lXr. 11-J
ychodzi codziennie o godzinie 7. rano
wyjątkiem poniedziałków i dni poswiątecznych.

Przedpłatę i ogłoszenia przyjmuję i
We LWOWIE bióro ndrninistracji „Gazety
Narodowej4 Plac Halicki w pałacu W.
Ulanicckich. Ogłoszenia w PARYŻU przyj
muje wyłącznie dla „Gazety Nar.* ajencja jan
Adama, Correfour de la Croiz, Rouge 2. prenume
ratę zaś p. pułkownik Raczkowski, Fauboug, Poisonniere 83. W WIEDNIU pp. Haasenstein et Yogler,
nr. 10 Wallfischgasse. A. Oppelik Stadt, Stubenbastei
2. Rotter et Cm. I. Riemergasse 13 i G. Ł. Daubu et
Cm. 1. Mazimilianstrasse 8. W FRANKFURCIE: nad
Menem w Hamburgu pp. Haasenstein et Yogler.
OGŁOSZENIA przyjmują się za opłatą 8 centów
od miejsca objętości jednego wiersza drobnym dru
kiem. Listy reklamacyjne nieopieozętnowane nie
ulegają frankowaniu. Manuskryptu drobno nie
zwracają się, lecz bywają niszczone.
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ki Koloman Tisza na swiecie ? Może jest, bo
Błędem jest strasznym popełnionym prze Francuzów należy Paul Granier de Cassagnac,
Węgierska deputacja regnikolarna to samo
my urzędowej wiadomości o tem niemamy.
ukonstytuowała się d. 14. b..m., .na prezesa wy ciw krajowi własnemu, sądzić, że Moskwa kie znany bonapartysta i awanturnik.
On to w swojej interpelacji w wyrazach, oZ wtorkowego posiedzenia przedlitawskiej brany p. Szlavy, na sekretarza p. Falk (redak dykolwiek 'przystąpi do ustępstw dla Polski.
Izby posłów otrzymaliśmy następujący tele tor Pester Lloyda). Zejdzie się ona jeszcze raz Trzebaby wprzódy, aby carat udzielił koncesje budzających służalczością oburzenie i wstręt,
I
gram :
w Peszcie d. 25. bm. a d. 28. wybierze się do Moskalom samym, bo nadawszy konstytucję Pol wziął w swe brudne dłonie obronę honoru car
.enumerata na „Gazetę Narodową*
sce, jakżeby przedstawił się wobec swoich ludów skiego. Obrońca taki nie robi wcale zaszczytu—
Wiedeń d. 15. maja. Izba posłów ob Wiednia.
wynosi:
Przy przejeździe przez Lublanę, przyjmowa- w niewoli? Carat znowu innym być nie może, tyl a samo podniesienie obrony cara w parlamencie
radowała dziś nad sprawozdaniem komisji
ła arcyks. Albrechta tylko wojskowość, a to ko autokratycznym w całem znaczeniu słowa. było największem upokorzeniem dla republiki.
n a p r o wincj i:
do wniosku br. Prato, dotyczącego południo
w skutek najwyższego polecenia.
Cały przebieg historji i dzisiejszy stan rzeczy Podobno dla tego upokorzenia republiki, któ
6 złr.
kwartalnie
wego Tyrolu. Komisja, jak wiadomo, propo
najlepszą powinien być wskazówką dla tych, któ rej pan Cassagnac nienawidzi, wystosował on tę
miesięcznie
2 „
nuje uchwalenie rezolucji, wzywającej rząd,
rzy się łudzą przyszłemi ustępstwami caratu. niezwykłą interpelację. Izba urzędownie okazała
Od czasu gdy armja moskiewska Prut prze Powinno to być nauką nietylko dla Polaków, swą naganę, z powodu zniewagi wyrządzonej ca
w e Lwowie:
aby rozszerzył zakres działania radcy dworu
4 zł. 50 ct. stale zostającego w Trydencie, i ustanowił kroczyła, w całym caracie panuje ogólne i ciche którzy w siebie samych tylko wierzyć powinni, rowi, ale co się działo w duszy uczciwszych, nie
kwartalnie .
wyzutych z godności narodowej, można odgadnąć
1 „ 50 ii odrębne sekcje Rady szkolnej krajowej i Wy wyczekiwanie przyszłych zwycięstw na Turkach. ale nadto i dla innych ludów, które Moskwa ze słów ministra sprawiedliwości p. Martel, któ
miesięcznie .
Jeżeli w niektórych miejscach objawia się pe tak wspaniałomyślnie idzie niby oswobodzić, a w
działu krajowego w Trydencie.
wien ruch w sprawie wojny wschodniej, to ma rzeczy samej przywiązać do swego jarzma azja re lubo wypowiedziane z całą oględnością, wy
Po długiej dyskusji, w której Graf, dr. on na celu jedynie zbieranie funduszów drogą tyckiego.
raziły przecież oburzenie uczciwe, iż takie in
terpelacje śmią przedstawiać w parlamencie wol
Prażak i Hohenwart, zaprzeczając kompeten składki na rzecz rannych i organizowanie służby
nego narodu. Słowa, jak te: „jeszcze trybuna
cji Radzie państwa, przemawiali przeciwko sanitarnej.
Lwów d. 17. maja.
Korespondencje „Gaz. ]Var.u francuska nie była świadkiem podobnego wypad
W obecnej chwili dzienniki nie odznaczają
Herbstowi i Granitschowi. popierającym wnio
ku!" gorzki wyrzut: „czy to jest patrjotycznie
Interpelacja p. Zygmunta Csata sek komisji, odrzuciła go Izb ', Lasser oświad się szczególnym szowinizmem, ciągli propagują to
poruszać tego rodzaju sprawy?" są dowodem, iż
Paryż d. 12. maja.
ra wniesiona w węgierskiej Izbie posłów d. 14. czył, źe ministerjum jak zawsze w takich prawda działanie nad Dunajem, ale to dlatego,
minister czuł mocno upokorzenie, jakie spadło na
iż uważają, że Moskwa weszła na drogę nieod
b. m. opiewa: ,,1) Czy ma p minister-prezydent
Zadanie moje, jak innych waszych korespon Francuzów w skutek tej interpelacji. Żałować
razach, gdy chodzi o żądanie ku niemu zownej konieczności, potrzebnej do zachowania
wiadomość o przerażających okrucieństwach, ja
dentów nie jest łatwe. Zastanawiając się nad
godności wobec dyplomacji europejskiej. Zdawa naszym obowiązkiem widzimy, że mimo najszczer jednak wypada, że w odpowiedzi swej p. Jules
kie w Polsce kongresowej przy gwaltownem na skierowane, wstrzyma się od glosowania.
Simon, prezes gabinetu, upokorzenie to uczynił
Telegram ten jest nie bardzo dokładny. łoby się, że piękne frazesu o humanitarnych za szych chęci i najusilniejszych zabiegów nasze
wracaniu katolików popełniano? 2) Dlaczego
jeszcze dotkliwszem, gdyż zamiast przedstawić
rząd nie przedłożył zaraz jak i rząd angielski Wniosek komisji, z którego wnioskodawca pier sadach, jakie gloszouo w początkach wojny, wiadomości starzeją się nim ujrzą światło dzien rzecz tę jako małej wagi, przeciwko której rząd
dotyczących dokumentów? 3)Czy zamierza przed wotny, br. Prato. i jego mandanci wcale nie byli przebrzmiały już bezpowrotnie? Polityka angiel ne w waszym dzienniku, z przyczyny, iż poczta nie może wystąpić, szanując wolność prasy, on
łożyć dotyczące dokumentu? 4) Czy użył swego zadowoleni, upadł, ale skutkiem jakiej kombina ska jest ciągłym przedmiotem zaczepek moskiew nie może wytrzymać współzawodnictwa telegra potępił Sentinella w słowach, które zostawiły
wpływu aby te okrucieństwa ustały, a jeżeli nie, cji głosów ?... Że pp. Graf (z Tyrolu), Prażak skiej prasy. Wielka Brytania niepokoi Moskwę fów, jako też dla tego, że nie możemy codzien wrażenie, iż dla przypodobania się carowi, mi
to czy uczynić to zamierza ?4 (Wielka wesołość). (narodowiec morawski) i Hohenwart przemawiali swojem działaniem dyplomatycznem. Starają się nie do was pisywać. Czyżby dla tego korespon nister gotów jest zgwałcić nawet prawo, które
także Moskale wszelkiemi siłami możebnemi,
Minister-prezydent Tisza: „Izba pozwoli, przeciw wnioskowi, to łatwo zrozumieć, jak i to zachować pozór przyjaźni dla Austro-Węgier, dencje do dzienników były nieużyteczne? Nie też rzeczywiście zgwałcił na osobie redaktora
że na tę interpelację niezwłocznie odpowiem. jest pewnem, że nasza delegacja przeciw wnio gdyż każdy rozumie dobrze, iż w obecnej chwili jesteśmy tego zdania. Korespondenci bowiep Sentinella.
Jestem w trudnem położeniu, bo podniesiono tu skowi głosowała. Frcmdenblatt zapewniał, że krytycznej, ona tylko decydować może kampanję, szczególniej z miast stołecznych, żyjąc w społe
Interpelacja Cassagnaca spowodowała nie
kwestje narodowe i wolnościowe w sposób taki, wniosek zostanie przyjęty, jeżeli nie będą prze której ostateczny rezultat niemożebnym jest do czeństwie o którem pisują, i mając pod ręką słychany niepokój w Izbie, do tego stopnia, że
wszystkie dzienniki i pisma perjodyczne, mogą po raz pierwszy prezes zagroził zawieszeniem po
źe rządowi niepodobna co innego oświadczyć, ciw niemu głosować Polacy z obawy, aby to nie przewidzenia.
łatwiej wyrobić sobie dokładny sąd o zaszłych siedzenia. Niema złego, coby na dobre nie wyszło.
jak tylko iż spełnienie tych życzeń jest niemo- był precedens do jakiego przyszłego rozbioru Ga
Od chwili wydania wojny, ’ prasa znajduje wypadkach w kraju, z którego pisują, niż redakżliwem. Przeciw przypuszczeniu, jakoby obojętue- licji na cześć ruską i polską. Wszakże tego oba
Wystąpienie to zadało bonapartystom cios do
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torowie na miejscu piszący, tem bardziej, że te tkliwy, większość bowiem Izby, aby położyć ta
mi były dla rządu cierpienia i uciski narodowo
ani
korona,
ani
rząd,
ani
ceutrąliści
nie
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ską.
Surowość
jest
tak
wielka,
że
za
artykuły
legraficzne wiadomości, z których drudzy czer mę rozkiełznaniu panów takich jak Cassagnac,
ściowe, które może istnieją, zastrzegam się;
ale zarazem muszę też oświadczyć, że jak wspól szczą tego rozbioru Galicji wobec wiadomych za zwykle tolerowane w innych czasach następuje pią, mają swe źródło prawie zawsze w pólurzę- postanowiła zaostrzyć swój regulamin, wydale
chcianek
Moskwy
i
moskalofilów.
zawieszenie
dziennika.
dowych sferach, a więc rzecz przedstawiających niem deputowanych z posiedzeń karami pienięne ministerjum spraw zagranicznych nie uważa
Polacy głosowali przeciw wnioskowi nie z
Wiemy, że Golos został na dwa miesiące jednostronnie. Wypada więc z tego, iż kores żnemi, ale co jest najważniejsze , że sprawoło za konieczne i właściwe, co do okropieństw
bułgarskich ogłaszać dane, któromi w r. z. An innego powodu, jak tylko z tego samego, na zawieszony, dowiadujemy się dzisiaj, iż artykuł, pondencje ze stolic obcych, są konieczne jako' zdania z burzliwych posiedzeń będą na koszt
glia wzburzoną została, tak też u nas nie wy którym niezawodnie wspomniani powyżej trzej który stal się przyczyną jego zawieszenia, nosi rzeczywisty obraz w danej chwili pewnego spo wywołujących ogłaszane w departamencie, w któ
taczano żadnych inkwizycyj w innym kierunku mówcy prawicy się oparli, a mianowicie na tytuł „Którzy to są nasi prawdziwi nieprzyja łeczeństwa lub narodu, wiernie oddający jego po rym zgorszenie robiący deputowany tył wy
dla sparaliżowania poruszenia, pierwszemi kro statutach krajowych, według których bez przy- ciele?" i napisany przez Eugeniusza Markowa, gląd na wypadki i usposobienie. Więc i ja też brany. Burdy, wywołane przez bonapartystów,
kami wywołanego. (Sens nie bardzo zrozumiały; zwolenia sejmu dotyczącego kraju, ani rozbierać znanego w Petersburgu publicystę, który w niezrażając się, iż moje korespondencje wydać: podały jeszcze sposobność dowiedzieć się półp. r.) Przyznam się, że ani o jednej ani o dru tego kraju, ani nawet przyczyniać mu obszaru wspomnianym artykule zwracał uwagę rządu na się mogą czasami jako spóźnione, prowadzę dalej1 urzędową drogą, że ambasada moskiewska skła
giej sprawie nie mam wiadomości urzędowej, bo nie wolno. Wniosek powyższy jest faktycznie po kradzieże i nadużycia, jakie spełniały” się i speł mój obowiązek.
da bilety wizytowe tym redaktorom, którzy piszą
nie czuję się powołanym mięszać się w wewnę działem Tyrolu na dwie części, a zatem mógł niają jeszcze w moskiewskiej intendauturze. Nie
Wspomnieliście już za telegrafem o odpo■ artykuły na korzyść Moskali. To postępowanie
trzne sprawy państw obcych; i oto ja, który cią być prawnie podjętym w Radzie państwa jedynie które wyjątki z tego artykułu brzmią jak nastę wiedzi prezesa gabinetu Jules Simona, danej na• postawiło ambasadę w trudnem położeniu. Cassa
gle zaprzeczałem i ciągle przeczyć będę, jako- za zgodą sejmu tyrolskiego. Wniosek komisji jest puje: „Nie spieram się z tein, że od lat dwu interpelację Pawła Cassagnaca.
gnac pochwalił się, że otrzymał taką kartę,
byśmy tak niezmiernie słabi byli, gdyż przeko najbrutalniejszym aktem gwałtu, tak brutalnym, dziestu ogromny uczyniliśmy postęp, malwersacje
Pozwólcie mi wrócić do tego przedmiotu, to' szkoda wielka, iż się nie pochwalił wziętemi
nany jestem, że tak słabi nie jesteśmy, że dosta że usunęło się od głosowania nawet to ministe- przeszłe już są niemożebnemi dzisiaj, to prawda, jest do interpelacji i do odpowiedzi, tak smutnie: pieniądzmi. Dzienniki republikańskie oburzyły
teczne posiadamy siły do obrony naszych intere rjuiu, które, także wbrew statutom krajowym, ale to mi niewystarcza. Pragnąłbym, aby cały przedstawiającej brak godności w społeczeństwie! się niemało, że przedstawiciel caratu miewa taj
naród tak skłonny do ofiar, wszelkie łożył usi francuskiem.
sów — ja upraszam pp. posłów, upraszam Izbę, bezpośrednie wybory zaprowadziło.
ne konszachty z bonapartystami, co znowu spoCzy d. 14. odbył się w przedlitawskiej Izbie łowania i przyszedł w pomoc rządowi, aby i naj
aby podobuemi zapytaniami nie wynurzała ży
W Nancy wychodził, bo obecnie zawiesił! wodowało objaśnienia, które naprowadzają na
czeń, któreby prowadzić musiały do mieszania posłów zapowiadany dalszy ciąg rozprawy nad mniejsza część darów jego nie była marnie uży swe wydawnictwo, mały dzienniczek Sentinelle: różne matactwa i intrygi ambasady w Paryżu,
się Węgier w wewnętrzne sprawy wszystkich ustawą przeciw lichwie w Galicji, tele tą. Trzeba aby naród przestał pokładać zupełną w duchu radykalno - demokratycznym i republL■ która już to grzecznościami, już przyjęciem, już
ufność w działanie rządu i przestał myśleć, że kańskim. Nancy jest miastem, gdzie król polskii pieniądzmi kupuje sobie stronników dla moskiewpaństw europejskich, bo byłoby to niedorzeczno gram nie donosi.
ścią, na którą rząd, niechcący kraju na kra
W gmachu Izby panów zebrała się d. 14, zadanie jego skończone, gdy ofiarę swoją oddał Stanisław Leszczyński pozostawił błogie wspom-■ skiej polityki i kieruje potem nimi w parlamehju na krawędź zguby sprowadzić, tylko odmową bm. przedlitawska deputacja regnikolarna kasie carskiej. Trzeba aby czuwał sam nad uży Inienia. Nie ma więc nic dziwnego, że tam Pol■ cie lub w prasie. Sądząc z dzisiejszego usposoodpowiedzieć może." (Żywe oklaski).
w obecności ministrów, Auersperga i Pretisa. ciem tych sum olbrzymich chętnie ofiarowanych, ska ma licznych przyjaciół. Dzienniczek Senti-• bienia Francji, łatwo wyobrazić sobie, ile to
Do owej wielkiej wesołości, którą Izba wy Prezesem obrany został lir. Wrbna, wicepreze i aby głośno wypowiedział, otwarcie odkrył na nelle przyjaźny Polsce, napisał bardzo słuszne! grzeczności i ile złota rozsypać musiał Orłów w
brańców węgierskich przyjęła interpelację Csata- sem br. Hopfeu, sekretarzem br. Walterskirchen. tychmiast to, co spostrzeże, coby najmniejszą uwagi nad mową cara, mianą do wojska nad brze- tym kraju, niegdyś dumnym z tego, iż nie znał
ra i sama wyśmiała nawet przypuszczenie, iżby Poczem p. Pretis przedłożył projekt ustawy o chęć nieuczciwego nadużycia takowych wskazy gami Prutu, gdy tenże wysyłał swe hordy nai ludzi przekupnych pomiędzy sobą. Wszędzie MoWęgry w czemkolwiek swego wpływu użyć mo kwocie, który nie zmienia klucza dotychczasowe wało. W taki tylko sposób będziemy siłą i po nowe zdobycze w Turcji. Rozumie się, że z po• skale tak postępują; gdzie tylko dzienniki popiegły — nic tak pięknie nie licuje, jak owe żywe go, wraz z odnośnemi tabelami dochodów Przed- konamy zewnętrznego nieprzyjaciela.“
wodu prześladowania Polski dostały się carowii rają pośrednio lub bezpośrednio interesa moskiewAutor przytacza wiele przykładów z obecnej ,epitety hipokryty i tyrana. Kto patrzyr skie, tam bądźcie pewni, piszą one za odebrane
oklaski, któremi przyjęła Izba odpowiedź Tiszy, litawii i Węgier od r. 1868. Przedłożył oraz pro
z której taki strach niepomierny wieje. A prze jekt ustawy o restytucji podatków (na komorach wojny, których sam był świadkiem, na prowincji (bezstronnie na zabory caratu, połączone z okru-• ruble. W całej tej sprawie sprawdza się ludowe
cież wobec Słowaków, wobec Przedlitawian, ba od produktów, za granicę wywożonych, np. od szczególniej, gdzie oko wyższej władzy dosięgnąć [cieństwem i morderstwami, nie może się dziwići przysłowie: „że głupi jak chce kogo pochwalić,
nawet wobec swoich własnych stronników w sej wódki, cukru i piwa). Dotychczas do tego zwro nie może.
|tego rodzaju wyrażeniom, boć osłaniać pozoramii to jeszcze zgani." Tak też i przewódzcy bonamie Tisza taksamo jest po bismarkowsku odwa tu przyczyniały się obie połowy monarchii we
Inne dzienniki uległy także zawieszeniu, i, ludzkości zabory cudzej własności, wysyłać kro-■ partystów stanęli w obronie honoru carskiego
żny, jak hr. Andrassy naśladując Bismarka, w dług klucza kwot na wydatki wspólne, co jednak prawdziwie naiwnym byłby ten, któryby sądził, cie ludzi niewinnych na rzeź dla dogodzenia swejj i mimowolnie wywiedli na wierzch przekupstwa
mundurze wojskowym paraduje. Byleby tylko wo było z ogromną krzywdą dla Węgier. W tym że podobne głosy poprawić mogą moskiewski car- ‘ dumie i nieograniczonej chęci ujarzmiania wol- i obłudę moskiewską. Opinia też powoli coraz
bec zagranicy naśladowali odwagę Bismarka! Ba, projekcie więc ustawiono klucz nowy — każda ski autokratyzm, który nie znosi najmniejszej' nycli i niepodległych ludów, niepodobna inaczejj bardziej zwraca się przeciw Moskwie. Mówią tu,
ale to już co innego! „Może tam (w Kongre połowa monarchii płacić ma na zwrot w stosun dyskusji lub kontroli własnych swoich czynów.1 nazwać jak hipokryzją i tyranią. Niektórzy z! ale nie wiemy, czy mówią prawdę, iż stary Thiers
sówce) istnieją jakie cierpienia i uciski narodo ku surowego dochodu, jaki w danym roku słone Kto zna Moskali, ten wie, że opór rządowy leży Francuzów wyzuci z godności wielkiego narodu,, przechyla się na stronę związku z Anglią. Powościowe"— Anglia stos depesz o nich ogłosiła, cznym od przedmiotu opodatkowanego otrzymała. w samej organizacji caratu, w samym jego sy-' przez nienawiść do Niemców rzucają się w obję-■ głoska ta zaczęła krążyć po owej nikczemnej inale ja, Tisza, niemam o tem wiadomości urzę Według tego klucza Węgry płaciłyby nadal na stemie. któryby przez udzielenie ludom jakiejkol- cia cara, i oczekują zabezpieczenia swej wolno-■ terpelacji i po usilnem przemawianiu moskiewdowej, więc nie zadaję Anglikom kłamu, ale też restytucje podatkowe o 1,080.000 złr. rocznie wiek koncesji, utracił na godności samodzierz-' ści i niepodległości od tego, który ją wszędzie5 skiego dziennika La Franęe, dowodzącego, że
wierzyć im nie jestem „powołany 1“ Czy jest ja- mniej.
stwa.'gdzie stąpił, niszczył i obalał. Do liczby tychi gdyby przyszło do europejskiej wojny, to Francja

Od administracji.

ogółowi rzecz przedłożą — na ślepo bowiem idąc ra była zawisła nad tern krajowem bogactwem, s e m głodowym lub ospą lub dyfte- praktykę lekarską. Jest to odwrotna strona meznów sobie guza nabijemy i stracimy miliony.
I nad zwierzyną poczynają się zastanawiać, tę rją — oto zwykły stan kraju. Skoro dalu, na którym po jednej stronie stoi napisano:
Weźmy przykład drugi. Chów bydła, pro pienie jej zwolna ustaje. Wiedza zpopularyzo- przeto na Rusi stan zdrowotny normalny wyka- Beatu# ille, qui procu.1 negotiis, podolską glebę
dukcja mięsa, powinny być w kraju naszym za wana, dozwala nam widzieć, co jest szkodnikiem, zuje perjodycznie choroby nagminne, przeto zda-J wołami orze żydowskiemi.
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Pomijamy
już kawie włościańskim czy na oborze folwarcznej w
tej gałęzi nietylko nie postąpiła, ale znacznie Podole obsadzić 25,000.000 drzew owocowych, i dniej Galicji jeden lekarz na 7222 m i e s z-. złodziejstwa urzędowe, i słuchanie spowiedzi
III. Pan ruski.
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się cofnęła. Z wyjątkiem kilku obór zarodo renowować dawne stawy i stawki w ilości około
S1S wydarzający, o.pełnieniu funkcji kościel(Ciąg dalszy).
wych, nad resztą bydła trzeba by się chyba li 3.000, toby i klimat się ułagodził, i urodzaj zna- nie wiast wieku nad 15 lat — jedna
cznie by się powiększył, a i majątek krajowy za a p te ka na 8'/. mil kwadr. A ponieważ jeden,nyc“ Przez szlachcica. W każdej prawie wiosce
tować.
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Jprze-;'gą, ehłopi gr. k. i rz. k. obrządku. Otóż obrządek
lat
się
dziesiątek
7222 mieszkańcom
czyli
Ile milionów rzucono w błoto, to wiedzą
Spoglądnijmy atoli na drugą stronę medalu.
chyba Niemcy i,Anglicy, którzy nas w te ma Według urzędowej statystyki z r. 1874 było w milionów; ale są to jak na dziś ponoś marzenia.. J strzeni 2 mil kwadr, rady nie da, przeto każdy gr. k. ma swego funkcjonarjusza na miejscu lub
szyny ubierali. Żniwiarki, kosiarki, młynki, mło- całej Galicji 700.000 koni — 2,000.000 sztuk i dużo wody upłynie do Czarnego morza, zanim I szlachcic musi być pokątnym lekarzem, a to tem w pobliżu — rzymsko-kat. wyznanie zaś zwykle
‘
”
.....................................................................
carnie, grabie, siewniki, lokomobile, lewary, ple- bydła rogatego, 1,000.000 owiec, a 1,200.000 Ruś przyjdzie do tego rozumu, i zanim
chłop
i.....................
bardziej ileże
ludność wiejska, nie mając żadnych do miasteczka bardziej oddalonego jest przydzie
wiacze, podskibowce, drapacze, spólchniarze, je- świń, a na to wszystko szesnastu, powtarzam pop nabędą przeświadczenia, że dziesięć tysięcy zasobów do opłacania lekarza i apteki, udajesię lone. Ileż to razy się trafia na wsi, że ruski
dnem słowem wszystko co się pojawiło, braliśmy szesnastu kwalifikowanych weterynarzy. Jest to szczepów owocowych posadzouych na wsi, i je zwykle do dworu lub do księdza po lekarstwa. paroch niechce ochrzcić dziecię „lackie", a do
bez zastanowienia czy dobre czy złe, czy przy tak śmiesznem, że doprawdy, nie uwierzonoby den staw wznowiony, więcej znaczą, niźli kłót Nauka stwierdziła, że ustrój organiczny chłopa kościoła daleko a dziecię umiera! Więc chrzci
datne czy zbędne.
ruskiego wymaga zupełnie innych środków, innej dwór z wody, aby dziecko niechrzczone nie po
nam w Europie, iż może być rząd, który na 5 nia o „jazyk" wykładowy.
szło na tamten świat. Trafia się również czasem
A dziś ? Straciwszy kilka, a może kilkana milionów bydła, 16 tylko mógł ustanowić wete
Przepraszamy za to mimowolne zboczenie.... dyety, innego systematu leczenia — jak akade przy wcześnej Wielkiejnocy, iż ksiądz nie zdąży
ście milionów i przekonawszy się, że nie każdy rynarzy — a za to wydał ustawę, iż najzba- nad tym tematem bowiem mamy zamiar później mia przepisuje. Dlatego też najbieglejsi lekarze
humbug amerykański stanie się prawdą na Po wienniejszym środkiem zapobieżenia zarazy by się nieco rozszerzyć, i sprostować mylnie rozpo na Rusi odstępują od prawideł leczniczych po w sobotę do dworu, by poświęcić paschę; a po
dolu — że nie każdy angielski koncept wyda dła rogatego, jest p a ł k a ! i to taka, którą wszechnione zdanie, jakoby Polska zasady kul miastach używanych, urabiając sobie system od nieważ do dworu zwykle znoszą włościanie i
pszęnicę na Rusi — dziś przebywszy gorączkę, zdrowe i zakażone egzemplarze bez różnicy, bez tury agraryjnej pobierała obecnie z Zachodu. rębny, do lokalnych stosunków i. organizmów za swoje święcone, bo do kościoła daleko, a czasem
skutkiem wylewów i dostać się nie można, więc
rok się namyślamy zanim wypróbowaną kupimy wszelkiej próby ratunku ubija się!
Jest to fałszem wielkim, i nic nie jest bardziej stosowany. System ten o ile możności uprosz
maszynkę. Niech zaświadczy pan Szeliski ze
czony, przyswoiły sobie dwory i prowadzą prak musianoby na Wielkanoc zjadać dary Boże niePodobne ustawy wydane zostały co do cho w tej sprawie zadziwiającem jak ta okoliczność, tykę lekarską na średnią skalę. Środek wypró święcone! Jakżeż radzić w takiej doli ciężkiej?
Lwowa, który istotnie stara się zastosować ze wu koni. Żaden stadnik uiekwalifikowany uży że pismo fachowe Kelnik nie odnalazło tak nie
Otóż skoro już jest pewnem, iż ksiądz nie przyswym składem maszyn do potrzeb kraju, czy w
dawnych śladów wysokiej kultury agraryjnej poi bowany na zimną febrę, na ból zębów, maść na
r. 1875, 1876 i 1877 o więcej jak połowę nie tym być nie śmie pod wielką grzywną — sta skiej, i nawiązawszy zerwaną nić tradycyjną go rany uniwersalna — lekarstwo drastyczne w ce jedzie a do kościoła dostać się nie można, więc
dników kwalifikowanych zaś jest tyle prawie co
w niedzielę rano wobec czekających włościan
zmniejszył się odbyt w tych przed trzema laty
spodarstwa polskiego, nie snuła tej wiedzy dalej lu uregulowania poświątecznego żołądka chłop
okrzyczanych maszynach rolniczych ? Niech za nic — niechżeż mnie kto nauczy jak tu cho na zasadach gospodarstwa polskiego, jeno wtła skiego — woda na oczy i dobry kielich okowitki zabiera się szlachcic do święcenia paschy. Woda
wać
konie
„wedle
ustawy?"
święcona jest zwykle we dworze w zapasie —
świadczą właściciele większych obszarów, którzy
cza w kraj nasz prawidła gospodarstwa zacho z pieprzem na wszystkie niedyspozycje, oto sze
wszak trzeba i ziarno pokropić pod siew a i by
Każdy szlachcic musi być więc weteryna dniego, a w szczególności niemieckiego, którego my reg lekarstw dla dorosłych.
po kilka tysięcy na to łożyli, czy połowa tych
dło pokropić, gdy po ciężkiej zimie pierwszy raz
maszyn nie spoczywa zupełnie bezużytecznie na rzem, i umieć obejść ustawę o stadnikach. Jako z pewnością nie strawimy, i które już niejednego
Przy
chorobach
nagminnych,
jak
n.
p.
przy
rusza
na paszę, w las lub na pole. Więc jest
weterynarz
samouk
nauczył
się
krew
puszczać,
składach jako rupiecie ? Jak przeciw każdej tak
właściciela o torby przeprawiło żebracze.
cholerze trzeba czasami z narażeniem życia wła święcona woda, kropidło z kłosów w jednej
i przeciw tej gorączce obawiano się występy- więc skoro bydlę zachoruje, puszcza krew z kar
Lecz dajmy spokój Rolnikowi, a admini snego, przypilnować działalność lekarza z urzędu chwili zrobione, książka do nabożeństwa, i to
wać. Gdybyśmy mieli powagi w rolnictwie, sta ku, z ogona, z nóg, a jeźli bydlę nogę zwichnie,
cje doświadczalne, akademie rolnicze — to tyli to kołem mu naciąga, — a jakby i tego nieu- strację Dublan zakryjmy kotarą niezdarności ga zesłanego, by przez okno nie konsultował umie łacińska zwykle się znajdzie. Bierze zatem szla
by nas przestrzegli i nam wyłuszczyli, że do miał, toby jeszcze gorzej było z jego dobytkiem. licyjskiej przed światem, by się nie rumienić.,, rających i lekarstw na progu chłopskim nie sta chcic kropidło, macza w wodę święconą, ruchem
wiał. Wójt przecież lekarza nie skontroluje — a zamaszystym kreśli krzyż w powietrzu i niby z
Jaki wpływ zaś wiedza wywiera na kultu- i wracajmy do szlachcica.
maszyn, trzeba specjalistów maszynistów, trzeba
Do zajęć dalszych szlachcica na wsi osia lekarze do epidemii delegowani nie zawsze wiel książki czyta Pater noster... et ne nos inducas...
koni maszynowych, trzeba pomocników wpraw-1 rę kraju, dość przytoczyć szkołę leśnictwa, która
Amen. Potem króciuehne palnie kazanie włoś
nycli, do robót na roli maszynami trzeba odpo-już
..............................................
dziś zbawiennie oddziaływa na kulturę la dłego zaliczyć musimy to co ustawa karna na- ką się odznaczają sumiennością.
; żywa „Kurpfuscherei" czyli zajmywanie się lewiedliiego klimatu, dróg itd. Ale skoro pewna sów ą
Krajowa organizacja służby zdrowia a ra cianom, którzy długą składają gratulację panu, i
Lasy poczynają już dziś zwracać na siebie cźeniem chorych.
polać kiaju tych warunków nic posiada, niech
czej zaniedbanie tej gałęzi w administracji kraju, rzecz skończona.
się trzyma roboty ręcznej. Bezsprzecznie, że lua- uwagę właścicieli, a co większa, uwagę adinini-'
D e f i c y t c i ą gl e s i ę powtarzający jest wymownem również świadectwem tej nędzy
(C. d. n.)
szyiiy bardzo a bardzo wielkie oddadzą usługi, stracji krajowej, dewastacje się zmniejszają, kul- a niczem niepokryty, nieurodzaj pe- na Rusi i charakteryzuje to/żebractwo w.kra....................................
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Nędza na Rusi.

p jł

świętej, — kardynał Simeoni odpowiedział mu,
A tymczasem gorliwie pracuje Anglia nad łatwo usprawiedliwić. Za to niepodobna nam u- i rotami, dołożył wszelkich starań, ażeby zabawa ta
że przemówienia takie są samodzielnemi czyna przygotowaniem się militarnem na wszelkie ewen sprawiedliwić tej dziwnej apatji, jaką się odzna ( dla każdego biorącego w niej udział pozostała mimi Ojca świętego, względem których nikt mu tualności. Niemal codzień napotykamy w dzien cza jeneralicja turecka, która od chwili wypo l lem wspomnieniem. Fanty do loterji przeznaczone,
uwag czynić nie może, i że lepiejby stokroć by nikach angielskich rozmaite wiadomości ojej zbro wiedzenia wojny przez Moskwę aż do dnia dzi odznaczają się niezwykłym doborem i wartością;
ło, gdyby rząd carski powodów do takich wy jeniach się. Z rzędu ważniejszych zanotujemy, siejszego nic zdradziła się niczeni, żeby miała muzyka wojskowa i rzęsiste oświetlenie lampionami
stąpień nie dostarczał. Książę Urusow zaczął że wydane zostało rozporządzenie ustawienia no choćby zamiary skorzystania z tych przeszkód, i ogniem bengalskim wieczorem — rozległe i zdro
wtedy wszystko składać na polskie kłamstwa i wych 18 dział pozycyjnych w Gibraltarze. Samo jakie natura rzeczy stawia Moskalom.
we spacery — wyborna restauracja i bardzo dobre
Niewiedzieć po co zgromadzili zrazu Turcy piwa przyczynią się do uprzyjemnienia pobytu na
oszczerstwa, ale kardynał odpowiedział, że po ich ustawienie kosztować będzie przeszło 70.000
Wysokim Zamku.
główne
swe
siły
w
liczbie
przeszło
70.000
pod
ogłoszeniu błękitnej księgi angielskiej zł. Ks. Cambridge wyjeżdża na inspekcję do Gi
nie można już było zasłaniać się podobnemi wy braltaru i Malty, a według doniesienia Kotoń Widdyniem, podczas gdy przedewszystkieni spo
— Podziękowanie. Wydział Towarzy
mówkami. Wczorajsza Italie przewiduje, iż ksią skiej Gazety, Lesseps został zawezwany do Lon dziewać się powinni byli głównego ataku nie stwa akademickiego ku wspieraniu słuchaczów wsze
żę Urusow odwołany będzie.
dynu w celu porozumienia się z nim, jako z re przyjaciela w okolicy Dobruczy. Utrzymują nie chnicy i auskultantów we Lwowie ma zaszczyt zło
Mogę tutaj dodać z niewątpliwego źródła, prezentantem właścicieli kanału Suezkiego, co którzy, że dzisiaj błąd ten został już naprawio żyć uiniejszem winne podziękowanie c. k. nprzyw.
iż papież zapytywał jedno z wielkich mocarstw, do zabezpieczenia tego kanału od ataków Mo ny, i że 20.000 wycofano z Widdynia i prze galic. Zakładowi kredytowemu włościańskiemu za
transportowano na dolny Dunaj. Jednakże z tem dar w kwocie 100 zł. a. w. przez walne zgroma
co myśli względem odbudowania Polski, i że mo skwy.
Rzym d. 12. maja.
carstwo to odpowiedziało, że się odbudowaniu
Wiadomo bowiem, żc eskadra angielska z zdaniem niepodobna się zgodzić. Błąd ten pier dzenie tegoroczne naszemu Towarzystwu łaskawie
Dzienniki tutejsze mają osobiste telegramy temu sprzeciwiać nie będzie, chociaż sprawa ta Krety odpłynęła do portu Saidu. Tymczasem roz wotny nie został naprawiony, bo go Turcy na udzielony.
z Paryża i Londynu, donoszące o wielkim mi zbliska je obchodzi. Pojmujecie dobrze, iż wiado niosły moskalofilskie dzienniki wieść, że chedyw prawić nie mogli, chociażby całą armią siedm— Pomiędzy kartami teatru wojny, które się do
tyngu, mającym się odbyć dnia jutrzejszego w tej mości takie przez sumiennych ludzi lekkomyślnie stara się o alians z Moskwą, i że już w tym ce dziesiąttysięczną z Widdynia do Dobruczy ścią tąd ukazały wyszczególnia się mapa, rysowana przez
ostatniej stolicy, a w którym weźmie udział kil się nie podają, lecz wtedy tylko, kiedy siu ma lu poczynił wstępne kroki. Rozumie się, że ba gnęli. Gdyż błąd nietylko tkwił w złem rozmie kapitana Schlachera, prof. wojskowej akademii te
ku członków parlamentu. Odezwy, zapraszające bezwarunkową pewność o ich prawdziwości, gdy jeczce tej wiary dać nie można, bo jakkolwiek szczeniu wojsk, ale i w czasie, zużytym na do chnicznej we Wiedniu. Karta składa się z pięciu
do Hyde-Park na ten mityng, jakie na ulicach się je otrzymąje z bezpośredniego niemal źródła. chedywowi może być ciężkim protektorat Anglii, bre ich rozmieszczenie. Turcy spóźniwszy się z ćwiartek w wielkim formacie, ostatnia zaś przed
londyńskich czytać się dają, zaczynają się od I tutaj nie mogę się wstrzymać od upraszania nie mniej przecież nie odważy się on z pod nie obsadzeniem Dobruczy, nim ją w wojsko zaopa stawiająca południową Moskwę, morze Czarne i
słów: „Precz z Moskwą!“, i kończą się wyraza gorąco wszystkich rodaków i wszystkich czaso go wyłamać, a znów Moskwa nie zechce wcho trywali, dozwolili Moskalom usadowić się nad Azję znakomicie i szczegółowo jest wykouana. Kar
mi: „Niech żyje Polska!"
pism naszych, aby w niniejszych osobliwie oko dzić lekkomyślnie, i to zaraz w kolizję z Anglią. Dunajem. Gdyby jeneralicja turecka odczytała ta ta jest stosunkowo dość tania, cała kosztuje na
Dzisiejszy zaś Bersagliere, organ p. Nicote- licznościach strzegli się surowo wszelkiej prze Nie odważy się ona jej zaczepić, pomimo że z rę bacznie niektóre rozdziały swej własnej historji, miejscu tylko 1 zł. 25 ct., na płótnie 3 zl. 50 ct.
ry, ministra spraw wewnętrznych, miewający na sady, wszelkiej blagi. Pomyślna wiadomość przez ki jej gorzkie musi przyjmować pigułki. W Pe toby z przebiegu przeszłych wojen z Moskwą Kupcy nasi powinni ją sprowadzić koniecznie ; za
der liczne osobiste telegramy, częstsze i dokład nas przesadzona lub wymyślona, stokroć szko tersburgu utrzymują, że car uważa się za osobi wiedziała, jak teraz postąpić jej należało, i by mówić ją można w narodowej księgarni Faesy &
niejsze niż inne dzienniki, gdyż są to poprostu dliwszą i zgubniejszą się staje jak wszystkie ście dotkniętego notą Derbyego, ponieważ Derby łaby uniknęła tak kolosalnego błędu.
Frick w Wiedniu.
telegramy ministerstwa, podaje telegraficzne do kłamstwa wroga. Wiadomość lekkomyślnie poda nie zachował nawet w niej zwykłej kurtoazji dy
Turecka flotylla na Dunaju, złożona z IG
niesienie ze Stambułu z dnia wczorajszego, iż na. tak jak krok lekkomyślnie uczyniony jest nie plomatycznej, i carowi bezpośrednio zarzucał zła statków wojennych, nie dorosła także do wyso — Na dzieło statystyczne wykazjącego prześla
sułtan odczytał z prawdziwą radością tekst mo mal występkiem w przeddzień rozstrzygnienia manie słowa honoru A mimo to Moskwa milczy kości zadania, jest bezradną, bezczynną, niedo dowanie religii pod Zaborem moskiewskim . zło
wy Ojca św. do pielgrzymów sabaudzkich (Osser- się losów narodu. Nie można, nie powinno się i obrazę znosi, bo wie, że podjęcie jej przyszłoby łężną, co dowodzi, że jej admirał nie otrzymał żyli w Administracji Gaz. Naród, pp. dr. Skałvatore Romano, zawierający pomieniony tekst, był powtarzać tego, względem czego nie posiada się grubo przypłacić.
widocznie żadnych iustrukcyj, bo przecież gdyby kowski adw. kraj, we Lwowie 2 zł, J. N. 1 zł.,
B. 1 zł. — razem 4 zł. a. w.
sułtanowi posłany ztąd przez Essada-beja, posła zupełnej pewności, ma się rozumieć kiedy chodzi
Ks. Reuss i hr. Zichy płyną już morzem A- miał plan jakikolwiek, toby tak bezcelowo nie
— Cesarz z prywatnej szkatuły udzielił gminie
tureckiego przy włoskim dworze), w którym za o rzeczy nasze lub zbliska nas dotyczące. Nawet drjatyckiem w drodze do Konstantynopola, żeby, pływał po Dunaju.
wiera się potępienie Moskwy za uciemiężenie pewna dozys pessymizmu nie wadzi.
jak powiada Pestcr Lloyd, „nawiązać stosunki
Gdyby 70.000 korpus Osmana baszy zamiast Ludwikówka, w powiecie Doliniańskim, zapomogę
Polski. Sułtan chcąc podziękować Jego Świąto
Kiedy wiadomości jakiej sprawdzić nic mo dyplomatyczne z Turcją, i ofiarować jej usługi spoczywać na leżach w Widdyuiu, znajdował w kwocie 100 zł. na wewnętrzne urządzenie tam
bliwości, wyprawi umyślnego ambasadora do Rzy żna, lub kiedy się nie ma stosunków pozwalają swych mocarstw po pierwszej walnej bitwie na słę w chwili wypowiedzenia wojny w Sylistrji i tejszego kościoła.
— Wiadomości policyjne. Wojciech T.
mu, albo też wystosuje do papieża list własnorę cych sprawdzić ją natychmiast, lepiej o niej mil teatrze wojny". France donosi, że i p. Bour- w Babadagh (główne miasto Dobruczy), toby przy
czny. Mniemają, że obierze ten ostatni sposób czeć. Jakażby n. p. odpowiedzialność spadała na going, ambasador francuski, uda się wkrótce na pomocy flotylli pod wodzą Hobarta baszy, mógł murarz, liczący lat 50, żonaty, poderżnął sobie
wyrażenia swojej wdzięczności.
osoby, które z takiemi szczegółami telegrafowały swą posadę, a ponieważ Corti miał już otrzymać by się był przeprawić na lewy brzeg Dunaju, przedwczoraj w południe brzytwą gardło w pomie
Doniesienie to jest nader ważne. Pokazuje do Dziennika Polskiego ze Stambułu o furmanie zlecenie do wyjazdu, więc wkrótce rozpocznie się poniszczyć mosty na Prucie i Serecie, opanować szkaniu sweui pod 1. 11 przy ulicy Kurnickiej. Na
się bowiem z niego równie, jak z jutrzejszego tam wydanym na utworzenie dywizji polskiej ze znowu na dobre gra dyplomatyczna w Stambule. wszystkie objekta kolejowe, a mając przewagę szczęście nie zranił się śmiertelnie i po udzieleniu
londyńskiego mityngu, że tak dobrze Turcja jako wszystkich broni złożonej, z chorągwią naszą i
Z Belgradu coraz bardziej niepokojące nad sił. mógłby nadto bić każdą po kolei nadciągają bezzwłocznej pomocy lekarskiej zabrano go do
i Anglia czują już dzisiaj, iż bez podniesienia nieograniczonemi kadrami, tak jak się tego od chodzą wieści. Większość ministerstwa jest po cą kolumnę Moskali. A jeżeliby w ten sposób nie szpitala. Przyczyna usiłowanego tego samobójstwa
sprawy polskiej walczyć im skutecznie z Moskwą Porty żądało? Czemby się usprawiedliwić można, dobno za natychmiastową akcją, nie zważając udało się Turcji przenieść teatra wojny do Bes- niewiadoma.
— Mianowania. Namiestnik zamianował adniepodobna. Ta jest bowiem jej piętą Achilleso gdyby się pokazało, że Porta tworzy poprostu nawet na możebną w takim razie okupację Ser sarabii, to przecież w każdym razie mogła była
wą, tam tylko śmiertelnie ugodzoną być może. nie wojsko polskie, ale legion cudzoziemski bez bii przez wojska austrjackie. Książę ma być w znacznie powstrzymać rozwój akcji moskiewskiej, junkta powiatowego w Kałuszu Marjana BandrowRównie jak strategicznie klucze Dardanellów i orła i pogoni ? Spodziewam się, że takie rozcza rozpaczy. Chce jechać do Petersburga, i tam in o a przytem rozbroić armię rumuńską, która obe skiego komisarzem powiatowym w Trembowli i
Bosforu leżą w Dnieprowem korycie obok żela rowanie się nastąpi, ale zaznaczyć wypada, że sić pomocy i rady, to znowu się obawia, że w cnie w strategicznym obrachunku stanowi czyn przeniósł zarazem komisarza powiatowego Fran
ciszka Sladka z Trembowli do Złoczowa, kuucepiznych słupów Bolesława, tych odwiecznych Pol do chwili, w której piszę, W. Porta nie odpo jego nieobecności obalą go z tronu; to chce za nik, z którym się liczyć należy.
stę namiestnictwa Juliana Sznmlańskiegp z Kossoski granic, a ostateczna kampania, w której Mo wiedziała jeszcze na telegraficzne zapytanie po przedać się zupełnie Stewczy i Risticzowi, to
_ (Dok. nast)
wa do Skałatu i praktykantów konceptowych na
skwa porażona zostanie na głowę, odbyć się mu selstwa w tyra względzie.
znów traktuje z Murynowiczem, szefem partji
miestnictwa Juliusza Łempickiego ze Lwowa do
si na ukraińskich równinach, tak samo i moral
Atoli przemówienie papieża do pielgrzymów konserwatywnej, i myśli o daniu dymisji gabine
Wystawa lwowska w r. 1877.
Kałusza i Józefa Rudzkiego z Pilzna do Chrza
ny pogrom nad Moskwą, zdarcie maski słowiań sabaudzkich nietylko żc wywołało zapamiętałe towi, i o utworzeniu nowego z żywiołów zacho
W
ostatnim
czasie
odbyło
znoów
kilka
oddzia

nowa.
skiego braterstwa z jej tatarskiego oblicza, po protestacje ze strony Moskali i przyjaciół mo wawczych.
stawienie jej nagą i ohydną pod pręgierzem eu skiewskich, na jakich nie zbywa w najwyższych
Konstytucja turecka, jeżeli zawierzyć mamy łów c. k. galic. Towarzystwa gosp. walne zebrania,
na
których
sprawa
wystawy
krajowej
stanowiła
ropejskiej opinii, nastąpić jedynie może zapomo- duchownych sferach rzymskich, ale niepodobało korespondentowi Standarda, może wkrótce zostać
— Stryj, 13. maja. W ubiegłym miesiącu do
jeden z głównych przedmiotów obrad.
cą sprawy polskiej.
się kardynałom i prałatom ze szkoły kardynała zawieszoną, a parlament rozpędzonym na cztery
konane został wybory do Rady miejskiej. R lżące
W zebraniu oddziału Samborskiego, które się
Chwała Bogu, że rządy i ludy pojmować już Autonellego, którzy są zdania, że Stolica święta wiatry. Oto co donosi ten korespondent:
nadużycia komisji wyborczej, której przewodniczył
to powoli zaczynają, we własnym interesie, nie głównie na rządach opierać się powinna, oszczę
„Izba deputowanych i jej prezydent Aclimed- odbyło w Samborze dnia 29. kwietnia r. b. brał p. Fruchtman byty powodem, iż wezwany p. c. k,
w naszym, bo nikt nic dla nas przez samo współ dzać troskliwie monarchów i ludzi będących u Vefik staczają z rządem ciągłe utarczki. Trzeci udział jako dalegat komitet wystawy p. profesor starosta osobiście interweniować musiał, ażeby obu
czucie nie uczyni, a jeżeli uczyni co nawet z in władzy we wszystkich krajach, a wystrzegać się rozdział ustawy o stanie oblężenia postanawia, dr. Radziszewski. Zebranie to uchwaliło:
rzonych chrześciańskich wyborców uspokoić i mo
1. Starać się, ażeby dział rolniczy a w szcze
nych całkiem pobudek, z pobudek osobistego in pilnie przymierzy z ludami. Dostojnicy ci lękają iż w razie ogłoszenia go zawieszoną będzie kon
żliwym zaburzeniom zapobiedz, oburzenie cbrzcśeigólności
nasiona
produkowane
przez
ziemię
Sam

teresu, to chyba tylko w najostateczniejszej o- się. jak sami powiadają, pewnej rewolucyjnej stytucja i prawa obywatelskie. W takim wiec
ańskich wyborców bowiem zaczynało przybierać
borską,
były
na
wystawie
należycie
zastąpione.
stateczności, i czyn taki będzie zawsze niedo żyłki, której Pius IX. podług nich nigdy się wypadku musiałby być zamknięty senat i Izba
groźne rozmiary.
2. Wybrać komitet, który by się zajął zbie
statecznym, niezupełnym, połowicznym, jak wszel pozbyć nie zdołał, a którą jeden tylko niebo deputowanych. Różnice w zdaniach Izb a rządu
Wśród takich okoliczności, wybrane zostały z
ka w świecie rzecz wymuszona, jeżeli sami nie szczyk Antonelli przytłumiać w nim umiał. Te objawiają się między innemi w następujących raniem a względnie zakupnem przedmiotów drobne małemi odmianami osobistości, które dotąd w skład
przyłożymy wszechstronnie ręki do na raz zaś, po zgonie tego smutnej pamięci purpu kwestjach. Izby oburzone są na to, że rząd przy go przemysłu ziemi samborskloj i przedmioty te Rady miejskiej wchodziły. Ponieważ jednak w to
szego zbawienia teraz kiedy czas nadchodzi, kie ratu, papież zdaniem ich uapowrót rewolucjonistą jął opiekę Niemiec nad poddanymi Moskwy, Iz wystawić pod firmb Towarzystwa zaliczkowo-prze- ku wyborów popełniono mnogie nadużycia, zanieśli
dy zbliża się sposobna chwila. Korzystną sposo się staje...
by pragną, aby Nouri-basza, mąż najstarszej sio mysłowego w Samborze, pokrywając połowę kosz wyborcy chrześciańscy protest do c. k. namiestnic
tów z wystawą tą połączonych.
bność za włosy chwytać trzeba, jak powiadają
Otóż ustawiczne rady i przestrogi, jakie stry sułtana, oskarżonym był o przeniewierstwo,
twa, domagając się unieważnienia wyborów, — nie
Nadto zapadła dnia następnego naumyślnie w
Włosi, afferrare 1'occasione pei cappelli, bo kie stronnictwo to daje Ojcu świętemu, zaklinając wreszcie Izby chcą oskarżenia Redifa baszy, mi
mając zaś nadziei, ażeby ponowne wybory swobo
w
tym
celu
zwołanem
posiedzeniu
rady
zawiadowdy raz minie, już nie wraca dla tego samego po go aby się z Polakami nie wdawał w żadne nistra wojny o złą administrację; Redif basza
dnie przedsięwzięte być mogły, dopóty teraźniejsza
kolenia, ani nawet dla następnego, a nie należy sprawy i nie obrażał dworów a osobliwie Fran zaś postanowił zgnieść parlament pierwej, ani czej Towarzystwa zaliczkowo-przemysłowcgo w Reprezentacja gminy istuieje, wykazaną została do
aby tym razem, jak podczas wojny krymskiej, cji dziś ściśle z Moskwą zaprzyjaźnionej, ozię żeli by on mu coś złego zrobić mógł. Z tych po Samborze jednomyślna uchwała, aby z funduszów tychczasowa niecna gospodarka, spodziewając się,
sławne nasze historyczne przysłowie „mądry Po biły trochę, jak zapewniają, papieża, i dlatego wodów pragnęła Porta ogłosić stan oblężenia w Towarzystwa przeznaczyć na urządzenie wystawy iż wobec niezbitych dowodów marnowania majątku
lak po szkodzie" zastosowane być mogło na no jest koniecznością aby wolniejsze części naszego stolicy, poprzestanie jednakże na samem za drobnego przemysłu w razie potrzeby do 200 złr. gminnego, c k. namiestnictwo rozwiąże Radę, która
w- a., a obok tego udzielać przemysłowcom oka
wo do nas.
kraju adresami i pielgrzymkami, a nadewszystko mknięciu Izb, z czego widać, że ustąpiła nalega
powtórny
swój wybór
nieprawnemi
środkami
Wielkiej więc trzeba zgody, wielkiej u żywem i dobitnem malowaniem cierpień katolic niom Layarda. Obawa jest, że Redif basza i in zów zaliczki pod zwykłemi warunkami. Przepro zforsowała, a której dalsze rządy, przyprowadzi
wadzenie
zaś
uchwały
pierwszej
poruczono
wybra

wszystkich gotowości, gotowości na ofiary i śmierć, kiego kościoła w Polsce, oraz niepodobieństwa ni nieprzyjaciele wolnego rządu tryumfować bę
łyby majątek gminy do zupełnego upadku.
bo późniejsze okoliczności i sposobności, mówiąc utrzymania nadal Polski pod panowaniem Mos dą, i pierwszy ottomański parlament wkrótce nemu na temże posiedzeniu komitetowi, złożone
Wobec takiego stanu rzeczy niemało zdziwiła
mu z pięciu członków pod przewoonictwem p. L.
stylem tutejszego przysłowia, nie będą już miały kwy bez stanowczego ciosu dla katolicyzmu, po rozwiązany zostanie."
nas korespondencja ze Stryja zamieszczona w nrze
Balickiego.
i za sto lat tak długich warkoczy, a ludzie zkąd- budziły znowu jak najprędzej Ojca świętego do
107 Dziennika polskiego gloryfikująca działalność
Fakt ten, że wiadomości te podaje dziennik,
W dniu 6. maja r. b. odbyło się w Gródku
innąd zacni i uczciwi, każący nam czekać rewo owych wielkich kroków, jakie zrazu za stojący w bliskich stosunkach z gabinetem an
p. Fruchtmana jako burmistrza. Mało, zaiste przy
walne zebranie Rady oddziału Rudecko-Grodeckielucji w Moskwie, aby przystąpić do dzieła, mierzał uczynić...
kładów
takiej odwagi, ażeby wbrew prawdzie sy
gielskim, każę się domyślać, że bodaj czy Anglia, go. Zebranie to, w którem jako delegat komitetu
należą do liczby owych ideologów, których
Książę pruski wczoraj Rzym opuścił po za nie mogąc skleić koalicji zachodniej, nie odgry wystawy brał udział p. dr. Ernest Till, uznało pać komuś niezasłużone pochwały, a ignorując nie
Napoleon I. za najniebezpieczniejszy rodzaj po warciu, jak zapewniają, z rządem włoskim nader wa dwulicowej roli w Stambule i nie myśli sko
chęć ogółu chrześciańskiej ludności ku p. Fruchtczytywał (ideolog tem się różni od poety, że ważnych układów dotyczących sprawy wschodniej. rzystać z nieszczęśliwego położenia Turcji, aby pożyteczność wystawy, i z tego powodu uchwaliło manowi, którą tak dobitnie, tak przy wyborze po
przezuaczyć
na
cele
tejże
wystawy
ze
szczupłych
marzy bez natchnienia i brak mu nawet prakty
sła na sejm, jakoteż przy wyborze Rady miejskiej
Wielkie naprężenie stosunków trwa zawsze na niej coś wytargować, n. p. jakąś pozycję nad
cznego instynktu serca, niekiedy zastępującego między Włochami a Austrją i Anglią. Podług kanałem Suezkim lub coś podobnego. Domysł funduszów oddziału 100 zł. w. a., z których poło zamanifestowano, pisać takiego kalibru reklamę,
rozum). Rewolucja w Moskwie będzie wewnętrz wiadomości, jakie tu mamy, Anglia zajmie kanał nasz naznaczamy, chociaż nie bierzemy zań od wa ma być oddana komitetowi wystawy do jego która jeżeli mocno zadziwiła ludność chrześeiańską,
rozporządzenia, a druga połowa użytą będzie na
ną moskiewską sprawą i nie obejdzie, nie dot Suezki przed końcem maja, i prawdopodobnie powiedzialności.
to w równym stopniu zadziwić musiała i p. Frucht
zasiłki dla wystawców włościańskich.
knie tak żywo Europy, jak napaść Moskali na wyda niebawem wojnę Moskwie. Austrja w ża
mana, bo jeżeli kto, to p. Fruchtman wie nadto
Morgen-Post dowiaduje się w drodze pry
P. przewodniczący oddziału zapewnił nadto
Wschód, nikomu wówczas umyślnie sprawy pol dnym razie z Moskwą nie będzie trzymała. Za watnej, że Turcja porozumiała się zupełnie z
dobrze, iż na sympatję chrześciańskiej ludności
delegata
komitetu,
że
oddział
dołoży
wszelkich
skiej nie będzie się śniło poruszać, a jeżeli są u jęcie Kongresówki przez Prusaków jest całkiem Grecją, i za jej neutralność przyrzekła przepro
liczyć nie może. Chcąc udowodnić, o ile korespon
starań,
aby
poprzeć
wystawę.
nas symplicjusze lub zwolennicy ś. p. Wielopol nieprawdopodobne, przynajmniej na teraz. Niema wadzić nową na jej korzyść legulację granic w
dent Dz. poi. minął się z prawdą, dość przytoczyć,
Wreszcie wypada jeszcze wspomnieć o walskiego, wyobrażający sobie dotąd na serjo, że car dotąd prusko-moskiewskiego przymierza pomimo Albanii, a także przyznać greckiemu patrjarsze
że przy wyborze posła na sejm, nie jawiło się tylko
neiu
zebraniu
oddziału
Rawsko-Cieszanowskiego,
nam nada ustępstwa, jeśli się zachowamy jak wszystkiego, co mówią i piszą; Moskwa zaawan- wyłączne przywileje.
398 z pomiędzy więcej jak tysiąca wyborców i 398
które się odbyło 6. maja r. b. w Rawie, a na któ
grzeczne dzieci, lub że wspaniałomyślni rewolu turowała się powarjacku, i teraz szuka przymie
Czytelnicy nasi przypominają sobie niewąt re także zjechał delehat komitetu w osobie p. Te głosami p. Fruchtman wybranym został; cała po
cjoniści moskiewscy, powiesiwszy cara, ojczyznę rza Zjednoczonych Stanów. Przeciwnie między
zostająca ogromna większość wyborców, z tej li
nam niepodległą oddadzą i wyniosą się przez Austrją a Niemcami zawiązany został ścisły so pliwie scenę z „Don Karlosa", kiedy król Filip odora Kulczyckiego. I na tem zebraniu objawiouo tylko przyczyny uchyliła się od wyboru, ponieważ
delikatność dla nas za Dniepr i Dźwinę, to ci jusz na zasadzie odstąpienia Niemcom Czech i woła: Dajcie mi miecz mego mordercy! Z takieui wszelką gotowość do popierania wystawy, a w kontrkandydata nie było, a za p. Fruchtmanem,
powinni wiedzieć, że odbudowanie Polski nie le niektórych innych ziem w danych okolicznościach. samem żądaniem według Sowrem. Iztoiedji ma szczególności uchwalono dołożyć starań, aby do pomimo usilnych starań głosować nie chciano. Ten
się Moskwa zwrócić do Turcji, gdy ją naturalnie starczyć wystawie okazów z działu włościańskiego,
ży wcale w programie moskiewskiego nihilizmu;
sam fakt powtórzył się i przy wyborze Rady miej
Nadeszły już dwa adresa lwowskie do syn
jeżeli liczą na poczubienie się Moskali z carem dyka: jeden napisany przez Kornela Ujejskiego, wprzódy pobije. „Wtedy, pisze ten dziennik, za chociażby na ten cel wypadło użyć odpowiedniej skiej, cała ludność chrzcściańska głosowała prze
żądamy
od
Porty,
aby
jako
wynagrodzenie
ko

kwoty
z
funduszów
oddziału.
i z caratem, i powinni pamiętać, jak Moskale który się oprawia w tej chwili, drugi zaś od in
ciw p. Fruchtmanowi i jego adherentom, złożonym
W ogrodzie Jabłonowskich, gdzie wystawa
przez Iwana Groźnego knutowani, zaszywani w nych, którego jednak wspaniała zielona okładka sztów wojennych oddała nam swoją flotę. Bo cóż
przeważnie z starozakonnych wyborców, bu z całej
niedźwiedzie skóry i wyrzynani całemi miastami, z orłem i piękna kaligrafia popsute zostały nie- zresztą możemy wziąć od niej? Ziemi — nie odbyć się ma, przygotowania postępują energicznie. inteligencji zastąpionej tak licznie w pierwszem
wyrywali sobie włosy z rozpaczy, kiedy skonał zliczonemi błędami włoszczyzny. I tak np. boga potrzebujemy; przysporzyłoby to nam tylko kło Oprócz budynków, prawie do połowy gotowych, u- kole wyborozem, stronnictwo p. Fruchtmana ledwie
potów. Pieniędzy — Turcja ich nie ma. Ale na rządzają się także i gazony według ogólnego pla
ten ich miłościwy batiuszka.
dwanaście głosów pozyskać było w stanie. Cyfry
ty napis złotemi literzmi brzmi: A Sua Eceelenza
Gotując się wszechstronnie il Signor Piętro Yenturi Commandore e Sindaco tomiast posiada ona flotę, która zajmuje trzecie nu, niektóre z nich już obsiano, a na innych za przytoczone świadczą wymownie o popularności p.
miejsce
w
Europie
i
która
głównie
przeciw
nam
sadzono
krzewy.
kraj, gdzie tylko może, nie powinien przecież di Roma, zamiast: A Sua Eccellenza il Siqnor
Fruchtmana. Podobnie jak z popularnością ma się
dać się wyprzedzać sułtanowi w dziękczynieniu Commendatore Piętro Venturi, Sindaco dl iloma istnieje. Zabrać ją od niej, mamy zupełne prawo,
rzecz, co do zasłng położonych około miasla '■'nyjs,
a
nadto
i
obowiązek,
gdyż
właśnie
flota
ta
bom

Ojcu świętemu za inicjatywę w naszej sprawie, (po włosku tytuły nawet niedziedziczne nazwi
a korespondent posuwa swą usłużność za daleko.
w podziękowaniu za już a proszenie o jeszcze. sko poprzedzają, a Commandore nie jest wyrazem barduje obecnie nasze spokojne miasta nadbrze
Straż ogniowa to dzieło p. Fruchtmana nie pro
Dziwną byłoby to zaiste rzeczą, gdyby Turek włoskim). Ab uno disce omne. Dziwna też, że we żne."
speruje wcale, kilkakrotnie nabyliśmy przekonania
— Już od kilku dni krążą pogłoski o szeroko
wdzięczniejszym i lepszym był dziś Polakiem Lwowie nie znaleziono jakiego Włocha, któryby
że na jej pomoc liczyć nie można, wszak zwykle
rozwiniętej agitacji panslawistyczue-socialistycznej
niż mnodzy Polacy, gdyby Abdul-Hamid miał poprawił owe kilkadziesiąt lapsus linguae, znaj
jawi się za późno, — jak to i przed dwoma mie
w powiecie buczackim. Obecnie zaś donosi Dz. poi. siącami wydarzyło się. Na przedmieściu wszczął
niejednego naszego pana lub panka zawstydzić, dujące się w adresie. Lepiej w takim razie po
Strategiczny plan Moskwy.
że w Koropcu uwięziono ks. Leona Macielińskiego
tak jak Pius IX. w ocenieniu sprawy tureckiej polsku tylko pisać. Krakowski adres jest już w
się ogień o północy, a straż ogniowa i policja miujzawstydził Czas krakowski (patrz ostatni list drodze, i wszystkie razem doręczone będą p.
Kto się spodziewał energicznego i szybkie i jakiegoś popa prawosławnego na podstawie zna ska dowiedziały się dopiero na drugi dzień o po
lezionych
papierów.
Śledztwo
w
tej
sprawie
ma
się
mój do Gazety Narodowej o posłuchaniu oficera
go rozwoju wypadków na teatrze wojny,' tego
żarze, ugaszonym przez poczciwego jaki-guś be
Venturemu przez deputację polską.
toczyć w Stanisławowie.
tureckiego). Zresztą u podnóża starego Wawelu
dnarza, zresztą wyczekujemy dotąd naprużno na
P. Correnti otrzymał z Krakowa długi tele jruby spotkał zawód. To czego byliśmy świad
okropna się musi gnoić moralna zgnilizna, jeżeli
—
Jeneralny
dyrektor
kolei
Karola
Ludwika
<ami w 1870 r., powtórzyć się nie mogło nad
złożenie rachunków z zebranych znacznych fun
gram po łacinie, na który listem odpowie.
prawdziwym jest fakt, opowiedziany w liście z
Dunajem i w Azji. Tysiące najrozmaitszych kli przybywszy w tym tygodnin do Lwowa — zrobił duszów.
Krakowa do Dziennika Polskiego o owej litew
matycznych i geograficznych przeszkód stanęło podróżującym naszym przyjemną niespodziankę, zo
Przesadza korespondent we wszystkicm —
skiej księżnie, która otrzymuje weselne telegra
Moskalom w poprzek drogi i naturalnie po stawiając w sali lszej klasy wielki olejny portret nikt nie wie o uregulowaniu i upiększeniu placów
Przegląd polityczny.
my od cara i wznosi zdrowie kata Polski. Takie
wstrzymało, zwolniło ich‘pochód. W Azji nieboty cesarza. Na portrecie tym, pięknie wykonanym, i nlic, — chyba że korespondent ma na myśli po
moralne potwory są już rzeczą nieznaną w in
czne góry, w części wiecznym śniegiem pokryte, uderza piękny widok w głębi na Wysoki zamek, cieszny zamiar zasadzenia drzew w rynku, któren
nych krajach; a nawet w zniewieściałych i ma
Przecież już raz skończyło się z rezolucja brak dróg i zgoła wszelkicg środków komunika ratusz, katedrę i kościół dominikański, a na przo- po wykopaniu jam spełzł na niczem, bo żydzi te
łodusznych, jak to zwykle utrzymują, Włoszech, mi Gladstona. Znakomity ten i wprawny bokser cyjnych, tamuje ich operacje. W Europie zaś dzie herby miasta Lwowa i Krakowa.
mu sprzeciwili się, — a co do czystości w mieście,
opinia publiczna nie dozwoliłaby takiej jejmości parlamentarny nie zdołał się uratować, i upa mają oni do zwalczenia trudności, wypływające z
— Wysoki Zamek. Pora festynów już na to w słynnym niegdyś z czystości Stryju, brniemy
24 godzin pozostać w patrjotycznem mieście, bo dły one większością stu kilkudziesięciu głosów. nadzwyczaj dla nich niekorzystnej operacyjnej deszła. Jak w latach poprzednich tak i teraz od w błocie niepospolicie, zaś kilkadziesiąt sążni trolud sani wybijałby codziennie szyby w jej o- Jużci jednak co udało mu się uratować, to stron podstawy, albowiem armia ich musi w zbitych będzie się w poniedziałek — w drugi dzień Zielo toaru z trembowelskich płyt, używają wyłącznie
knach, dopóki by nie ustąpiła z każdego kawał nictwo whigów od zupełnego rozbicia. Groziło rolumnach gęsiego kroczyć przez strategiczny nych świąt ta Wysokim Zamku festyn połączony kramikarze, trotoary te bowiem używają kupujący
ka ojczystej ziemi, nieskalanego panowaniem bowiem czas pewien niebezpieczeństwo, że stron wąwóz, tak bowiem nazwać można pas ziemi pog z loterją fantową na dochód Zakładu sierót u św. u kramikarzy tak dalece, iż po takowych rządko
carów.
nictwo to rozpadnie się na dwie części, z któ między deltą Dunaju a górami Siedmiogrodu — Teresy. Należy się spodziewać, że publiczność, wie kiedy przejść można.
Ale wróćmy do rzeczy tutejszych a naszych rych jedna w sprawie rezolucyj Gladstona sta żeby potem rozwinąć się wzdłuż stukilkodziesięcio dziona zawsze poczuciem ofiarności dla nieszczęśli
Prawda, że wybudowano drogi wiodące do
zarazem, gdzie widok siwowłosego starca, który nie po stronie rządu. Dlatego Gladstone wyco milowej linii Dunaju. Do tych zasadniczych prze wych sierót licznie się zgromadzi na tę ogrodową dworca kolejowego, lecz obrócono na to fundusze
na najwyższym szczycie ludzkości stoi, przedsta fał dwie, jednę zmodyfikował, i tym sposobem szkód dodać jeszcze potrzeba tysiące pomniej zabawę. Zakład powyższy bowiem mieści w morach na budowę szkoły przeznaczone i właśnie budowa
wia się oczom naszym całkiem inaczej niż mi zdołał wreszcie zebrać 233 głosów dla pierw szych, jak brak dróg bitych i kolei w Rumunii, swoich około 150 sierót, utrzymywanych dotąd dróg i zaniedbanie budowy gmachu szkolnego sta
kroskopijne wysokości naszej tytułowanej szlach szej rezolucji. A ponieważ dla drugiej rezolucji, wylewy rzek w tej porze roku, błota olbrzymie tylko z darów dobroczynnych, które niestety skut nowią istotę zarzutów najmocniej na Reprezentacji
ty, gdzie się zdarzają podobne zjawiska. Otóż zmodyfikowanej przez Travelyaua, nie był pe i mnóstwo innych, przerywających lub tamują kiem smutnych stosunków materjalnych kraju na miejskiej ciężących. Przysposobiono cośkolwiek maprzemówienie papieża do pielgrzymów sabaudz wny, że i tyle głosów zbierze, więc ją cofnął. cych koncentrację wojska. Uwzględniając te oko szego, w ostatnich czasach bardzo się uszczupliły, terjałów na gmach szkolny, lecz od trzech lat ni
kich wywołało, jak tego należało się spodziewać, Tym sposobem rząd angielski ma teraz od stro liczności widzi się jasno jak na dłoni, że w ł a- , a do tego drożyzna, jaką rok zeszły w skutek po- szczeją wystawione na wpływy atmosferyczne, a
gniew moskiewskiego rządu. Książę Urusow o- ny whigów zupełnie rozwiązane ręce i z całą ś c i w e operacje militarne nie mogą się rozpo ' wszechnego nieurodzaju na kraj sprowadził, tem straty które gmina ponosi z zaniechania budowy
trzymawszy w Neapolu instrukcje z Petersbur swobodą oddać się może pracy nad utworzeniem cząć wcześniej jak przed końcem maja, kiedy mocniej daje uczuć temu Zakładowi niedostatek gmachu szkolnego, obliczają na 12.000 zł. a. w.
ga, wrócił do Rzymu i był z ostrym w y g o w o- zachodniej koalicji. Czy się mu to jednak uda, zmniejszy się poziom wód w rzekach, ustanie środków i potrzebę starania się o nadzwyczajne
Nie w ostatniej kadencji jak Lorespondent
r e m u kardynała Simeoniego, sekretarza stanu, to dopiero okaże się z biegu wypadków na tea pora deszczowa i podeschną nadbrzeżne błota. I zasiłki, aby sieroty od nędzy i głodn ochronić. O twierdzi, ale pierwej utworzoną została szkoła wyżto jest ministra spraw zagranicznych Stolicy trze wojny.
Powolność ze strony Moskali daje się więc ile nam wiadomo, komitet opiekujący się temi sie- szo-realna, — o zaprowadzeniu sądu kolegialnego.
powinna wejść w związek z Moskwą, Włochami
i Niemcami. Stary Nestor dyplomacji francuskiej
ma więc być zdania, iż Francja trzymać się mu
si Anglii, zdanie to bezwątpienia każdy uczciwy
Francuz podziela. Ważny to objaw, zwłaszcza
że wpływ Thiersa jest niezaprzeczony, ma on
wielu przeciwników, ale zdanie jego znajduje za
wsze ogólne poparcie.
W czorajsze posiedzenie odbyło się spokojnie.
Izba zajmuje się uchwałą prawa municypalnego.
Rozprawy nad budżetem będą bardzo ciekawe, i
postaramy się o udzielenie wam dokładnych spra
wozdań.

Kronika miejscowa i zamiejscowa.

świętej, — kardynał Simeoni odpowiedział mu, I
A tymczasem gorliwie pracuje Anglia nad łatwo usprawiedliwić. Za to niepodobna nam u-J rotami, dołożył wszelkich starań, ażeby zabawa ta
że przemówienia takie są samodzielnemi czyna-'przygotowaniem się militarnemna wszelkie ewen- sprawiedliwić
snmwipdliwić tej
t.pi dziwnej
dziwnpi anatii
iaka sio
nJzna- <iia
apatji, jaką
się odznadla każdego hinranaern
biorącego w
w nL>
niej udział pozostała mimi Ojca świętego, względem których nikt mu' tualności. Niemal codzień napotykamy w dzień- cza jeneralicja turecka, która od chwili wypo- lem wspomnieniem. Fanty do loterji przeznaczone,
uwag czynić nie może, i że lepiejby stokroć by uikach angielskich rozmaite wiadomości ojej zbro wiedzenia wojny przez Moskwę aż do dnia dzi-1 odznaczają się niezwykłym doborem i wartością;
ło, gdyby rząd carski powodów do takich wy jeniach sig. Z rzgdu ważniejszych zanotujemy, siejszego nic zdradziła się niczem, żeby miała muzyka wojskowa i rzęsiste oświetlenie lampionami
stąpień nie dostarczał. Książę Urusow zaczął że wydane zostało rozporządzenie ustawienia no choćby zamiary skorzystania z tych przeszkód, | i ogniem bengalskim wieczorem — rozległe i zdro| we spacery — wyborna restauracja i bardzo dobre
wtedy wszystko składać na polskie kłamstwa i wych 18 dział pozycyjnych w Gibraltarze. Samo jakie natura rzeczy stawia Moskalom.
Niewiedzieć po co zgromadzili zrazu Turcy piwa przyczynią się do uprzyjemnienia pobytu na
oszczerstwa, ale kardynał odpowiedział, że po ich ustawienie kosztować bgdzie przeszło 70.000
ogłoszeniu błękitnej księgi angielskiej zł. Ks. Cambridge wyjeżdża na inspekcjg do Gi główne swe siły w liczbie przeszło 70.000 pod Wysokim Zamku.
nie można już było zasłaniać się podobnemi wy braltaru i Malty, a według doniesienia Kotoń Widdyniem, podczas gdy przedewszystkiem spo
— Podziękowanie. Wydział Towarzy
mówkami. Wczorajsza Italie przewiduje, iż ksią skiej Gazety, Lesseps został zawezwany do Lon dziewać się powinni byli głównego ataku nie stwa akademickiego ku wspieraniu słuchaczów wsze
żę Urusow odwołany będzie.
dynu w celu porozumienia sig z nim, jako z re przyjaciela w okolicy Dobruczy. Utrzymują nie chnicy i auskultantów we Lwowie ma zaszczyt zło
Mogę tutaj dodać z niewątpliwego źródła, prezentantem właścicieli kanału Suezkiego, co którzy, że dzisiaj błąd ten został już naprawio żyć niniejszem winne podziękowanie c. k. uprzyw.
iż papież zapytywał jedno z wielkich mocarstw, do zabezpieczenia tego kanału od ataków Mo ny, i że 20.000 wycofano z Widdynia i prze galic. Zakładowi kredytowemu włościańskiemu za
transportowano na dolny Dunaj. Jednakże z tem dar w kwocie 100 zł. a. w. przez walne zgroma
co myśli względem odbudowania Polski, i że mo skwy.
Rzym d. 12. maja.
carstwo to odpowiedziało, że się odbudowaniu
Wiadomo bowiem, że eskadra angielska z zdaniem niepodobna się zgodzić. Błąd ten pier dzenie tegoroczne naszemu Towarzystwu łaskawie
wotny
nie został naprawiony, bo go Turcy na udzielony.
Dzienniki tutejsze mają osobiste telegramy temu sprzeciwiać nie będzie, chociaż sprawa ta Krety odpłynęła do portu Saidu. Tymczasem roz
z Paryża i Londynu, donoszące o wielkim mi zbliska je obchodzi. Pojmujecie dobrze, iż wiado niosły moskalofilskie dzienniki wieść, że chedyw prawić nie mogli, chociażby całą armią siedm— Pomiędzy kartami teatru wojny, które się do
tyngu, mającym się odbyć dnia jutrzejszego w tej mości takie przez sumiennych ludzi lekkomyślnie stara się o alians z Moskwą, i że już w tym ce dziesiąttysięczną z Widdynia do Dobruczy ścią tąd nkazały wyszczególnia się mapa, rysowana przez
ostatniej stolicy, a w którym weźmie udział kil się nie podają, lecz wtedy tylko, kiedy sig ma lu poczynił wstępne kroki. Rozumie się, że ba gnęli. Gdyż błąd nietylko tkwił w złem rozmie kapitana Schlachera, prof. wojskowej akademii te
ku członków parlamentu. Odezwy, zapraszające bezwarunkową pewność o ich prawdziwości,’ gdy jeczce tej wiary dać nie można, bo jakkolwiek szczeniu wojsk, ale i w czasie, zużytym na do chnicznej we Wiedniu. Karta składa się z pięciu
do Hyde-Park na ten mityng, jakie na ulicach się je otrzymuje z bezpośredniego niemal źródła. chedywowi może być ciężkim protektorat Anglii, bre ich rozmieszczenie. Turcy spóźniwszy się z ćwiartek w wielkim formacie, ostatnia zaś przed
londyńskich czytać się dają, zaczynają się od I tutaj nie mogę się wstrzymać od upraszania nie mniej przecież nie odważy się on z pod nie obsadzeniem Dobruczy, nim ją w wojsko zaopa stawiająca południową Moskwę, morze Czarne i
słów: „Precz z Moskwą!", i kończą się wyraza gorąco wszystkich rodaków i wszystkich czaso go wyłamać, a znów Moskwa nie zechce wcho trywali, dozwolili Moskalom usadowić się nad Azję znakomicie i szczegółowo jest wykouana. Kar
mi: „Niech żyje Polska!"
pism naszych, aby w niniejszych osobliwie oko dzić lekkomyślnie, i to zaraz w kolizję z Anglią. Dunajem. Gdyby jeneralicja turecka odczytała ta ta jest stosunkowo dość tania, cała kosztuje aa
Dzisiejszy zaś Bersagliere, organ p. Nicote- licznościach strzegli się surowo wszelkiej prze Nie odważy się ona jej zaczepić, pomimo że z rę bacznie niektóre rozdziały swej własnej historji, miejscu tylko 1 zł. 25 ct., na płótnie 3 zl. 50 ct.
ry, ministra spraw wewnętrznych, miewający na sady, wszelkiej blagi. Pomyślna wiadomość przez ki jej gorzkie musi przyjmować pigułki. W Pe toby z przebiegu przeszłych wojen z Moskwą Kupcy nasi powinni ją sprowadzić koniecznie ; za
der liczne osobiste telegramy, częstsze i dokład nas przesadzona lub wymyślona, stokroć szko tersburgu utrzymują, że car uważa się za osobi wiedziała, jak teraz postąpić jej należało, i ty mówić ją można w narodowej księgami Faesy &
niejsze niż inne dzienniki, gdyż są to poprostu dliwszą i zgubniejszą się staje jak wszystkie ście dotkniętego notą Derbyego, ponieważ Derby łaby uniknęła tak kolosalnego błędu.
Frick w Wiedniu.
Turecka flotylla na Dunaju, złożona z IG
telegramy ministerstwa, podaje telegraficzne do kłamstwa wroga. Wiadomość lekkomyśluie poda nie zachował nawet w niej zwykłej kurtoazji dy
— Na dzieło statystyczne wykazjącego prześlaniesienie ze Stambułu z dnia wczorajszego, iż na. tak jak krok lekkomyślnie uczyniony jest nie plomatycznej, i carowi bezpośrednio zarzucał zła statków' wojennych, nie dorosła także do wysodowanie religii pod Zaborem moskiewskim . zlosułtan odczytał z prawdziwą radością tekst mo mal występkiem w przeddzień rozstrzygnienia manie słowa honoru A mimo to Moskwa milczy kości zadania, jest bezradną, bezczynną, niedożyli w Administracji Gaz. Naród, pp. dr. Skalwy Ojca św. do pielgrzymów sabaudzkich {Osser- się losów narodu. Nie można, nie powinno się i obrazę znosi, bo wie, że podjęcie jej przyszłoby łężną, co dowodzi, że jej admirał nie otrzymał
kowski adw. kraj, we Lwowie 2 zł, j. N. 1 zł.,
widocznie żadnych instrukcyj, bo przecież gdyby
vatore Romano, zawierający pomieniony tekst, był powtarzać tego, względem czego nie posiada się grubo przypłacić.
B. 1 zł. — razem 4 zł. a. w.
sułtanowi posiany ztąd przez Essada-beja, posła zupełnej pewności, ma się rozumieć kiedy chodzi
Ks. Reuss i hr. Zicliy płyną już morzem A- miał plan jakikolwiek, toby tak bezcelowo nie
— Cesarz z prywatnej szkatuły udzielił gminie
tureckiego przy włoskim dworze), w którym za o rzeczy nasze lub zbliska nas dotyczące. Nawet drjatyckiem w drodze do Konstantynopola, żeby, pływał po Dunaju.
Gdyby 70.000 korpus Osmana baszy zamiast Ludwikówka, w powiecie Doliniańskim, zapomogę
wiera się potępienie Moskwy za uciemiężenie pewna dozys pessymizmu nie wadzi.
jak powiada Pester Lloyd, „nawiązać stosunki
Polski. Sułtan chcąc podziękować Jego Świąto
Kiedy wiadomości jakiej sprawdzić nie mo dyplomatyczne z Turcją, i ofiarować jej usługi spoczywać na leżach w Widdyniu, znajdował w kwocie 100 zł. na wewnętrzne urządzenie tam
bliwości, wyprawi umyślnego ambasadora do Rzy żna, lub kiedy się nie ma stosunków pozwalają swych mocarstw po pierwszej walnej bitwie na słę w chwili wypowiedzenia wojny w Sylistrji i tejszego kościoła.
— Wiadomości policyjne. Wojciech T.
mu, albo też wystosuje do papieża list własnorę cych sprawdzić ją natychmiast, lepiej o niej mil teatrze wojny". France donosi, że i p. Bour- W' Babadagh (główne miasto Dobruczy), toby przy
czny. Mniemają, że obierze ten ostatni sposób czeć. Jakażby n. p. odpowiedzialność spadała na going, ambasador francuski, uda sig wkrótce na pomocy flotylli pod wodzą Hobarta baszy, mógł murarz, liczący lat 50, żonaty, poderżną! sobie
przedwczoraj
w południe brzytwą gardło w pomie
wyrażenia swojej wdzięczności.
osoby, które z takiemi szczegółami telegrafowały swą posadg, a ponieważ Corti miał już otrzymać by się był przeprawić na lewy brzeg Dunaju,
Doniesienie to jest nader ważne. Pokazuje do Dziennika Polskiego ze Stambułu o furmanie zlecenie do wyjazdu, więc wkrótce rozpocznie się poniszczyć mosty na Prucie i Serecie, opanować szkaniu swern pod 1. 11 przy ulicy Kurnickiej. Na
się bowiem z niego równie, jak z jutrzejszego tam wydanym na utworzenie dywizji polskiej ze znowu na dobre gra dyplomatyczna w Stambule. wszystkie objekta kolejowe, a mając przewagę szczęście nie zranił się śmiertelnie i po udzieleniu
londyńskiego mityngu, że tak dobrze Turcja jako wszystkich broni złożonej, z chorągwią naszą i
Z Belgradu coraz bardziej niepokojące nad sił, mógłby nadto bić każdą po kolei nadciągają bezzwłocznej pomocy lekarskiej zabrano go do
i Anglia czują już dzisiaj, iż bez podniesienia nieograniczonemi kadrami, tak jak się tego od chodzą wieści. Większość ministerstwa jest po cą kolumnę Moskali. A jeżeliby w ten sposób nie szpitala. Przyczyna usiłowanego tego samobójstwa
sprawy polskiej walczyć im skutecznie z Moskwą Porty żądało? Czemby się usprawiedliwić można, dobno za natychmiastową akcją, nie zważając udało się Turcji przenieść teatra wojny do Bes- niewiadoma.
— Mianowania. Namiestnik zamianował adniepodobna. Ta jest bowiem jej piętą Achilleso gdyby się pokazało, że Porta tworzy poprostu nawet na możebną w takim razie okupację Ser sarabii, to przecież w każdym razie mogła była
wą, tam tylko śmiertelnie ugodzoną być może. nie wojsko polskie, ale legion cudzoziemski bez bii przez wojska austrjackie. Książę ma być w znacznie powstrzymać rozwój akcji moskiewskiej, junkta powiatowego w Kałuszu Marjana BandrowRównie jak strategicznie klucze Dardanellów i orła i pogoni ? Spodziewam się, że takie rozcza rozpaczy. Chce jechać do Petersburga, i tam pro a przytem rozbroić armię rumuńską, która obe skiego komisarzem powiatowym w Trembowli i
Bosforu leżą w Dnieprowem korycie obok żela rowanie się nastąpi, ale zaznaczyć wypada, że sić pomocy i rady, to znowu się obawia, że w cnie w strategicznym obrachunku stanowi czyn przeniósł zarazem komisarza powiatowego Fran
ciszka Sladka z Trembowli do Złoczowa, koucepiznych słupów Bolesława, tych odwiecznych Pol do chwili, w której piszę, W. Porta nie odpo jego nieobecności obalą go z tronu; to chce za nik, z którym sig liczyć należy.
stę namiestnictwa Juliana Szuinlańskiegp z Kossoski granic, a ostateczna kampania, w której Mo wiedziała jeszcze na telegraficzne zapytanie po przedać się zupełnie Stewczy i Risticzowi, to
(Dok. nast)
wa do Skałatu i praktykantów konceptowych na
skwa porażona zostanie na głowę, odbyć się mu selstwa w tym względzie.
znów traktuje z Murynowiczem, szefem partji
miestnictwa Juliusza Łempickiego ze Lwowa do
si na ukraińskich równinach, tak samo i moral
Atoli przemówienie papieża do pielgrzymów konserwatywnej, i myśli o daniu dymisji gabine
Wystawa lwowska w r. 1877.
Kałusza i Józefa Rudzkiego z Pilzna do Chrza
ny pogrom nad Moskwą, zdarcie maski słowiań sabaudzkich nietylko że wywołało zapamiętałe towi, i o utworzeniu nowego z żywiołów zacho
W ostatnim czasie odbyło znoów kilka oddzia- nowa.
skiego braterstwa z jej tatarskiego oblicza, po protestacje ze strony Moskali i przyjaciół mo wawczych.
łów c. k. galic. Towarzystwa gosp. walne zebrania,
stawienie jej nagą i ohydną pod pręgierzem eu skiewskich, na jakich nie zbywa w najwyższych
Konstytucja turecka, jeżeli zawierzyć mamy
ropejskiej opinii, nastąpić jedynie może zapomo- duchownych sferach rzymskich, ale niepodobalo korespondentowi Standarda, może wkrótce zostać na których sprawa wystawy krajowej stanowiła
— Stryj, 13. maja. W ubiegłym miesiącn do
jeden z głównych przedmiotów obrad.
cą sprawy polskiej.
się kardynałom 1 prałatom ze szkoły kardynała zawieszoną, a parlament rozpędzonym na cztery
konane został wybory do Rady miejskiej. R lżące
W zebraniu oddziału Samborskiego, które się
Chwała Bogu, że rządy i ludy pojmować już Antouellego, którzy są zdania, że Stolica święta wiatry. Oto co donosi ten korespondent:
nadużycia komisji wyborczej, której przewodniczył
odbyło w Samborze dnia 29. kwietnia r. b. brał
to powoli zaczynają, we własnym interesie, nie głównie na rządach opierać się powinna, oszczę
„Izba deputowanych i jej prezydent Achrnedp. Fruchtman były powodem, iż wezwany p. c. k.
w naszym, bo nikt nic dla nas przez samo współ dzać troskliwie monarchów i ludzi będących u Vefik staczają z rządem ciągłe utarczki. Trzeci ndział jako dalegat komitet wystawy p. profesor starosta osobiście iuterwenlować musiał, ażeby obu
dr. Radziszewski. Zebranie to uchwaliło:
czucie nie uczyni, a jeżeli uczyni co nawet z in władzy we wszystkicli krajach, a wystrzegać się rozdział ustawy o stanie oblężenia postanawia,
rzonych chrześciańskich wyborców uspokoić i mo
1. Starać się, ażeby dział rolniczy a w szcze
nych całkiem pobudek, z pobudek osobistego in pilnie przymierzy z ludami. Dostojnicy ci lękają iż w razie ogłoszenia go zawieszoną będzie kon
żliwym zaburzeniom zapobiedz, oburzenie chrzcścigólności nasiona produkowane przez ziemię Sam
teresu, to chyba tylko w najostateczniejszej o- się, jak sami powiadają, pewnej rewolucyjnej stytucja i prawa obywatelskie. W takim więc
ańskich wyborców bowiem zaczynało przybierać
borską, były na wystawie należycie zastąpione.
stateczności, i czyn taki będzie zawsze niedo żyłki, której Pius IX. podług nich nigdy się wypadku inusiałby być zamknięty senat i Izba
groźne rozmiary.
2. Wybrać komitet, który by się zajął zbie
statecznym, niezupełnym, połowicznym, jak wszel pozbyć nie zdołał, a którą jeden tylko niebo deputowanych. Różnice w zdaniach Izb a rządu
Wśród takich okoliczności, wybrane zostały z
ka w świecie rzecz wymuszona, jeżeli sami nie szczyk Antonelli przytłumiać w nim umiał. Te objawiają sig między innemi w następujących raniem a względnie zakupnem przedmiotów drobne małemi odmianami osobistości, które dotąd w skład
przyłożymy wszechstronnie ręki do na raz zaś, po zgonie tego smutnej pamięci purpn- kwestjach. Izby oburzone są na to, że rząd przy go przemysłu ziemi samborskioj i przedmioty te Rady miejskiej wchodziły. Ponieważ jednak w to
szego zbawienia teraz kiedy czas nadchodzi, kie rata, papież zdaniem ich napowrót rewolucjonistą jął opiekę Niemiec nad poddanymi Moskwy, Iz wystawić pod firmb Towarzystwa zaliczkowo-prze- ku wyborów popełniono mnogie nadużycia, zanieśli
dy zbliża się sposobna chwila. Korzystną sposo się staje...
by pragną, aby Nouri-basza, mąż najstarszej sio myślowego w Samborze, pokrywając połowę kosz wyborcy chrześciańscy protest do c. k. namiestnic
tów z wystawą tą połączonych.
bność za włosy chwytać trzeba, jak powiadają
Otóż ustawiczne rady i przestrogi, jakie stry sułtana, oskarżonym był o przeniewierstwo,
twa, domagając się unieważnienia wyborów, — nie
Nadto zapadła dnia następnego naumyślnie w
Włosi, afferrare 1’occasione pei cappelli, bo kie stronnictwo to daje Ojcu świętemu, zaklinając wreszcie Izby chcą oskarżenia Redifa baszy, mi
mając zaś nadziei, ażeby ponowne wybory swobo
w tym celu zwolanem posiedzeniu rady zawiadowdy raz minie, już nie wraca dla tego samego po go aby się z Polakami nie wdawał w żadne nistra wojny o złą administrację; Redif basza
dnie przedsięwzięte być mogły, dopóty teraźniejsza
ezej Towarzystwa zaliczkowo-przemyslowego w
kolenia, ani nawet dla następnego, a nie należy sprawy i nie obrażał dworów a osobliwie Fran zaś postanowił zgnieść parlament pierwej, ani
Reprezentacja gminy istuieje, wykazaną została do
aby tym razem, jak podczas wojny krymskiej, cji dziś ściśle z Moskwą zaprzyjaźnionej, ozię żeli by on mu coś złego zrobić mógł. Z tych po Samborze jednomyślna uchwała, aby z fandnszów tychczasowa niecna gospodarka, spodziewając się,
sławne nasze historyczne przysłowie „mądry Po biły trochę, jak zapewniają, papieża, i dlatego wodów pragnęła Porta ogłosić stan oblężenia w Towarzystwa przeznaczyć na urządzenie wystawy iż wobec niezbitych dowodów marnowania majątku
lak po szkodzie" zastosowane być mogło na no jest koniecznością aby wolniejsze części naszego stolicy, poprzestanie jednakże na samem za drobnego przemysłu w razie potrzeby do 200 złr. gminnego, c k. namiestnictwo rozwiąże Radę, która
w- a., a obok tego udzielać przemysłowcom oka
wo do nas.
kraju adresami i pielgrzymkami, a nadewszystko mknięciu Izb, z czego widać, że ustąpiła nalega
powtórny
swój wybór
nieprawnemi środkami
Wielkiej więc trzeba zgody, wielkiej u żywem i dobitnem malowaniem cierpień katolic niom Layarda. Obawa jest, że Redif basza i in zów zaliczki pod zwykłemi warunkami. Przepro zforsowala, a której dalsze rządy, przyprowadzi
wadzenie zaś uchwały pierwszej poruczono wybra
wszystkich gotowości, gotowości na ofiary i śmierć, kiego kościoła w Polsce, oraz niepodobieństwa ni nieprzyjaciele wolnego rządu tryumfować bę
łyby majątek gminy do zupełnego upadku.
bo późniejsze okoliczności i sposobności, mówiąc utrzymania nadal Polski pod panowaniem Mos dą, i pierwszy ottomański parlament wkrótce nemu na temże posiedzeniu komitetowi, złożone
Wobec takiego stanu rzeczy niemało zdziwiła
mu
z
pięciu
członków
pod
przewoonictwem
p.
L.
stylem tutejszego przysłowia, nie będą już miały kwy bez stanowczego ciosu dla katolicyzmu, po- rozwiązany zostanie."
nas korespondencja ze Stryja zamieszczona w nrze
Balickiego.
i za sto lat tak długich warkoczy, a ludzie zkąd- budziły znowu jak najprędzej Ojca świętego do
107 Dziennika polskiego gloryfikująca działalność
Fakt ten, że wiadomości te podaje dziennik,
W dniu 6. maja r. b. odbyło się w Gródku
innąd zacni i uczciwi, każący nam czekać rewo owych wielkich kroków, jakie zrazu za- stojący w bliskich stosunkach z gabinetem an
p. Fruchtmana jako burmistrza. Mało, zaiste przy
walne zebranie Rady oddziału Rudecko-Grodeckielucji w Moskwie, aby przystąpić do dzieła, mierzał uczynić...
kładów
takiej odwagi, ażeby wbrew prawdzie sy
gielskim, każę się domyślać, że bodaj czy Anglia, go. Zebranie to, w którem jako delegat komitetu
należą do liczby owych ideologów, których
Książę pruski wczoraj Rzym opuścił po za- nie mogąc skleić koalicji zachodniej, nie odgry wystawy brał udział p. dr. Ernest Till, uznało pać komnś niezasłużone pochwały, a ignorująe nie
Napoleon I. za najniebezpieczniejszy rodzaj po warciu, jak zapewniają, z rządem włoskim nader wa dwulicowej roli w Stambule i nie myśli sko
chęć ogółu chrześciańskiej ludności ku p. Fruchtczytywał (ideolog tem się różni od poety, że ważnych układów dotyczących sprawy wschodniej. rzystać z nieszczęśliwego położenia Turcji, aby pożyteczność wystawy, i z tego powodu uchwaliło manowi, którą tak dobitnie, tak przy wyborze po
przeznaczyć
na
cele
tejże
wystawy
ze
szczupłych
marzy bez natchnienia i brak mu nawet prakty
sła na sejm, jakoteż przy wyborze Rady miejskiej
Wielkie naprężenie stosunków trwa zawsze na niej coś wytargować, n. p. jakąś pozycję nad
cznego instynktu serca, niekiedy zastępującego między Włochami a Austrją i Anglią. Podług kanałem Suezkim lub coś podobnego. Domysł funduszów oddziału 100 zł. w. a., z których poło zamanifestowano, pisać takiego kalibru reklamę,
wa
ma
być
oddana
komitetowi
wystawy
do
jego
rozum). Rewolucja w Moskwie będzie wewnętrz wiadomości, jakie tu mamy, Anglia zajmie kanał nasz naznaczamy, chociaż nie bierzemy zań od
która jeżeli mocno zadziwiła ludność chrześeiańaką,
rozporządzenia, a druga połowa użytą będzie na
ną moskiewską sprawą i nie obejdzie, nie dot Suezki przed końcem maja, i prawdopodobnie powiedzialności.
tu w równym stopniu zadziwić musiała i p. Frachtzasiłki dla wystawców włościańskich.
knie tak żywo Europy, jak napaść Moskali na wyda niebawem wojnę Moskwie. Austrja w ża
mana, bo jeżeli kto, to p. Fruchtman wie nadto
Morgen-Post dowiaduje sig w drodze pry
P. przewodniczący oddziału zapewnił nadto
Wschód, nikomu wówczas umyślnie sprawy pol dnym razie z Moskwą nie będzie trzymała. Za watnej, że Turcja porozumiała się zupełnie z
dobrze, iż na sympatję chrześciańskiej ludności
skiej nie będzie się śniło poruszać, a jeżeli są u jęcie Kongresówki przez Prusaków jest całkiem Grecją, i za jej neutralność przyrzekła przepro delegata komitetu, że oddział dołoży wszelkich liczyć nie może. Chcąc udowodnić, o ile korespon
starań, aby poprzeć wystawę.
nas symplicjusze lub zwolennicy ś. p. Wielopol nieprawdopodobne, przynajmniej na teraz. Niema wadzić nową na jej korzyść tegulację granic w
dent Dz. poi. minął się z prawdą, dość przytoczyć,
Wreszcie wypada jeszcze wspomnieć o walskiego, wyobrażający sobie dotąd na serjo, że car dotąd prusko-moskiewskiego przymierza pomimo Albanii, a także przyznać greckiemu patrjarsze
że przy wyborze posła na sejm, nie jawiło się tylko
nem
zebraniu
oddziału
Rawsko-Cieszanowskiego,
nam nada ustępstwa, jeśli się zachowamy jak wszystkiego, co mówią i piszą; Moskwa zaawan- wyłączne przywileje.
398 z pomiędzy więcej jak tysiąca wyborców i 398
które się odbyło 6. maja r. b. w Rawie, a na któ
grzeczne dzieci, lub że wspaniałomyślni rewolu turowała się powarjacku, i teraz szuka przymie
Czytelnicy nasi przypominają sobie niewąt re także zjechał delehat komitetu w osobie p. Te głosami p. Fruchtman wybranym został; cała po
cjoniści moskiewscy, powiesiwszy cara, ojczyznę rza Zjednoczonych Stanów. Przeciwnie między
zostająca ogromna większość wyborców, z tej li
nam niepodległą oddadzą i wyniosą się przez Austrją a Niemcami zawiązany został ścisły so pliwie scenę z „Don Karlosa", kiedy król Filip odora Kulczyckiego. I na tem zebraniu objawiouo tylko przyczyny uchyliła się od wyboru, ponieważ
delikatność dla nas za Dniepr i Dźwinę, to ci jusz na zasadzie odstąpienia Niemcom Czech i woła: Dajcie mi miecz mego mordercy! Z takiem wszelką gotowość do popierania wystawy, a w kontrkandydata nie było, a za p. Fruchtmanem,
powinni wiedzieć, że odbudowanie Polski nie le niektórych innych ziem w danych okolicznościach. samem żądaniem według Sowrem. hwiedji ma szczególności uchwalono dołożyć starań, aby do pomimo usilnych starań glosować nie chciano. Ten
się Moskwa zwrócić do Turcji, gdy ją naturalnie starczyć wystawie okazów z działu włościańskiego,
ży wcale w programie moskiewskiego nihilizmu;
sam fakt powtórzył się i przy wyborze Rady miej
Nadeszły już dwa adresa lwowskie do syn
jeżeli liczą na poczubienie się Moskali z carem dyka: jeden napisany przez Kornela Ujejskiego, wprzódy pobije. „Wtedy, pisze ten dziennik, za chociażby na ten cel wypadlo użyć odpowiedniej skiej, cała ludność chrześciańska głosowała prze
żądamy
od
Porty,
aby
jako
wynagrodzenie
ko

kwoty
z
funduszów
oddziału.
i z caratem, i powinni pamiętać, jak Moskale który się oprawia w tej chwili, drugi zaś od in
ciw p. Fruchtmauowi i jego adherentom, złożonym
W ogrodzie Jabłonowskich, gdzie wystawa
przez Iwana Groźnego knutowani, zaszywani w nych, którego jednak wspaniała zielona okładka sztów wojennych oddała nam swoją flotę. Bo cóż
przeważnie z starozakonnych wyborców, bo z całej
niedźwiedzie skóry i wyrzynani całemi miastami, z orłem i piękna kaligrafia popsute zostały nie- zresztą możemy wziąć od niej? Ziemi — nie odbyć się ma, przygotowania postępują energicznie. inteligencji zastąpionej tak licznie w pierwszeu
wyrywali sobie włosy z rozpaczy, kiedy skonał zliczonemi błędami włoszczyzny. I tak np. boga potrzebujemy; przysporzyłoby to nam tylko kło Oprócz budynków, prawie do połowy gotowych, u- kole wyborozem, stronnictwo p. Fruchtmana ledwie
potów. Pieniędzy — Turcja ich nie ma. Ale na rządząją się także i gazony według ogólnego pla
ten ich miłościwy batiuszka.
dwanaście głosów pozyskać było w stanie. Cyfry
ty napis złotemi literzmi brzmi: A Sua Eccelenza
Gotując się wszechstronnie il Signor Piętro Fenturi Commandore e SindacO tomiast posiada ona flotę, która zajmuje trzecie nu, niektóre z nich już obsiano, a na innych za przytoczone świadczą wymownie o popularności p.
miejsce
w Europie i która głównie przeciw nam sadzono krzewy.
kraj, gdzie tylko może, nie powinien przecież di Roma, zamiast: A Sua Eccellenza il Signor
Fruchtmana. Podobnie jak z popularnością ma się
dać się wyprzedzać sułtanowi w dziękczynieniu Commendatore Piętro Fenturi, Sindaco di Roma istnieje. Zabrać ją od niej, mamy zupełne prawo,
rzecz, co do zasług położonych około miasla ctryjs,
a
nadto
i
obowiązek,
gdyż
właśnie
flota
ta
bom

Ojcu świętemu za inicjatywę w naszej sprawie, (po włosku tytuły nawet niedziedziczne nazwi
a korespondent posuwa swą usłużność za daleko.
barduje
obecnie
nasze
spokojne
miasta
nadbrze

w podziękowaniu za już a proszenie o jeszcze. sko poprzedzają, a Commandore nie jest wyrazem
Straż ogniowa to dzieło p. Fruchtmana nie pro
Dziwną byłoby to zaiste rzeczą, gdyby Turek włoskim). Aó uno disce omne. Dziwna też, że we żne."
speruje wcale, kilkakrotnie nabyliśmy przekonania
—
Już
od
kilku
dni
krążą
pogłoski
o
szeroko
wdzięczniejszym i lepszym był dziś Polakiem Lwowie nie znaleziono jakiego Włocha, któryby
że na jej pomoc liczyć nie można, wszak zwykle
rozwiniętej agitacji panslawistyczue-socialistycznej
niż mnodzy Polacy, gdyby Abdul-Hamid miał poprawił owe kilkadziesiąt lapsus linguae, znaj
jawi się za późno, — jak to i przed dwoma mie
w powiecie buczackim. Obecnie zaś donosi Dz. poi.
niejednego naszego pana lub panka zawstydzić, dujące się w adresie. Lepiej w takim razie po
siącami wydarzyło się. Na przedmieściu wszeżąt
Strategiczny plan Moskwy.
że w Koropcu uwięziono ks. Leona MacielińBkiego
tak jak Pius IX. w ocenieniu sprawy tureckiej polsku tylko pisać. Krakowski adres jest już w
się ogień o północy, a straż ogniowa i policja miej
zawstydził Czas krakowski (patrz ostatni list drodze, i wszystkie razem doręczoue będą p.
Kto się spodziewał energicznego i szybkie- i jakiegoś popa prawosławnego na podstawie zna ska dowiedziały się dopiero na drugi dzień o po
lezionych papierów. Śledztwo w tej sprawie ma się
mój do Gazety Narodowej o posłuchaniu oficera Venturemu przez deputację polską.
wojny,' tego
go rozwoju wypadków na teatrze wojny,
żarze, ugaszonym przez poczciwego jaki-guś be
toczyć w Stanisławowie.
tureckiego). Zresztą u podnóża starego Wawelu
gruby
spotkał
zawód.
To
czego
byliśmy
świad

dnarza, zresztą wyczekujemy dotąd napróżno na
P. Correnti otrzymał z Krakowa długi tele— Jeneralny dyrektor kolei Karola Ludwika złożenie rachunków z zebranych zuacznych fun
okropna się musi gnoić moralna zgnilizna, jeżeli
kami w 1870 r., powtórzyć się nie mogło nad
gram po łacinie, na który listem odpowie.
prawdziwym jest fakt, opowiedziany w liście z
Dunajem i w Azji. Tysiące najrozmaitszych kli przybywszy w tym tygodniu do Lwowa — zrobił duszów.
Krakowa do Dziennika Polskiego o owej litew
matycznych i geograficznych przeszkód stanęło podróżującym naszym przyjemną niespodziankę, zo
Przesadza korespondent we wszystkie m —
skiej księżnie, która otrzymuje weselne telegra
Moskalom w poprzek drogi i naturalnie po stawiając w sali lszej klasy wielki olejny portret nikt nie wie o uregulowaniu i upiększeniu placów
Przegląd polityczny.
cesarza.
Na
portrecie
tym,
pięknie
wykonanym,
my od cara i wznosi zdrowie kata Polski. Takie
wstrzymało, zwolniło ich‘pochód. W Azji nieboty
i nlic, — chyba że korespondent ma na myśli po
moralne potwory są już rzeczą nieznaną w in
czne góry, w części wiecznym śniegiem pokryte, uderza piękny widok w głębi na Wysoki zamek, cieszny zamiar zasadzenia drzew w rynku, któren
nych krajach; a nawet w zniewieściałych i ma
Przecież już raz skończyło się z rezolucja- brak dróg i zgolą wszelkicg środków komunika ratusz, katedrę i kościół dominikański, a na przo- po wykopaniu jam spełzł na niczem, bo żydzi te
łodusznych, jak to zwykle utrzymują, Włoszech, mi Gladstona. Znakomity ten i wprawny bokser cyjnych, tamuje ich operacje. W Europie zaś dzie herby miasta Lwowa i Krakowa.
mu sprzeciwili się, — a co do czystości w mieście,
opinia publiczna nie dozwoliłaby takiej jejmości parlamentarny nie zdołał się uratować’ i upa mają oni do zwalczenia trudności, wypływające z
— Wysoki Zamek. Pora fastynów już na to w słynnym niegdyś z czystości Stryju, brniemy
24 godzin pozostać w patrjotycznem mieście, bo dły one większością stu kilkudziesięciu głosów. nadzwyczaj dla nich niekorzystnej operacyjnej deszła. Jak w latach poprzednich tak i teraz od w błocie niepospolicie, zaś kilkadziesiąt sążni trolud sam wybijałby codziennie szyby w jej o- Jużci jednak co udało mu sig uratować, to stron podstawy, albowiem armia ich musi w zbitych będzie się w poniedziałek — w drugi dzień Zielo toaru z trembowelskich płyt, używają wyłącznie
knach, dopóki by nie ustąpiła z każdego kawał nictwo whigów od zupełnego rozbicia. Groziło kolumnach gęsiego kroczyć przez strategiczny nych świąt ta Wysokim Zamku festyn połączony kramikarze, trotoary te bowiem używają kupujący
ka ojczystej ziemi, nieskalanego panowaniem bowiem czas pewien niebezpieczeństwo, że stron wąwóz, tak bowiem nazwać można pas ziemi pojj z loterją fantową na dochód Zakładu sierót u św. u kramikarzy tak dalece, iż po takowych rządko
carów.
nictwo to rozpadnie sig na dwie czgści, z któ między deltą Dunaju a górami Siedmiogrodu — Teresy. Należy się spodziewać, że publiczność, wie kiedy przejść można.
Ale wróćmy do rzeczy tutejszych a naszych rych jedna w sprawie rezolucyj Gladstona sta żeby potem rozwinąć się wzdłuż stukilkodziesięcio dziona zawsze poczuciem ofiarności dla nieszczęśli
Prawda, że wybudowano drogi wiodące do
zarazem, gdzie widok siwowłosego starca, który nie po stronie rządu. Dlatego Gladstone wyco milowej linii Dunaju. Do tych zasadniczych prze wych sierót licznie się zgromadzi na tę ogrodową dworca kolejowego, lecz obrócono na to fundusze
na, najwyższym szczycie ludzkości stoi, przedsta fał dwie, jedng zmodyfikował, i tym sposobem szkód dodać jeszcze potrzeba tysiące pomniej zabawę. Zakład powyższy bowiem mieści w morach na budowę szkoły przeznaczone i właśnie budowa
wia się oczom naszym całkiem inaczej niż mi zdołał wreszcie zebrać 233 głosów dla pierw szych, jak brak dróg bitych i kolei w Rumunii, swoich około 150 sierót, utrzymywanych dotąd dróg i zaniedbanie budowy gmachu szkolnego sta
kroskopijne wysokości naszej tytułowanej szlach szej rezolucji. A ponieważ dla drugiej rezolucji, wylewy rzek w tej porze roku, błota olbrzymie tylko z darów dobroczynnych, które niestety skut nowią istotę zarzutów najmocniej na Reprezentacji
ty, gdzie się zdarzają podobne zjawiska. Otóż zmodyfikowanej przez Trayelyana, nie był pe i mnóstwo innych, przerywających lub tamują kiem smutnych stosunków materjalnych kraju na miejskiej ciężących. Przysposobiono cośkolwiek maprzemówienie papieża do pielgrzymów sabaudz wny, że i tyle głosów zbierze, więc ją cofnął. cych koncentrację wojska. Uwzględniając te oko szego, w ostatnich czasach bardzo się uszczupliły, terjalów na gmach szkolny, lecz od trzech lat ni
kich wywołało, jak tego należało się spodziewać, Tym sposobem rząd angielski ma teraz od stro liczności widzi się jasno jak na dłoni, że w ł a- a do tego drożyzna, jaką rok zeszły w skutek po szczeją wystawione na wpływy atmosferyczne, a
gniew moskiewskiego rządu. Książę Urusow o- ny whigów zupełnie rozwiązane rgee i z całą Ś C i W e operacje militarne nie mogą się lpzpo-' wsstechnego nieurodzaju na kraj sprowadził, tem straty które gmina ponosi z zaniechania budowy
trzymawszy w Neapolu instrukcje z Petersbur swobodą oddać sig może pracy nad utworzeniem cząć wcześniej jak przed końcem maja, kiedy mocniej daje uczuć temu Zakładowi niedostatek gmachu szkolnego, obliczają na 12.000 zł. a. w.
ga, wrócił do Rzymu i był z ostrym wyg o wo zachodniej koalicji. Czy sig mu to jednak uda, zmniejszy się poziom wód w rzekach, ustanie środków i potrzebę starania się o nadzwyczajne
Nie w ostatniej kadencji jak korespondent
rem u kardynała Simeoniego, sekretarza stanu, to dopiero okaże sig z biegu wypadków na tea pora deszczowa i podeschną nadbrzeżne błota. I zasiłki, aby sieroty od nędzy i głodu uchronić. O twierdzi, ale pierwej utworzoną została szkoła wyżto jest ministra spraw zagranicznych Stolicy trze wojny.
Powolność ze strony Moskali daje się więc ile nam wiadomo, komitet opiekujący się temi sie-1 szo-realna, — o zaprowadzeniu sądu kolegialnego.
powinna wejść w związek z Moskwą, Włochami
i Niemcami. Stary Nestor dyplomacji francuskiej
ma więc być zdania, iż Francja trzymać się mu
si Anglii, zdanie to bezwątpienia każdy uczciwy
Francuz podziela. Ważny to objaw', zwłaszcza
że wpływ Thiersa jest niezaprzeczony, ma on
wielu przeciwników, ale zdanie jego znajduje za
wsze ogólne poparcie.
Wczorajsze posiedzenie odbyło się spokojnie.
Izba zajmuje się uchwałą prawa municypalnego.
Rozprawy nad budżetem będą bardzo ciekawe, i
postaramy się o udzielenie wam dokładnych spra
wozdań.

Kronika miejscowa i zamiejscowa.

P. Fruchtman nie marzy, a co do sprawy propi- wspólnego czytania. Tak więc z 41 nadesłanych 55 ct. Saldo rachunków bieżących 1,728.955 zł. korpus, który do przeprawy przez most ponto
W ostatnej chwili otrzymujemy następujące
nacyjnej, to p. Fruchtman takową wcale nie prze sztuk siedm a mianowicie tragedje: „Marko Króle-j 91 ct. Razem 10,286.040 zł. 50 ct.
nowy ze dwa dni potrzebuje, lecz oddział zna telegramy:
prowadził, przeciwnie proces u tutejszego sądu w wicz“, „Mieszko i Oda", „Wojewoda Krystyn",
Pasywa : Wpisowe w roku 1877 639 zł. — czniejszy, wysłany na rekonesans statkami przez
Konstantynopol <1.16. maja.
toku, a jeżeli p. Fruchtman nim zajmie się równie „Gorysława", „Ofiara i Kiejstut"; oraz komedja:'ct. Udziały 684.480 zł. 50 ct. Listy zastawne Dunaj. Już okoliczność iż telegram turecki pod Między Angljsy a Turcją toczą się ro
gorliwie jak sprawą, co do zwrotu pewnego gruntu „Dla dobra ogółu4, polecone zostały do wspólnego, w obiegu 8,587.100 zł. — ct. Asygnaty kasowe w nosi że ma ten oddział z sobą piechotę, artyle- kowania o obsadzenie Krety przez
miejskiego, lub sprawą co do zwrotu pożyczki miej czytania. 34 zaś sztuk odsądzonych zostało od' obiegu 929.900 zł. — ct. Zalegające odsetki rję i konnicę, naprowadza na tę myśl. Dotąd re wojska angielskie. Zdaje się, iź umo
ct.
Razem konesanse za Dunaj wykonywała albo tylko sa wa przyjdzie do skutku i będzie wy
skiej pozostającą u spadkobierców Schlosera, to na konkursu. Oprócz 41 sztuk w właściwym czasie od listów zastaw. 83.921 zł. __
prawdę zagraża gminie utrata 32 tysięcy rocznego nadesłanych, nadeszły jeszcze, lecz poi. kwietnia, 110,286.040 zł. 50 ct.
ma piechota, albo sama konnica.
konaną, nim tu przybędą inni amba
trzy sztuki, tj. „Odrodzenie", „Leszek Biały" i
Zresztą wątpić należy, ażeby korpusy, roz sadorowie.
dochodu.
Wiedeń dnia 14. maja. Na dzisiejszy targ
Szkoda, że korespondent nie poruszył sprawę „Zbójcy czyli Krwawy haracz", te więc odsądzono przypędzono wotów galicyjskich 1653, węgierskich łożone u dolnego Dunaju, między Braiłą a Kilią,
Bukareszt d. 16. maja. Między
dzierżawy dóbr miejskich, którą trzyma radny bez od ubiegania się o konkurs, jako po terminie ozna 2829, niemieckich 221, razem 4703. Płacono za już teraz przedsiębrały przeprawę do Dobruczy, Oltenicą i Turtukajem wczoraj za
kaucji i kontraktu, że nie poruszył sprzedaż grun czonym nadesłane. Nie doszła zaś wcale rąk ko galicyjskie woły 48 do 53 zł., jedna partja 80 z zanim dwa korpusy, koło Giurgewa się koncen ciętą walkę staczali
Turcy i Rutów miejskich, za które nabywcy nie płacą, mając misji sztuka: „Reformatorki", która miała być, jak Moldawy po 54 zł., węgierskie 48 do 56 zł. 50 c., trujące, i dwa inne, w Kalafacie i przy ujściu munowie. Z obu stron bardzo wielkie
je od trzech lat w posia laniu — ale natomiast zawiadamia jej autor, przesłaną. Przyszłe posie do eksportu za szczuplejsze kolorowe woły 54 do Aluty zbierające się, nie ustawią się i nie przy straty.
poruszyli te i inne sprawy, w skardze zaniesionej dzenie, przeznaczone na wspólne czytanie powyż 55 zł., średnie 56 do 57 zł., ciężkie 58 do 60 zł. gotują do przeprawy. Najprawdopodobniejszem
(Kiedy rumuński telegram do tych wielkich
do c. k. namiestnictwa i Wydziału krajowego ci szych siedmiu sztuk, odbędzie się w dniu Igo za 100 kilo. — Tominio tak wielkiego spędu ceny jest, że Moskwa w kilku punktach równocześnie strat się przyznaje a o zwycięzstwie nie mówi,
mieszkańcy, których wedle słów korespondenta, tak czerwca b. r.
będzie
forsowała
przeprawę.
nieowiele spadły, jak przeszłego tygodnia, ponie
to widać, iż Rumuni ponieśli znaczną klęskę p r.)
mocno zakłopotało ustąpienie p. Fruchtmana z po
— Wystawa lwowska a chłopek ruski. waż nie tylko ze za granicy kupcy kolorowe woły
Petersburg d. 16. maja. „Prawitelsady burmistrza.
Wyjaśnia się, dlaczego Turcy tak bezczyn stwienny Wiestnik" ogłasza telegram jene
Wydział Rady powiatowej brodzkiej, wezwał człon kupują, ale z Górnej Austrji przybywają rzeźnicy
— Sambor. Wśród zubożenia przeważnej czę ka tejże Rady Wp. K. z K., ażeby swym pływem i tu kupują woły galicyjskie i węgierskie. Z Gra- nie przypatrywali się ściągającym się powoli nad
ści ludności naszego miasta istniejące tu od lat zachęcał włościan z kilku wsi sąsiednich do wzię cu, z Lincu itd. z większych miast przyjeżdżają Dunajem wojskom moskiewskim, nie zburzyli rała Semeki z Odessy d. 15. maja: Z czte
ośmiu Towarzystwo pań miłosierdzia św. Wincen cia udziału w wystawie lwowskiej i zbierał pod kupcy, co jest dla tutejszego targu tem pomyślniej mostu na Prucie pod Barboszi, nie zniszczyli rech, z parowca „Konstantyn" wysłanych
tego a Paulo, rozwija wytrwale swą dobroczynną pisy decydujących się wystawców włościan. Będąc sze, gdyż gdyby ograniczono się tylko na tutej kolei między Gałaczem i Braiłą, a flota ich du- do portu Batum statków, przybyło dwa 12.
działalność. Dnia 10. bm. urządziło Towarzystwo łubiany w całej przyległej okolicy przez włościan szych rzeźników, toby już przeszłego tygodnia ce najska dopiero wtedy wystąpiła do akcji, gdy rano do Poti, innym dwom udało się po
na korzyść swoich ubogich w udzielonej łaskawie a szczególnie przez chłopków z gminy dziedzi na była spadła za najlepsze woły na 48 do 50 zł. już Moskale ustawili nad Dunajem ciężkie działa
wrócić do parowca „Konstantyn", który 15.
a bezpłatnie sali kasynowej wieczorek muzykalny, cznej R. (gdyż w każdym względzie wspiera swą Spodziewać się można z pewnością, że ceny pójdą pozycyjne w nasypach, przez Rumunów dla nich
cało zawinął do Sebastopola. Do krążenia
uprosiwszy szanownych pp. dyletantów do współ gminę moralnie i materjalnie), przywołał do siebie w górę. — Rozprzedane zostało wszystko.
przygotowanych.
udziału. Dzięki rozbudzonemu duchowi miłosierdzia p. K. nąjpowaźniejszego chłopka z gminy K. i za
Ncue Freie Presse dowiaduje się z dobrego między Oczakowem a Odessą wysłany pa
Krzysztofowicz.
w naszej publiczności, niemniej bardzo wdzięczne chęcał gorącemi słowy do udziału we wspomnianej
źródła, iż dyplomacja europejska swemi przed rowiec „Argonant" napotkał u ujścia SuliCaffe-Stierbóck.
mu układowi wieczorka, sala była literalnie prze wystawie, nadmieniając, że komitet centralny wy
stawieniami to zdziałała, iż wstrzymała Turków ny na cztery tureckie pancerniki, które go
pełniona, dochód też czysty wynosił przeszło 180 stawy lwowskiej chętnym wystawco m-chtopkom
od akcji na brzegi rumuńskie; chciała tym spo jakiś czas ścigały. Dzisiaj przypłynął „Arzłr. Miłe wrażenie, jakie wszyscy wynieśli, świad przyrzeka połowę kosztów wystawowych. Chłopek
sobem dyplomacja nie zmuszać Rumunii do wspól
gonaut" do Oczakowa.
czy wymownie, że lubo nie ma u nas jeszcze To poczciwy ale zarazem w swej naiwności niedowie
Wiedeń duia 16. maja. Walne zgroma nej akcji z Moskwą przeciw Turcji. Gdy Turcja
Dalej ogłasza „Prawitelstwienny Wiestwarzystwa muzycznego, nie brak przecież znako rzający, wysłuchawszy pokornie przedstawienia
spostrzegła, że nie odwodzi to wcale Rumunii
dzenie
franko-banku
uchwaliło
likwidację.
mitych sił muzykalnych, a życie artystyczne w swego łubianego pana, odpowiedział temi słowy:
od ułożonego z góry planu przymierza z Mo nik“ telegram naczelnego dowódzcy z PloVolks/reund
donosi,
że
podczas
uczty
hono

pełnym jest rozkwicie. Towarzystwo spełnia prze „Wilmożnyj pane, budete wydiły, że z toho budę
skwą, a Rumunia wcale neutralną pozostać nie jeszti dnia 14. maja o przyjęciu jakiego do
rowej w pałacu Caffarelli w Rzymie książę
to miły obowiązek, składając publicznie imieniem akcyza".
myśli, już było za późno, bo już Moskwa osa znał w Plojeszti i w Bukareszcie. Oprócz
pruski
Frydryk
Karol
przemawiał
przeciw
walce
ubogich i Bierót swoich serdeczne podziękowanie
dziła się w Reni, Gałaczu i Braile.
z kościołem i przestrzegał Włochy przed naśla
tego donosi telegram, że moskale nie mieli
szanownym dyletantom, tudzież wszystkim szla
Wiadomości literackie, naukowe i
dowaniem niemieckiego „Kulturkampfu".
żadnego starcia z Turkami, Rumuni zaś
chetnym osobom, które wpływem i trudem swoim
artystyczne.
Już
sama
Moskwa
przyznaje,
że
w
Abchazji,
Hr. Andrassy powraca z końcem tego tygo
przyczynić się chciały do ukojenia łez i złagodze
zamieszkałej przez Czerkiesów, wybuchło pow mieli mniejsze utarczki pod Widdyniem i
— W Krakowie, nakładem autora wyszedł dnia z Węgier do Wiednia.
nia niedoli cierpiącej ludzkości.
stanie. Czekano tam widocznie na pojawienie się Otenicą. Panuje gorąco, parno; zdrowie ar
Z
Niemiec
wysłano
do
Rumunii
ponownie
— Nowy Sącz d. 13. maja. Przed rokiem i „Katechizm w przedmiocie opieki nad nieroznmne- 40.000 karabinów i dwie baterje dział Kruppa. floty tureckiej, na posiłki w broni, amunicji i w mii zupełnie zadowalające. Z powodu eksplo
siedmioma miesiącami (13. paźdz. 1875) umarł tu mi żyjącemi istotami, a mianowicie nad zwierzęta
Abdul Kerim basza ściąga uad Dunaj woj ludziach. Wielki książę Michał telegrafuje, że zji tureckiego monitora oficerowie, którzy
taj dyrektor szkoły ludowej Franciszek Aroni, sję- mi domowemi" ułożony przez księdza Seweryna
flota turecka wysadziła tam 1000 Czerkiesów, e- się odznaczyli, otrzymali ordery.
ska z Saloniki, Larissy i Janiny.
dziwszy na usługach kraju 53 lat.
O jego Paszkowskiego, magistra prawa. Jestto książka
Hr. Szuwalow spędził dwanaście godzin migrantów dawniejszych z Abchazji. Zapewne
Loildyil dnia 16 maja. „Office Reu
śmierci i zasługach donieśliśmy wam w swoim cza bardzo pożyteczna i na czasie, zwłaszcza, kiedy i
wyładowała i broń i amunicję dla większej licz
u księcia Bismarka w Friedrichsruhe.
sie ; dzisiaj zaś notujemy, że wdowa po tak zasłu u nas zaczęto już zakładać Towarzystwa ochrony
Bukareszt d. 16. maja. Rumuni ostrzeli by Czerkiesów miejscowych, których Moskwa by ter" donosi z San Francisco dnia 16. maja,
żonym mężu nie otrzymała dotychczas żadnej pensji zwierząt. Napisana w stylu popularnym, w sposób
wali, a potem skonfiskowali węgierski okręt pa ła dawniej zupełnie rozbroiła. Już dawniej do że dzisiaj korweta moskiewska z zapieczęto
i znajduje się wraz z dziećmi w najopłakańszym jasny, przystępny dla każdego, najmniej wykształ
rowy „Clotilde". Drugi okręt węgierski został nosiliśmy, że pod Batum wysłano Czerkiesów. wanym rozkazem wypłynęła na morze. Resz
stanie. W kim wina tej nieludzkości, czy w Radzie conego człowieka, przedstawia potrzebę dobrego
Tam się oni sformowali; ztamtąd zabrała ich ta eskadry moskiewskiej odpłynie w ciągu
oddany pod dozór policyjny.
szkolnej miejscowej, czy krajowej, nie wiemy, zdaje obchodzenia się ze zwierzętami w rozmowach, w
tettynia d. 14. maja. Piotr Yiikowicz, ko flota turecka. Na czele tych Czerkiesów stanął bieżącego tygodnia.
się nam, że czyjakolwiek tu wina ten srogo za to obrazkach. Książeczkę tę powinnoby Towarzystwo
syn Szamila.
odpowiadać będzie przed Bogiem. Czyż dla tego, ochrony zwierząt we Lwowie jak najwięcej roz mendant oddziału hercegowińskiego, cernuje for
Powstanie to na tyłach armii moskiewskiej,
Paryż dnia 16. maja. Między Mac-Maże może między Radą szkolną krajową a Radą szerzyć pomiędzy naszą ludnością. Należałoby tak tecę Krstacz.
Z Albanii donoszą, że Mirydici pod komen operującej w tureckiej Armenii, może być wiel honęm a prezesem ministrów, Juljuszem
miejską toczy się spór, kto ma wypłacać tę pensję że zalecić tę książką do kupowania jej na nagro
kiej
doniosłości,
może
przeciąć
komunikacje
jej.
wdowie - czy dlatego ma wdowa po tak zasłu dy dla dzieci po szkołach w celu utwierdzenia już dą samego księcia Prenka wypędzili Turków z Już dziś ta armia dla braku prowiantu nie mo Simonem, nastąpiły pewne oświadczenia co
żonym mężu i jej dzieci umierać z głodu ? Czyi nie od młodości w naszym ludzie zasad filantropijnych. Oroszi. Walka była krwawą, gdyż jeden bataliou że dalej się posuwać. Z początku żołnierz miał
do wewnętrznej polityki, w skutek których
powinien fundnsz krajowy zastąpić na razie miasto, Autorowi należy się prawdziwa wdzięczność za na turecki wyrżnięto do nogi. Prenk zamierza z na kilka dni żywności w swej torbie, więc ra
cały gabinet podał się do dymisji.
silnym oddziałem zejść ua równiny.
i ściągnąć potem w drodze egzekucji swą należy- pisanie tej książki.
Belgrad d. 14. maja. Konsul moskiewski źno te korpusy posuwały się przez kilka pierw
Petersburg d. 16. maja. Pięć
tość, jeżeli miasto ma opłacać wdowę? Wprawdzie
zawiadomił księcia Milana na audjencji u niego, szych dni naprzód. Później spadły śniegi, dowóz
w rok po zgonie ś. p. Aroniego dano wdowie —
Gospodarstwo, przemysł i handel. że Moskwa oświadczyła Anglii i Austrji, iż Ser był niemożebny, więc musi wyczekiwać, aż śnie tureckich pancerników pozawczoraj
bombardowało Soukhum (zapewne
po wielu prośbach i zabiegach przynależne pośmier
LWÓW dnia 15. mają. (Sprawozdanie bia będzie neutralną, że moskiewskie wojska nie gi zginą i drogi się poprawią. Przewaga floty Souklium - Kaleh) Miasto ucierpiało
tne i zaliczkę, z którejto kwoty pokryto częściowo
tureckiej na Czarnem morzu dotkliwie uczuć się
ale usiłowane wylądowanie
zaciągnięte długi i spłacono częściowo ten clileb, Izby kupieckiej.) Ceny za 100 kilogramów wejdą do Serbii, której też dlatego nie wciągnięto daje Moskwie. Turcja może Czerkiesom dowozić mocno,
do operacyjnego planu. Następca konsula mo
który już dawno był spożyty! dziś nowa i jeszcze paritas Lwów. Według jakości:
odparło pięć kompanji piechoty i dwa
ciągle
żywność,
posiłki
i
broń
i
pomagać
im
'Pszenica czerwona od 14’25 do 14'50 zł., biała skiewskiego rezydować będzie w Zemuniu. Rada
większa nędza.
bombardowaniem forteczek nadmorskich, które działa. Wielu zabitych Turków pozo
stawiono na brzegu morskim,
Pomocy więc wołamy, i to szybkiej pomocy, od 14'25 do 14'50 zł., żółta od 14'— do 14'25 zł. ministrów postanowiła, aby książę udał się do dotąd Czerkiesów utrzymywały w ryzie.
średnia —•— do —'—zł. 'Żyto od 9'75 do 10' — Petersburga, i aby skupczyna na 24. bm. zwołaną
aby nie było za późno.
(Tylko w jednej części wczorajszego numeru
zł., średnie —.— do —•— zł. 'Jęczmień browar, została.
— Z nad Dniestru 11. maja. Czytając cią
drukowane.)
od 6'25 do 7'50 zł., pastewny od 6'25 do 6'50 zł.
Berlia
d.
14.
maja.
Berliner
Tagblatt
oSkończyła się już wielka rozprawa ośmio
gle opisy powodzi i błot naddunajskich, które hor
2Owies od 7’— do 7'30 zł.— 'Groch do gotowania trzymał z Petersburga d. 13. maja następującą dniowa w sprawie wschodniej w parlamencie an
Zara
dnia
15.
maja. Powstańcy spalili
dom moskiewskim pędzonym na zdobycze tyle krwi
od 8'25 do 9-— zł., pastewny od 6'25 do 6'25 zł. wiadomość : Na tyłach moskiewskiej kaukazkiej gielskim, a skończyła się taką klęską opozycji, dnia 13. maja wielkie koszary w Grabie,
psują, postanowiłem zwrócić uwagę waszą na tu
'Wyka od 5'25 do 5'75 zł. — 'Bób od 8'— do armii, pod Karsem i Batum operującej, powsta przyjaznej Moskwie, jakiej się nawet rząd nie
tejsze błota naddniestrzańskie, które opiekunowie
dwa blokhauzy, dwa magazyny i urząd cło10'—zł.— 'Kukurudza stara od 7 25 do 7'75 zł., ły wczoraj kaukazkie górskie plemiona. Powsta spodziewał. Małej większości był rząd zupełnie
nasi chyba na to konserwują, ażeby za przykładem
nowa od 6’50 do 7 25 zł. — "Rzepak zimowy od nie grozi moskiewskiej armii odcięciem od o- pewny, a w razie pozyskania irladzkich katolic wy w Zubci, nie znalazłszy oporu, gdyż
Turków, mogli kiedyś pod zasłoną tych błot przy
podstawy. Przeciw panowaniu mo ki en postów, obliczał, że większość wyniesie do «.ta.eiauu^cy tuui żołuiarze uciekli, zastawia
16 — do 16'25 zł. — 'Rzepak letni od 14*— d<x
patrywać się spokojnie rycerzom słowiańskim, idą
do 13 — zł. — skiewskiemu powstali także i Abchazowie, a 100 głosów. Tymczasem przy głosowaniu prze jąc znaczny zapas amunicji i żywności.
14'50 zł. — 'Lnianka od 12'
cym na podbicie Rusi tutejszej.
'Nasienie równocześnie (12. maja) cały brzeg abchazko- ciw polityce Gladstona i partji whigów, nad ab
"Nasienie lniaue od 14'— do 15'— zł.
Bukareszt duia 15. maja. Przyjazd
Więcej niż siedmdziesiąt lat zajmował się tą
konopne od 8'75 do 9'50 zł. — 'Koniczyna od 40 moskiewski ostrzeliwały tureckie wojenne okręty. solutną większość, zyskał rząd 131 głosów.
Wielkiego księcia Mikołaja w odwiedziny
sprawą rząd, lecz pomimo tego prawie na krok robo
Szczególniej gwałtownym był atak ua moskiew
do 50 zł. — ‘Kminek od 54'— do 59'— zł.
Wielu bowiem ze stronnictwa whigów od jest wprawdzie aktem grzeczności, lecz ma
ty nie postąpiły, bo kanał gordyńskf to dzieło śmie
‘Anyż od 33'— do 35-— zł. — ‘Anyż płaski od skie nadbrzeżne forty, jak Nawagińsk, Piszun- stąpiło swych przewódzców i głosowało za poli
chu warte. Zeszłego roku był tu przez całe lato
dja,
Gagry,
Sucluun-Kale
itd.,
które
zbudowane
23'50
do
26'
—
zł.
tyką rządową. Po tej uchwale parlamentu ma także na celu ostateczne umówienie się co
i jesień inżynier Wydziału krajowego, mierzył cazostały dla ujarzmienia Czerkiesów. Coraz wię- dopiero teraźniejszy rząd angielski ręce rozwią do operacji wojennych armii rumuńskiej,
Spirytus za 10 000 litrów procent:
łemi dniami, kilka razy mało się nie utopił, lecz
kszern jest niebezpieczeństwo, że i inne górskie zane, i teraz dopiero można się spodziewać sta którą dowodzi książę Karol.
Gotowy od —’— do 32'88 zł.
na tem koniec. Tego roku nikt nie zajrzy, a nawet
W terminach w miesiącu: lipiec — wrze- plemiona przyłączą się do powstania Abchazów. nowczych z jego strony kroków, jeżeliby się nie
Berlin dnia 15. maja. Szu wałów ma
nie wiemy co się z tą sprawą stało. Czy Wydział
Powstańcy poniszczyli telegrafy.
35'75 zł. Usposobienie:
powodziło orężowi tureckiemu.
krajowy wypracował jakie plany, czy rozpoczną sień
za sześć tygodni powrócić do Londynu.
Uwaga. O produktach ułamkiem oznaczonych,
Skutari
d.
14.
maja.
Ali-Saib
basza
posu

W
Peszcie
przed
trzema
dniami
obiegała
się jakie roboty, nic o tem nie słychać. A tu po
Paryż dnia 15. maja. W chwili gdy
orzeka poniżej usposobienie:
nął przez Zabliak wszystkie rozporządzalne pogłoska o ustąpieniu hr. Andrassy’ego. Mówio
top straszny, mile kwadratowe najpiękniejszych
siły.
Usposobienie:
no, że urlop jego, 8 czy lOdniowy, w tak gorą eskadra francuzka odpływała z Villefranche,
łąk i pól stoją pod wodą. Wydział krajowy powi
’) Stałe. — ’) Nominalne. — ’) Mdłe. —
Petersburg d. 14. maja. Dekret carski z cej chwili do Terebes jest wstępem do jego ustą pękł kocioł fregaty pancernej: Revanche.
nien wziąć tę rzecz do serca i zająć się nią tak
8. bm. nakazuje mobilizację 3., 13 i 14. korpu pienia. Teraz jednak te same dzienniki, które! 2 ludzi zginęło, 60 jest rannych. Austrjacki
samo, jak się zajął sprawą nowej ustawy drogo ‘) Nominalne.
Waluta: mark 63.'/,; rubel 1.41; Napo- su armii, i wcielenie ich do armii uadduuajskiej, pogłoskę podniosły, zaprzeczają jej, donosząc, że
wej nierównie trudniejszą.
która tym sposobem z sześciu na dziewięć kor lir. Andrassy wraca w tych dniach znowu do■ poseł w Wassyngtonie, hr. Hoyos, przybył
leondor 10.32 */,.
! dziś do Cherbourga.
— Poznań 12. maja. Na wczorajszem posie
pusów armijskich podniesioną zostanie.
Wiednia. Coś w tych pogłoskacli jednak tkwić
Galicyjski Zakład kredyt, włościański.
dzeniu komisji dramatycznej konkursowej, refero
Moniteur pisze: Wielu francuzów, za
Tyilis
d.
13.
maja.
Przedwczoraj
wysunęła
musiało,
jakieś
trudności
musiał
mieć
hr.
An

wały sekcje o odczytanych przez siebie dwóch tra- Stan w dniu 30. kwietnia 1877. Aktywa : Stan kasy się 41. dywizja piechoty pod jenerał porucznikiem
mieszkałych w Egipcie, upraszało rząd, ażeby
drassy, które obecnie, zdaje się, są usunięte.
gedjach; zgodnie z ich opinią jedna z tych trage- centralnej 136.010 zł. 95 ct. Stan kas powiato Oklobdszia ze swych pozycji pod Legwai Juara,
z powodu wzburzenia muzułmanów wysłał
dji a mianowicie „Kiejstut" poleconą została do wych 43.259 zł. 9 ct. Pożyczki 8,377.814 zł.

Telegramy innych pism.

placa| żąda.

Lwów, z Izby handlo złr. w. 8.
wej dnia 16 maja.
Węg. poż. preni. po 100 zl.
Turecka poż. kol. po 400 fr.
J. Akcje sa sztukę.
(bo® knpona bieżącogo.)
Akcje bankowe.
Kolej gal. Kar. Lud.
„ Lwów. - Czerń. - Jassy
Banku hip. gal. po 2(X) zł.
Banku kred. gal. po 200 zł.

199 50 201 50
101 — 103 212 50 216 —
212 — 216 —

II. Listy east. za 100 zł.
(bez kupoaa bieżącego.)
Tow. kred. gal. 5 pr. w. a
.
»
„ 4 pr. w. a.
„
„
„ 5 pr. okres
Banku hip. gal. 6 pr.

8165
75 50
81 65
86 —

111. Listy dłuine
aa 100 sł.
Gal. zakł. kred, włość. 6 pr

87 50
Ogól. roi. kred. zakł. dii
Galicji i Bukowiny 6 pr
losowanie w 16 lat . 9010
Tow. kred, uiioj. 6 pr. w. a.

Anglo-austr. po 200 zł. 120
Bodencred. ar:. 200 zł.
Zakł. kr. dla han. i przem
Zakł. kr. węg. 200 zł.
Tow. esk. n. aust po 51K> zł.
Franco-austr. po 100 zł.
83 - Franco-wągier, po 200 zł.
76 75 Gal. bank. hip. po 200 zł
83 — Gal. bank dla band, i przem
po 200 złr...................
87 50
Gal. zakł. kr. ziem, po 200zł.
Ronton bank po 160 zł.
Banku nar. aitstr. po 600zł.
Banku pow.aust. po 200 zł.
89 50 Cnionbank po 140 zł.
■ ereinabank po 100 zł
erkolirsb. pow. po 140 zł
9120 Wied, bank zer. po 100 zł

Akcje kolei.

IV. Obligi za 100
83 20 F4 50
Indemnizacyjne »'«lie.
91 —
Poż. kraj, z r. 1873 po 6 pr
14 — 15 50
Losy miasta Krakowa
20 —
„
„
Stanisławowa

V. Monety.
Dukat holenderski , .
6—
Dukat eeuarski ....
6 6
Napoleondor
.... 10 29
Pół ioiparjał rosyjski . 10 40
Rubel rosyjski srebrny
1 70
Rubel rosyjski papierowi 38J
1’rmskio bilety kasowe
100 Marek niemieckich
63Srebro . ......................... 112 50
Kupony w srebrze . . 112-

Wiedeń, 14 maja.
Powszechny dług pań
stwa (za 100 zł.)
Rent, austr. w banko. 5 pr.
,
w srob. 5 „
1839 całe losy (m. k. >
1889 •/, losu
„
1854 po 250 zł. 4 pr
1860 „ 500zł. w.s. 5 ,
1860 „ 100 „ „ ,
186-4 „ 100 , „ „
Renta złota 4 pet . .
Listy zast. dom. po 120 5 a

U

Oblig. indem. (100 zł.)

Albrechta po 200 zł.. .
Alfilldzkioj po 200 zł. sreb
Dniostmńskioj
„
„
Elżbioty
„ w k.
Ferdynanda póła, po 101)
zł. m. k.......................
615 Frauo. Józ. po 200 zl. w. a.
6 20 Kol. gal. Kar.Ludw.po 200
10 41
zł. m. k. . , . . .
10 75 Lw. Czor. & Jas. po 200 zł.
1 80 Mor. 5zl. (cent.) po 200
141 Aust. pół. zuch, po 200 zł. sr.
„
, lit B. po 200 zł. sr.
64 — Rudolfa po 200 zł. sr.
114 50 Siedmiogr. po 200 w. a. sr.
114 - Staatseiab. Ges. 200 zł. w. a.
Siidbahn po 200 zł. srebr.
Tramway wied. po 200 zŁ
Węg. galic. (Łup.) po 200
Węgiers. pół. wsohod. po
200 zł. sr.....................
Węg. wscb. (Ostb.) po 200
Węg. zach. (Westb.) po
200 zł. w. a..................

Akcje przemysłowe.
Budow.Tow.aust. po 200zL
>
, wiod. , 100 ,
, tauioli pom. „ 100 „

i po zaciętej walce doszła do prawego brzegu
.
Czuruksu. Tureckie awantgardy cofnęły się do
Wiedeń dnia 16. maja. Dzienniki
Zicliedsiri (fort nadbrzeżny o milę na południe donoszą, że dr. Herbst złożył przewodnic
Czuruksu). Moskale stracili przeszło 130 ludzi, two klubu lewicy w skutek głosowania człon
zlr. w. a.
a między niemi majora dragonów, hr. Toulouse)
Tow. kred, miejskie 6 pr.
8 —
ków klubu nad wnioskami komisji co do
8640 Lautrec.
Galio, bank hip. 6 pr. w. a
projektu
włoskiego
posła,
Prato,
(o
admiui„ Zak.kr.włoikS.6pr.w.a.
8325
Bana nar. austr. m. k. 6 pr.
stracyjnem odłączeniu południowego Tyrolu).
»
»
„ w. a. . . 9545 9560
ii Posłowie z południowego Tyrolu zamierzają
Obligacje pierwszeń
'
Polemizować z ludźmi złej wiary niepo złożyć swe mandaty.
stwa kol. (za 100 zł.)
dobna. Wiadome jest zapatrywanie się nasze
Bukareszt 16. maja. Izba zawotowaAlbrechta po 300 zł. 5 pr.
100 zł........................... 66— 6650 na tworzenie się korpusu polskiego w Turcji, ła kredyt
10 milionów na utrzymanie1
AlfÓldz. 200 zł. 5 pr. sr. w. a 62- 6250 wypowiedzieliśmy bowiem obszernie pod jakiemi
Czeska z.300 zł. 5 pr. s. w. a
warunkami formacja korpusu polskiego wydaje armii.
Elżbiety po 5 pr. sr. w. a 92— 93- się nam pożyteczną dla spraw) polskiej. Opisa
Wczoraj ogień działowy między Olte„ om. 1862 & pr. . . 9 >25 9075
’
„ em. 1870 5 pr. . . 8150 8225 liśmy przytem genezis wezwania Polaków przez nicą a Turtukajem trwał nieustannie przez:
„ em. 1872 6 pr. . . 83- 8350 W. Portę do formowania korpusu. Wyraźnie przy dwie godziny.
Ferdynanda pół. b pr. m.k 10175 10225 tem wypowiedzieliśmy, iż wezwanie to wyszło
W. ks. Mikołaj przyjmował oprócz za
,
a fi pr. w.a 9710 9850 z natchnienia samej Turcji, że Polacy czekali z
„
„ fi pr. sr.
10650 107mieszkałych tu Moskali i ajencji moskiew
Gal. K.L. 300 zł. 5 pr. ra. w.a 10125 10’75 projektem na chwile większej pewności powo
dzenia oręża tureckiego.
skiej, także i członków przybywającej tul
, II. em. ó pr.
,
99 —
, III. wt 1871 800 9550 96Pomimo tego wszystkiego Czas pisze, iż no w Rumunii kolonii bułgarskiej. Między W.
, lY.ain.aBOOzŁfipr
minalny dyktator Polski, hr. Władysław Plater,
księciem a księciem Karolem wielka pano
Lw. Czer. Jas. 1. eia. 1&5
300 zł. 6 pr. srebr. w. a 7350 74- otrzymał był od rzeczywistego bezimiennego dyk wała serdeczność. Wielki tłum zebrał się
tatora we Lwowie w Gazecie Narodowej rozkaz
Lw. Czer. Jas. II. eia. 1967
800 zł. 5 pr. srebr. w. a. 7150 7250 wezwania rodaków do legionu. Gdzie jest podo był przed pałacem.
Lw.Czer. Jas. III. em. 18<>8
bny rozkaz, kto go czytał'? Nikt go czytać nie
Baterja moskiewska wielkiego kalibru
300 zł. 6 pr. arebr. w. a 61— 62 - mógł, bo nie istnieje wcale. Rzecz zaś o dykta
w Braile próbowała w południe donośności
Lw.Czer. Jas.TV. eta. 1872
300 zł. fi pr. srebr. w. a.
59— turze hr. Platera i o drugim bezimiennym dyk swych strzałów do Matczyna, miasta na dru
Rudolfa po 300 zł. pr.
tatorze we Lwowie jest podobnem kłamstwem
srebr. w. a.................. 7250 73- jak rzecz o rozkazie; — jest jeszcze coś goY- gim brzegu Dunaju. Strzały dosięgać miały
btn. 1889 po 300 zł.
szego, bo denuncjacją policyjną, podłą, bo na fał Matczyna.
6 pr. srBbr. w. a. 69—
szu opartą. Gdy Gazeta Narodowa obszernie pi
Wiedeń dnia 16. maja. Wczoraj od
„ 1872 po 300 zł.
b pr srebr. w. a. 6850 6950 sała, kiedy i w jakich razach mógłby korpus jechali berlińscy delegaci, wysłani tu do uSiedmiogród®, fr. tOO pr 5625 5675 polski być pożytecznym, Czas pisze, iż Gazeta
kładów o traktat handlowo-cłowy. Powoła
zaleca tworzenie legionu jedynie dla pięknego
Papiery loteryjne (set.)
widoku. Czytelnicy nasi wiedzą ile w tem kłam no ich do Berlina dla zdania sprawy z do
Zak. kr. dla handlu i prz. 15425 15475 stwa. Wobec środków jakich Czas używa dla tychczasowych narad.
Klary po 40 zł. m. k. .
3150 zwalczenia publicystów, inaczej niż on myślących,
(Więc nowa zwłoka, która oddziała i na
Kogioyich po 10 zł. m. k 1150 1250
Krakowska po 20 zł.
1450 15- - niechajże się nie dziwi, że ci publicyści uważają sprawę ugody z Węgrami; p. r.)
89- 89 50 Palffy
i
po 40 , ,.
26— 27— go za organ zastępujący interesa moskiewskie i
Petersburg dnia 16. maja. „Agence
Kadolfa
po 10 , w.
13 - J350 pełniący służbę policyjną ajentów carskich.
Russe" donosi, że zostający w egipskiej
Ks. S&lm po 40 „ „.
3650 8750
87 —
8t. Genois po40 , ,» . • 2425 2475
służbie oficerowie amerykańscy nie chcą wal
Stanisławowska (poż.) po
W dzisiejszym numerze podaliśmy telegram
20 zł. w. a.
... 17— 19 — stambulski o przeprawieniu się korpusu moskiew czyć przeciw Moskwie; pozostaną jednak w
Waldstein po 20 zł. dl k 2250 2350
Egipcie.
Wiudiszgratz po 20 zł. , 2850 2450 skiego pod Potbachi do Dobruczy, korpus ten
Paryż d. 16. maja. Rząd postanowił
ma się składać z piechoty, konnicy i artylerji i
(Dewizy 3 miesięczne.)
już (zapewne 14. lub z 14. na 15. maja) przy wysłać bezzwłocznie ambasadora swego do
Berlin 100 mark. . . . 6265 6290 szło w Dobruczy do walki.
Konstantynopola. Hrabia Bourgoing opuszcza
gplFrankfurt 100 mark . . 6265 6290
106 Gdyby istotnie przeprawił się korpus cały
87 — 87 tO Hamburg 100 mrk. tuarir 6265 6290 moskiewski do Dobruczy, to jużby i z Bukaresz w niedzielę Paryż i w Brindisi wsiądzie na
Locdyu 10 ft. storl. . . 292. 12935
Bareż 11X1 ffmiit. .
tu i z Petersburga ogłoszono to z tryumfem te- okręt.

Listy zust. («a 100 zł.)
’4 — P4 75 Boden crod. allg. «st. 5 pr. s.
79 - 80- , spłac.w8Blstr>pr wa.
Inne publiczne poiyez.
G 1.1'ow k- .«*•«*. 4 pr. w.s,
V'<*gier. poi kol. po 12 i zł.
.
,
, 5 pr w.a 81 — 82
5 proc. .
93 — 94 —
Galicyjskie .....
Bukowińskie
....

bow Gaz. Nar. I ostat. wiailofflosci.

6150 5160

legramamj całemu światu.

Nie musiał to być

okręt wojenny do portów egipskich.
Defense ogłasza pismo hr. Władysława
Platera, datowane z Zurychu 14. maja, protestujące przeciw wiadomości dziennika Me
moriał, jakoby on przygotowywał powstanie
w Polsce, i oświadczające, że każdy powstań
czy ruch mógłby obecnie tylko zamiarom
nieprzyjaciół Polski służyć i być pożytecznym.
Chwila oswobodzenia jeszcze nie uderzyła.
Bukareszt duia 15. maja. Wielki Książę
Mikołaj z synem, w towarzystwie jenerała
Niepokojczyckiego przybyli tu w południe.
Na dworcu przyjmowali go Książę Karol z
żoną, Bratiano, Kogolniczano i baron Stuart
(konsul moskiewski). Wielcy Książęta odwie
dzili księztwo Karolów i baroua Stuarta, i
wrócili wieczór do Plojeszti.

. .gamamBaM—aaaiii aiiiMinwiimiiniiiiłiiwiHfiiiHTWiinreKBMW
Początek o godzinie w pól do 8mej wierzór.
PRZEDSTAWIENIE WIECZORNE.
W teatrze hr. Skarbka.
We czwartek dnia 17. maja.

Ulicznik paryzki
Komedja w 4 aktach z francuzkiego.
Rozpocznie :

Przejście Wenery
Lekcja astronomiczna w 1. akcie pp. Mailhac i Halevy, przekład Jana Tańskiego.
Początek o godzinie w pół do 8mej wieczór.

------------------------------- *-----------KURS GIEŁDY WIEi)ENSKIEJ.

WIEDEŃ 16. maja 1877.
godzina 2. minut 26. po południu.
L«sy kredytowe 154.50.
~~
- •
-kred.
- -116.—
Węgier,
Anglo-austr.
Akcje fran.-aust. —.—.
66.25
Kolej
Kar.
Lud.
43.—.
Unionsbank
201.50
Kolej połudn.
Nordbahn
185.-.
75.—
Kolej Alfóld.
Kolej Elżbiety 132.92.—.
Węg. Nordostb. 89.25
Kolej Lw.-czer.. 101.50.
Węg. Ostbau.
Rndolfsbahn
104.-.
Galie, indemniz. 83.30
Węg. obi. pań. w zł. 58.75.
Kolej siedmiog.
Losy z r. 1864 129.75.
77.50
Verkehxsbahii
Franco-H. Bank —.—.
73.—
Kolej
państw.
Losy tureckie
12.50.
218.—
Losy -węgier.
Bankverein
54.--.
70.Kolej Albrechta —. Marki niemieckie ct. 63.45
Rosyjski rubol papierowy 1.39’/,.
Usposobienie: cisza.

historycznych romansów
polskich,

w Stanisławowie.

wychodzi w zeszytach tygo
dniowych po 25 ct.
Do tej pory opuściło druk 12 zeszytów i
zawierają Bernatowicza „Pojatę córkę Leżdejki“ i Bronikowskiego „Myszą wieża
wśród jeziora Gopla“. -- W dalszym ciągu
będą zamieszone powieści Bernatowicza
„Nalicz", Bronikowskiego „Hipolit Boratyński“, „Jan III. i dwór jego“, „Olgierd
1 Olga, czyli Polska w litym wieku“, „Kazimiez Wielki i Esterka“ i inne arcydzieła.

Przy iOtym zeszycie prenumeratorowie tytułem premii otrzymają
za dopłata, tylko 4 zl. wspaniale
2 pejsaże (plejnodruki) w ramach
złoconych.
Przedplacane zeszyty wysyłane
bywają franco.
Abonenci miejscowi płacić mogą za
każdy pojedynczy zeszyt.
2233 3—3 |

Zamówienia przyjmuje księgarnia [

F. H. Richtera,
we Lwowie.

Wyszedł pierwszy tom

dziel
Juljana Bartoszewicza

HislorjalitfirataryDolsfóei
potocznym sposobem opowiedziana

tom J. cena 3 zl. 50 ct.
Prenumerata przyjmuje się do
20. maja i wynosi za 10 to
mów 30 zł. Można ją składać
ratami: 6 zł. przy pierwszym tomie,
a przy następnych z wyjątkiem ostatniego po'3 zł.
Prenumeratę przyjmują wszystkie
księgarnie. Listy i przesyłki należy
wysyłać pod adresem: K. Barto
szewicz, Kraków, Kano
niczna 116.
2196 8- 3

| z

Urzędownie koucesjono-1
wana fabryka piidretu z od- u
chodów ludzkich i nawozów
mineralnych w Knihyninie
pod Stanisławowem (niedaleko dworca
kolei żelaznej) ma zaszczyt uwiadomić
P. T. Rolników, że ma obecie na skła
dzie w zapasie 4 f.Ctf 0 centnarów go
towej pudrety, wyrabianej z odchodów
ludzkich, jak i z krwi bydlęcej — ta
ostatnia szczególnie przydatna do
uprawy tytoniu.
Zbytecznem byłoby rozwodzić się
tutaj nad skutecznością tego rodzaju
nawozu, gdyż wpływ i działalność pu
drety na roślinność i plenność ziarna,
zboża wszelkiego rodzaju jest ogól
nie uznaną.
Fabryka pod clii-bia sobie, żo wy
robem swoim rzeczywiście przysłuży się
panom rolnikom — i ztąd tuszy, że
przy spóźnionej porze wośnianej do za
siewów jarych, jakoteż przy tegorocz
nych dłuższych ulewach, które wywóz
liaeozu stajennego uniemożebniają, do
godzi panom gospodarzom wiejskim za-,
pmzając ich do licznych zamówień.
I
Przesyłki ekspedjują się za opłatą
gotówką, lub przy odpowiedniem za
datkowaniu koleją żelazną za pobra
niem należytości.
,2305 3 —6
Cena 1 cotnara pudrety z odcho
dów ludzkich bez worka wynosi 2 zł.,
z krwi bydlęcej 4 zł, worek 2 centna
rowy kosztuje 45 centów, za pożyczenie
worka płaci się dziennie pół centa.
Pieniądze i zamówienia należy
przesyłać albo wprost do fabryki
puroty w Stanisławowie, al
bo pod adresem: p. Klemens
Cetwiński w Stanisławowie.

-=sns
Maszyny do szycia
Na raty

Fabryka pudretyl

największej fabryki w Europie akcyj
nego Towarzystwa Friester & Kossmann w Berlinie, z gwarancją fi-letnią,
poleca handel maszyn do szycia

Józefa Iwanickiego
przy ul. Akademickiej 1 2. Hotel Żorza.
Zapas czółenek i inuych części skła
dowych. Igły do maszyn wszystkich|
2172
systemów.
3-?

®3Ł> Na raty
Cuf

fldas,

Ból zębów

Koiiiu

ustaje przez użycie

zawierzasz

FEYTONY

20H6 2-6

Leśniczy
uzdolniony i obzuajomiony w kulturze lasowej, przez dłuższy czas w zawodzie tym
pracująey, zaszczytnemi świadectwami wy
kazać się mogący, żonaty, do tego praktyczny
pasiecznik, poszukuje obowiązku. Łaskawe
zlecenio pod adresem : I). S., poczta
Złotniki.
2314 8-3

1877,
WODY Mineralne

de la meilleure education, ayant pasać
Cinq annóes daus de grandes maisons,
dósire trouver une place ou des leęons
particulieres a Leopol. Escellentes rófenajświeższego napełniania,
rence8. Ecrire au bureau du Journal a Mr.
Gontran Pxxx.
2310 2—3
nadeszły już do głównego składu

krajowe i zagraniczne

realność 1. 74*/, — 4 droga Wulecka we
Lwowie, zajmująca 40 ubikacji mieszkal
nych, ogrodu przeszło 3 morgi, lodownię
i oranżerję. Bliższa wiadomość u adwo
kata Dr. Semilskiego. Pośredników
wyklucza się.
2289 2—12

wiedeńska fabryka

mebli żelaznych

Karol (iruchol

w Przemyślu.

©

we Lwowie, Rynek 35.

o
9

Fort lekki na apodnie, sztuczka.jna spodnie zl, 3, 4, 4.50, 5.
Cheviót angielski na garnitu
ry i wierzcline surduty
meter zł. 2.60. 3. 3/0, 4.20
lok. w. zł. 2, 2.10, 2.80, 3.’U).
Pemvienne czarna
___tucter 4.20, fi, 6 zł.
lok. w. 8X0,: 4, 5 zł.
Brystol czarny na spodnie,
sztuczka na spodnie 5, 6, 7, 8 zł.
Tyfol szaraczkowy, granatowy,
bronzowy, na składzie po t anich cenach.

III. Bez. Marxergasse 17,
poleca się do rychłej dostawy swych

towarów

korzennych,

Karol Gruchol.
Dnia 11. czerwca 1S77
odbędzie się w kancelarji
Urzędu zastawniczego

„Pii Montis“
&
$
9

Kantor wymiany
c. i. uprzyw. galic.

akcyjnego Banku Hipotecznego
wszystkie efekta i monety

z przedpokojem, kuchnią, osobnym stry
chem i piwnicą przy ulicy Koper
nika 1. 19. na II. piętrze jest do na
jęcia od 1. czerwca lub czasu późniejsze
go pod korzystnemi warunkami.
Bliższa wiadomość w tejże kamienicy
2. piętro przez ganek na prawo.
2336 1-3

pod warunkami najprzystępniejszemi.

&

któro według prawa z duia 1. lipca 1868 Dz. PP. XXXVIII. N. 93,
i najw. post, z dnia 17. grudnia 1871, mogą być użyte do lokowa- w:
nia kapitałów funduszowych, pupilarnych, kaucyj małżeńskich wojskowycli, na kaucjo służbowe i wadja — są w Łymżo kantorze do nabycia

1—8

we Lwowie.

poleca po dokładnem wyegzaminowaniu,
niemieckie nauczycielki: Niemki naukowo
wykształcone, posiadające doskonale języki
francuski i angielski nabyty zagranicą, do
bre pianistki; wydoskonalono nauczycielki
do fortepianu; fortopianistki posiadające
szkołę śpiewu, francuski, angielski tudzież
pojedyncze wychowanie. We Wiedniu Lobkowitzplatz 1, 1 Stiege, 3 Stock. 1—1

pilepjse

RAVISSANTE
Dr. Łejo»se w Paryin.

Przemyśl

Słynny ten środek do utrzymywa
nia skóry w czystości, wytwarza bez
zwłocznie bardzo delikatną i świeżą
płeć, czyści, gładzi 1 odmładza skó
rę, nadaje policzkom kolory deli
katne , czyni ją miękką i elastycz
na, spędza na zawsze pryszcze, pie
gi, ostudy, czerwoność twarzy i
nosa, chroni od wpływu zimna i
czyni zbjrtecznem używanie mączki ry
żowej, jakoteż wszelkiego różu.
Skład we Wiedniu u pana Filipa
Neustein, apt. Spiogelgasse.
We Lwowie n pp. apt. Jak. Plopesa i Zyg Rnckera.
2273 2—12

L. 174.

Ogłoszenie.

E

Na opróżnioną posadę leka
rza miejskiego z płacą roczną
(padaczka) leczy listownie lokarz
400 zł. w. a., rozpisuje się niniejspecjalny Dr. Kłllisch.
szem konkurs.
2324 2—8
Neustadt, Drezden, (Sacheen).
Ubiegający się wniesą swe na
1831 5 - ?
8.000 skutecznie wyleczonych. leżycie udokumentowane podania
najdalej do 10. czerwca r. b do
podpisanej Zwierzchności gminnej.

Dobra

do sprzedania,

Zwierzchność gminna.
Niżankowice, d. 7. maja 1877.

W różnych cenach z dohiemi
warunkami i posesje do wypu
szczenia. ma

E. Witkowski

Przemyśl

Do solidarności interesu należą warunki
najrzetelniejsze ceny stałe.
Bezwarunkowa wymiana towaru lub zwrot pieniędzy, jeżeli towar nieulega mo
dzie lub uszkodzeniu. Najmodniejsze Kapelusze męzkie. damskie
i dziecinne fason (Lady Dudley), (Derby), (Gedóllo) oraz najpipiękniejsze
kwiaty i pióra modne. Parasolki Midhat od 1.20 do 7 zł. Krawatki męzkie,
damskie (<>n couleur tiulle). Rękawiczki pragskie, Glasse-Fild’ Ecosse i je
dwabne. Woda kolońska oryginalna i wszelkie przybory toaletowe. Bielizna
męzka i damskie neglilyki, kołnierzyki, garnitury i fartuszki, firanki, bar
chany i chiffon oryginalny angielski piękniejszy i trwalszy od szyrtingów,
tiule, mule, crepa, creppe-lisse, batist-clair, tarlatan, organtyn,,podszewki,
chustki francuskie (Blanszett) i ehuteczki do nosa płócienne. (Pończochy,
skarpetki męzkie, damskie i dziecinne. Kaftaniki zdrowia i kale
sony męzkie, damskie trictotes bardzo renomowane) Włóczki i
wszelkie przybory do haftu. Najlepsze bawełny, jedwab, nici, igły najroz
maitsze gatunki i wszelkie przybory do krawiectwa. Najpiękniejsza szlarki i
wstawki na batyście haftowane, koronki, frondzie, obszycia, taśmy, sznu
rówki francuskie, frou-frou, (grenadin), welouiki najmodniejsze. Najlepsza
skóra amerykańska na meble i ceraty do najrozmaitszego użycia. Dywany ko
cyki i chodniki, kufry, laski, baty, parasole, kalosze krajowe i oryginalne ro
syjskie i najrozmaitsze inno artykuły gumowe pod dyskrecją. Papier, pióra,
atrament, przybory do kwiatów i pisania. Zabawki i najnowsze tulipany grające
sztuka 10 ct., przesyłka listownie. Żelazka do prasowania, czajniki, lichtarze
oraz inne najrozmaitsze artyknła. Zamówienia pocztowe odwrotnie najrzetelniej.

Letnie Menżykowy,
męzkie płaszcze z kapiszonem, jako zwierzchnie suknie na lato, ciemno-brunatne i
popielate, wyrabiane z wełny styryjskiej najlepszej jakości, użyteczne w mieście, a
szczególnie przydatne w podróży, po cenie 10 zł. bO c. w. a. Pisemne zlecenia wy
konuje natychmiast za zaliczką pocztową skład Jana Giinzberg w Gradcu,
w Styrji.
1840 4—6

2342 1—4

Piękna

Ceny staników
Leniwe po 6) 8t

Dostać. można we Lwowie w ap. pana
:'Mikolascha i w handlu galanter. Strzylowlskiego i pp. Bayera i Leona. 18 I I 1.8

o budynku parterowym, składającego się
z 7 pokoji, na fundamentach piętrowych,
10 do 12 zł.
z ogrodem obszernym — do której przy
wiązane jest pewne przedsiębiorstwo in Przy zamówieniach listowych uprasza się
tratne, blisko miasta położona, jest pod o przysłanie miary w czterech tasiemkach
korzystnemi warunkami do sprzedania. papierowych : 1. wskazać ma objętość piersi
Realność ta może być użytą ua fabrykę. i grzbietu podramionami wzięta, 2 objętości
Wiadomość udzieli w Administracji „Ga kibici, 3cia objętości bioder, 4ta długości od
zety Narodowej® p. A. O., na listy fran miejsca podramiouami do kibici. Miarę na
kowane lub ustnie.
leży brać po sukni.
1918 6—?

Dyrekcja ruchu.
£3

Galicyjski Bank kredytowy
we Lwowie, ulica Wałowa 1. 4 ,

LUBIEŃ,
Zakład zdrojowo kąpielowy

ajent kupna i sprzedaży dóbr 1.132h,
w domu GOLDBERGA, koło Ho
telu angielskiego, ulica Karola

iJlHŁ realność

'HYSZCZB

Zarząd kolei Lwowsko-Czerniowiecko-Jasskięj zamierza w
drodze ofert roboty lakiernicze przy konstrukcjach żela
znych kilku większych mostów, na przestrzeni Lwów-Suczawa
w przybliżonej powierzchni 15.000 metrów kwadratowych, naj
mniej żądającemu w przedsiębiorstwo powierzyć.
Główniejsze warunki tychże robót są:
staranne usunięcie obecnej warstwy farby olejnej —dwu
krotne nałożenie kolorem perłowym farby cynkowej (Peterswalder Zinkweiss et Zinkgrau) utartej na pokoście lnianym i
trzechletnia gwarancja odpowiednio uskutecznionej roboty.
Ceny jednostkowe mogą być wedle metra kwadratowego
powierzchni rzeczywiście olakiorowanej, lub też od metra kwa
dratowego płaszczyzny konstrukcji, jako jednolitej całości uwa
żanej, podane.
Dotyczące oferty opieczętowane, należy najdalej do 27.
maja r. b. w biurze podpisanej dyrekcji ruchu we Lwowie zło
żyć, jednocześnie zaś dziesięcioprocentowe wadium do kasy zbio
rowej na dworcu tutejszym wnieść.
Lwów dnia 12. maja 1877.

lupełnlc nieprzemakalne

zostanie otwartym 20. maja b. r.

Ludwika.

, KHOS 11
CZERWONI
DPIEKZCHŁOŚĆ

OGŁOSZENIE

Handel towarów galanteryjnych i norymhergskich,

Zakład Miss Brie,

<lj speil,.,

1’11 Gl, OPALENIE
PLAMY PO POŁOGU

(Linje austrjackie.)

znana nieszkodliwą, urzędownie zba
dana, prawdziwa

Dwa pokoje,

0. T. WINCKLBIIA

ANTEPHĆL1OUE

rzysle albo i

c. L uDrz. Uoisko Czermiecko-Jassliej kolei żelaznej.

Poszukuje eię

kuchnia, spiżarka, strych, zaraz do
nąjęcia. Ulica św. Zoili Nr. 16,
na Stryjskiem.
2301 2—3

2339

MLEKO

6° |0 LISTY hipoteczne,
Wszystkie polecebia z prowincji wykonują się bezwlocznio
po kursio dziennym, bez doliczenia prowizji.
1996 16—?

poleca najłaskawszej P. T. Publiczności, obecnie powiększony i wielki
wybór zaopatrzony
2295 3—8

do mycia owiec przed strzyżą

członek lekarskiego Wydziału,
w "Wiedniu Stadt, IlabsburgerK- uiejik
dawnie, lecz Stadt, Seilergasse Nr 11.
Wyleczą także wyrzuty skórne, zwę
żenia, uplawy o kobiet, bl.ulaczkę,
niepłodność, uplawy,
1891 37 10
osłabienie męzkie,
bez wyrzynania i bez wypalania, równie
leczy syfilis i wrzody' wszel
kiego rodzaju za pomocą kores
pondencji. Za dyskrecję ręczy, a na żą
danie wysyła bezzwłocznie lekarstwa.

ga

153/4 miary z powodu wyjazdu do
sprzedania przy ul. Ochronek 1. 8.

poleca ponajumiarkowańszej cenie handel

bez lekarstw przeszkadzających traw ę niu, tudzież bez ohorób następnych i
przerwania zatrudnienia, wyleczą wolług
zupełnie nowej metody, doświadczeń j w
niezliczonych wypadkach
upławy moczowe ,
tak świeżo powstałe, jakoteż bardzo za
starzałe, naturalnie, gruntownie i szybko

kupuje i sprzedaje

mieszka przy ulicy Staro-Sądeckiej
Tysięcy pań
|
Nr. 267, I. piętro (dom p. Raube);
ordynuje od 3—4 po południu.
uznały jako nleprzewyższony ceręupiekszający środek, powszechnie u2330 1-1

Korzeń mydlany

JHez bólu

Dr. IIARTJIANN.

w Nowym Sączu

2333 1—3

G. lludloff

i bez wstrzykiwania

i poleca takowe po cenach najmierniejezych.
Cenniki na żądanie franko i gratis.
2C9> 8—?

Dr. Lnem Wteller

Para M

4

Podpisauy uprasza o przysłanie ofert na dostawę wszelkiego rodzaju ma
teriału jodłowego i sosnowego, tulzież
dębowego, z oznaczeniem cen od metru
kiibicznego, do stacji koleji.
Georgenthal w Thuryngii.

(przedtem Karola Scliubutha)

>1611 5- 6

na pierwszem piątrze z przynależytościami są w każdym czasie ao wynajęci* Nr. do samoistnej tabularnej wioski
11. Rury.
Dębkowska Emilia. o 4C0 mórg, z długiem bankowym, z wkaokowym kapitałem najmniej 14.000 zł. go
2335.1-1
tówką. Kawaler lub żonaty bezdzietny ma
pierwtzrutitro.
U331 1—3
Siejby wszystkie pokończone, zagospo
darowanie i inwentarz dostateczne. Bliższą
lekarz szpitala
wiadomość udzieli adwokat Dr.. Wny pan
Dzidowski, ulica Kościuszki 1. 2.

llllotlycll

2

Dla właścicieli lasów
i handlarzy drzewa.

W. Marszałkiewicza

wspólnika

frontowe

w Rynku 1. 42

ze zdrojowisk krajowych i zagranicznych, tegoro
cznego napełniania Otrzymał handel

lanteryjnych i win, bez ża
najgustowniej wykonanych wyro dnych długów z powodu stosun
bów. Ilustrowane cenniki bezpłatnie. ków familijnych z wolnej ręki, za
10.000 złr. w. a. Bliższych wyja
1951 50-104
śnień udzieli W. Jnljusz Reiss,
kupiec we LWOWIE.
2283 4—6

Dwa pokoje

MARKIEWICZA

Wasser- und Dampfsiigewerke.

Posyłam próbki na żądanie.

rano od godziny 9. do 2. publiczna
licytacja na zalegle fanty, złoto,
srebro i klejnoty.
2268 3-3
Lwów, dnia 1. maja 1877.
Z Dyrekcji Urzędu zastawniczego
PU Montis“.

tO ct. pół kilo
w handlu

1907 2-3

W jednem z większych miast
powiatowych wschodniej Galicji,
jest do sprzedania liandel

we Wiedniu,

N DZA
utawska

Świadectwo.
Do p. dr. A. Rosenberga, apt. we Wiedniu.
Dziękuje panu za przysłanie mi nadzwyczaj szybko skutkującego •
„weisses Zahnbhl“, który od 14 dni trwający ból zębów natychmiast •
uśmierzj 1.
Z poważaniem
Ikr. Friedmaun,
lekarz kąpielowy w Ftlslau pod Wiedniem. •

Świeże

Dla młodych kupców!!!

Reichard & Co.

Znakomita wiosenna

Główny skład: Dr. A. Rosenberg:, Railotzkyapotheke we
Wiedniu, II. Bezirk, Radetzkystrasse, we LWOWIE w
aptece p. Karola Jlikolascha. Cent fhszeczki 40 ct.

na ubiory letnie, w najświeższym gu
ście poleca po taniej cenie

wód mineralnych

Na
Najrzetelniejsza i największa

SUKIENNE

obok księgarni p. Milikowskiego.

Do nabycia we L«owie
vide I w apt. Jakóba Beisera. bacz!

Un Franęais,

•••••••••••••••••••>••••••••••••••••••
!! ROIE/JWW !!
TOWAcFŁY
każdego rodzaju, uśmierza natychmiast
„ W eisses Zahnohl '
1901 3—6
e

Łazienki do kąpiel sinrczanych i siarczano-szlamowych zostały odnowione.
Łazienki do kąpiel rzecznych, na rzece Wereszczycy nowo
wybudowane.
Wyrób żętycy owczej w tym roku wprowadzono i mle
czarnię urządzono w samym zakładzie.
Kumys i wszelkie wody mineralne krajowe i zagraniczne
na składzie.
Restauracja, cukiernia, i dwa sklepy korzenne, zaspokoją wymagania
szanownej publiczności, po najtańszych cenach.
W tym roku otworzono także restaurację izraelicką koszerną.
Codziennie świeży chleb i bułki.
Pomieszkania odnowiono, park upiększony a wyborna muzyka, for
tepian, bilard, czytelnia itd. uprzejemnią szanownej publiczności pobyt
w Zakładzie.
Lekarz i apteka w miejscu. Poczta osobowa i listowa.kursuje mię
dzy Lwowem a Lubieniem 2 razy dziennie. Stacja telegraficzna w miejscu.
Na stacjach kolei żelaznych Gródek lnb Szczerzec oddalonych od Lubie
nia, jedną milę murowanej drogi, czekają zawsze podwody. Dyrekcja za
kładu przyjmuje także zamówienia na takowe.
2248 4-6
Dyrekcja.

podaje do wiadomości, iż począwszy od 1. marca 1875
wydaje następujące

asygnaty kasowe
5 procentowe za

«‘IA

r

8-dniowem wypowiedzeniem

30
90

n
J?

zaś wszystkie w obiegu będące 7°|0 asygnaty kasowe oprocen
towują się po 7°|0 tylko do dnia 1. czerwca 1875,
a od tego terminu PÓ 6,2°jo z 90dniowem wypowiedzeniem.
L w ó w, 26. lutego 1876

Dyrekcja.

BOBRA na sprzedaż.
Dzierżawy.
Kamienice i leahsości.
Wiadomość powziąść można w

PRACOWNIA OBUWIA

Kąpiele Kónigsdorff- Jastrzemb.

Rozmaite
A U IW TU ILU II UJliUi

™."" otwarte 15. maja.

męzkiego, damskiego i dla dzieci

... .

A, JlarSMMtisS&tetf®

Tanie, zdrowej przyjemno miejsce, nowo urządzone z ca
łym komfortom. Przepyszny park i ogród, doskonała mu
zyka na czas kąpielowy, obfity księgozbiór.

Niech to nienarusza skrom
uości Jaśnie Wiel. Państwa

llrabiostwa B a w o r o ws k i c k z Koltowa, że się

we Lwowie przy ulicy Sobieskiego 1. 12, (kamienica W. Bałutowskiego gdzie dawniej była Administracja „Gaz. Nar.“)
Ot a orzywszy pracownię obuwia wszelkiego rodzaju, oświadczam
Publiczności, żs mając wielką praktykę w swoim zawodzie, nabytą
długie lata zagranicą, wykonuję każdą robotę z materjalu najlepszego,
wadzanego z fabryk’zagranicznych, trwale i w zgrabnych fasonach.
Polecając swoje usługi szan. Publiczności, mam nadzieję, źe
mię swemi zamówieniami licznie zaszczycić. 'L poważaniem
2888 1- 3
A. Markowski.
Zamówienia z prowincji wykonuję rychło i według życzenia.

Lekarze: Dr. Odebreclit, Dr. Tanpel.
Z dworca kolejowego Pctrowitz (kolej Północna,)
3/ godziny od Ratibor (kolej Górno-Szląska) 2Va godzi/4
ny doskonaleg i geśrińca/podwedy stoją na wszystkich
stacjach w pogotowiu. Tanie i wygodne pomieszkania postręczy najchętniej
1841 3—12
Inspekcja kąpielowa.

ośmielamy nie mogąc osobiście
złożyć naszego serca przepeł
nionego wdzięcznością uczucia,
wtaMioOrai
publicznie oddajemy hołd winny
li)
i podziękowanie za udzielenia
nam powtórnie drugich 100 są
J. POLINSKIEGO żni
kwadr. ziemi na wybudowa
we Lwowie ul. Halicka I. 13.
nie kaplicy i szkółki dla nas i
lsze piętro.
dzieci naszych w PodwołoczysAkademia medyczna
Nauczycielka
kacb; a uzupełniając JW. Pań
1899 10—39
orzekła;
jąca język francuzki, niemiecki i muzykę,
stwo Swoją wspaniałomyślność,
życzy sobie w czasie tegorocznych waka- i
& w połączeniu z odjeszcze i materiał budowlany na
cji na dwa miesiące przyjąć lekcję ua wsi.
Woda mineralna
kwaszonem żelazem
pokrycie tegoż kościółka udzie
Może i chłopców przygotowywać.
jest najbogatszą w żelazo i kwas węglowy w stanie wolnym. Należy zara
lić nam raczyli. Słowy wyrazić
Poszukują umieszczenia
dzić sie lekarzy o skuteczności tej wodr niemajacej sobie równej w Europie
nasze uczucia nie Jest w naszej
w leczeniu CHOROB GASTRALG1CZNYCH. GORĄCZEK. BLADACZKI
Bona Niemka
WYNĘDZNIENIA i wszelkich chorób pochodzących z NIEDOKRWISTOŚCI.
mocy, ale Bóg te ofiary tak hoj
osoba młodziutka rodem z Poznańskiego.
Towarzystwo w Paryżu, 131, Bulwar Śebastopolski. Skład weLwonie nadgrodzi, i do odległych
Guwernantka Szwajcarka I wieków potomności poda; a jj wie w apt. P. Mikolascha, w Krakowie w apt. P. Trauczyńskieyo i P.Redyka.
S33
czysto mówi po francusku z dobrym .tk-1 błagalne modły w tymże przy
contem, również i po niemiecku egzami bytku Boga korzących się upio-E
nowana nauczycielka,
szą dla wspaniałomyślnych daw
al
ców spełnienia wszystkich ży
Kutscher-fiirman £Sy
czeń
i
oczekiwań.
1
terynarz, człoeiek bardzo_porządny.
t(j sposobności niech
p.mnn
alnTonn w swoim zawo- namPrzy
wolno będzie oraz złożyć
L <llina SlUZ^Ca 47jje> niezwykłe
Praktyczna szkoła
posiada uzdolnienie — krawczyni i fry podziękowanie W. Panu Win
centemu Malinie, pełnomocnemu
języku niemieckiego dla męż zjerka bardzo zdoha^
rządcy i zastępcy Jaśnie W. zdaniem profesorów kliniki lekarskich i najznakomitszych lekarzy,
czyzn i dla kobiet. Wykłady 8 razy
w tygodniu. Przy wykładach dla kobiet
Państwa Baworowskich, iż tyle skuteczniejsze od wód słonych jodo-bromowych Krenznach, linii,
jest zawsze obecną wdowa po c. k. pułko
przyczynia się do wyjednania
Hellbronn, A(lclliei<lNqnelle.
wniku pani Stefania Eeseherowa. Zgła .1. Polińakiego we Lwowie ul.
nam łaskawych względów, a
szać się można codzień od godz. 4. po poł. Halicka 1. 13. polecić może w każdym
Wyroby chemiczne z wód iwonickich
czasie uzdolnionych i pewnych
Swoim przedstawieniem potrzeb
Koestlicli,
naszych nastręcza JW. Państwu
otrzymane,
do leczeń domowych używane,
9299 2—8
ul. Ormiańska N. 16.
Hrabiostwu do co raz większych
ua podstawie rekomendacji P T. daw poświęceń i ofiar. Bóg mu za przyrządzane według przepisów Dra Czerniańskiego, prof. chemii
nych służbodawców, którzy łaskawie w
płać i odwdzięczy Jego uczynność Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dra Radziszewskiego, prof. chemii
tym względzie Biuro wspierać raczą.
Już 1. czerwca
Uniwersytetu lwowskiego i Dra Lutostańskiego w Iwoniczu.
Podwołoc/.yśkn, 13. maja 1877.
Wszelkie zresztą czynprzedostatnie ciągnienie
uości wchodzęce w za
Józef Spaar,

Słw.sc

PARYŻ, 207, ulica Saint-Honore

kres wywiatlowslwa we Lwo
wie załatwia Biuro ze zntinę
gorliwością i punktualiiościij.

ces. król.

Ze wftyelkicli mydeł toaletowych najlepsce i najdelikatniejsze (podtu^ Dra O. KEYEfL)
Niezbędne dla utrzymania powłoki ciula delikatna igładka.

EAU TONIQUE QU1N1NE LEGRAND i POMADA AU BAUME DE TAANN1N.

Wytwory toaletowe podług prr.opieu aeslawionogo prr.es Dr. C1WS1EL do caysz.eaenia głon-v,
wzmocnienia wt»sów, zapobieżenia wypadania i porostowi takowych w bardzo krótkim czasie.
Skład w głównych magazynach perfum i fryzycrów tak we Francji jak zagranica.
Dc,tac mężna we Lwowie u np. Mikola,cha i K. Slriyżownkiero; w Krakowie w
aptece p. J. Trauczyńskiego i w aptece W. Redyka.

Zdrojowisko Szczawnica g

>•<

w <3ralieji,
o

l«<
•
>■<

-z. r. 1839

zapobiega się i leczy przes użycie

ZaW
leczniczy
ie Massoirir,
koło

ŁUG iwomeki

1
|

jod i brom zawierający

»
|

około 20. maja.

Isilniejszy od wszystkich ługów lekarskich w handlu
znajdujących się.

I
i

fabrykanta perfum,
we Wiedniu, Karntnerstrasse 26.

Q

SYROP
CHINY i Z E L A Z A
Gl&Ita il iJT et Cie, Aptekarzy w Paryżu,
8, ulica Vivienne.
Jest to najsilniejszy środek toniczny, jaki posiada .sztuka lekarska, wzmacnia wyczerpane
nrgan|zmy I zasila krew zubożałą. Zalecany przez najznakomitszych lekarsy, skutkuje prze
ciw bladaczce, wycieńczeniu, nieregularności periodycznych odpty\^ów. zapobiega tvm
gwałtownym boleściom żołądka którym kobiety zwłaszcza tak często podlegaj;). Przykłada
się do rozwoju organizmu młodych panienek, pobudza apetyt, ułatwia trawienie, przepisuje
się dzieciom lymfatycznym, powraca ciału świeżość i jędrnóśc naturalną.
Dla uniknlenla licznych falszcrtw i naśladownictwa, żądać aby stempel rz.-płowy francuz .i
ni,r Oskiego, stosownie do prawa z 26 Listopada 1873, marka fabryczna i podpis
UK151AULT et COMP. znajdowały się na jednej etykiecie.
Dostać można w głównych aptekach w POLSCF. i w AUSTRYI.

I

C. k. wyłącz, tiprzyw.

Fabryka pieców i palowisk maszynowych
Józef YiCtorill, we Wiedniu, IV. Grosse Neugasse 35,

sporządzony z zielonych łupinek orze
chowych, zdrowiu i włosom najnieszkoKwartalna prenumerata z prze dliwszy, farbuje włosy w pięciu minu
tach pięknie i trwale na czarno i blond,
sylką pocztową 1 zł. 15 ct. Głó a farba w myciu nie żlezie.
wna Administracja w księgarni Flakon płyn ekstraktu orzechowego 3 zł
Słoik pomady orzechowej
A. Dygasińskiego
Flakon olejku orzechowego
Pól flakonu olejku orze>nowego
Prawdziwo do nabycia:

polata swój obficie zaopatrzony skład,
w pórze rozpoczynających się bud.wli, a to: niezrównanej wydatności
knclinie ONzezędttnsci (lla
prywatnych, hotelów, i trs>ktyjerni, tudzież wszystkie gatunki
przenośnych knehen <ila ma
łych i większych gospodar. t.-. ku
chnie kawiarniane, or. ■
nośne i merowaue, krajowemi
lub zagraniezhenii kafla
mi, maszyny do pieczenia pieczysty na różnili, systemu francu
skiego lub angielskiego. Pojedyncze części składowe znajdują się na składzie
w wielkim wyborze. Zlecenia wykonują się rychło i ściśle, a ilustrowane cen
niki wysyłam'Dezpł:>t:iie (franko).
1906 2—6

żdego uiiesiaca.

z—.<,

Fabryką krajowa Fortland cementu

W. Struszklewicza i Długoszowskiego
stacja kolei Arcyks.

Parfiimeric MACZUSK1,

Albrechta DOLINA poczta,
poleca

służące do nadania siwym włosom
ich pierwotnego naturalnego koloru.
Cena 2 zł.

Prima, aprobowana przczi c. k.
patol. chcni. zakład we Wie
dniu, jest nietylko jedynie szn.inc za
najlepszy, najpewniejszy i najczystszy, altz powodu swego pojedynczego użycia,
także najprzyjemniejszy środuk, siwym
włosom, pomału a to w przeciągu 14 dni,
nadania pierwotnego koloru. Flaszka pri
ma kosztuje 2 zł, z przesyłką 20 ct. wię
zapomocą elektryczności i ciśnienia powietrza. cej i do nabycia za zaliczeniem u fabry
kanta F. Helffrich we Wiedniu,
Fleischmarkt, Auwikel 3.
2214 5- ?
Składy: we Lwowie Piotr Mi koks b
apt., Juliusz Nehlik apt., w Krakowie J.
jakotei wszelkie do tych urządzeń wchodzące materjaly, polecamy Trauczyński apt., Ernest Stockmar.

2042 5—10

Cement po nadzwyczaj nlzkieli cenach.
GŁÓWNY SKLID we LWOWIE u

Jana Schumanna plac Marjacki 1. 9.^

999999 99999999999999999999999999999999
8
Tylko za 7 zł, o O cl, •'-sse
e
Słuchajcie, patrzcie się i zdumiewajcie!
2028 4-6
Prawdziwy angiaUlu <ar»it»r łtołowy •« srebra brilaais alpaea, który w- domu
9 sastapići może
_.-.Li
łyżki ibarfonowo
—
zdrowiu askadliwe,
askodli'
składa się a następającyrh 55 istotnie
A praklyctnych i trwałych aatuk britaaia-alpaca,, jedynego krnascu, aatr/.yniuineego biały
X kolor, jak srebra. Garaitur ten aklada się
W
-1
,11
a.t.lr eieikieh
•
1* salek
eięikick łń.lr
łyżek stołowych,
Soli (1.
IZ
s
. łytecsek do kauy,
}l
Z ^^-rnetrronk.

Telegrafy domowe

C. k. uprz. konduktory piorunowe

Au Quinquina et au Cacao combinfe

tanio i rzetelnie i pod gwaracją,

Leitner & Stóckel,

we Wiedniu,

Stadt, Wallfischgasse Nr. 11.
Zastępca dla Galicji M. Boscewitz wc Iavowie, przy
placu Maijackim 10.
1932 2 6

&
do znaczenia bielizny
(nie dający się wywabić)

dla właścicieli hotelow, zakładów ką
pielowych, nzpitali, zakładów u- ogóle,
a niezbędny dla kaźdtgo domu
I flakon atrainenlu 1 zł.; większy 3 <li> 5 ił
I atampilia do bielimy
liter, et. 50 80 1 zł.
I olampilia do biehińy i monaer. złr. I 2U,
1.80, 2.50 itr.
1 rząd eyfer liczbowych od 1—0 W) ct. <lo
i.20 zlr.
Korony wzzelkiego rodzzjn 50 ct.
Puszka blaszanna z poduszka i pcnzlem 85 ct.
Poduszka do wyciokauia i per.zel 2l> zł.
Dl» dogodności P. T. kupujących min
wielki zapao wszelkich gatunków ‘

we LWOWIE
. ul, Sobieskiego l. 4.
poleca na nowo obficie zaopatrzony

Skład Obić papierowych
również

wzorów do wyciskauia monogra
mów i liter do haczkowauia i
2065
haftowania.
7—12
Zlecenia uskuteczniana za zaliczeniem.
Przyrządy do druku przyspos.bia zupełnie i
według zlecenia i aprzedaje w razie dosta
tecznej poręki także za oplata w miesięcznych
ratach.
‘

H- BETTELHEIalf,
we WIEDNIU, Weihburgga.se 2S.
i
■■■■■■nnBHiiMaKnBaHBBmr.-UK |53

Inni
L0D4

Żaluzji i storo w drewnianych
IHYGIENICZNE, NIEZAWODEGO
I SKUTKU I ZAPOBIEGAJĄCE,
pam* JosUtecznie do uleczenia bez uży|:i.i żadnych innych środków. Znajduje
W Paryżu
wynalazcy,
się w głównych aptekach na całym świecis.l.
.
-----u--------------j, p. BROI',
Boulerard Magenta 158, — (Żądać należy prospektu).— 30 lat powodzenia.
Dostać można we Lwowie w aptece pana Mikolasch.
11777 47-52

WINO ŚCIĄGAJĄCO-ODZYWCZE BUGEAUDA w połączeniu z Cbii Cacao. Zwracamy uwagę lekarzy, chorych i wszystkich osób
pragnących zachować zdrowie za pomocą tego preparatu, który z po
wodu swych własności terapeutycznych nazwany został: ŚCIĄGAJĄCOOZYWCZYM. Przygotowany nawinie hiszpańskiem wybornego gatunku,
przyjemnego smaku, nudaje się szczególnie dla powracających mozolnie
do zdrowia, dzieci wątłych, kobiet delikatnych, starców osłabionych
wiekiem i niemocą, szczególnie działa pomyślnie w chorobach następu
jących :

Wszystko
to
tylko
za
7 zlr. 50 ct.

warzech* do mleka ciężka,
chochla do wazy ciężka,
^nazka z chiii. arebra na tłuczony cukier,
azczypce ze arebra chińskiego,
lichtarze ze arebra chińskiego,
kubki xo 'srebra ehiu. do jaj
sitko do herbaty, ze srebra chińskiego.

S

9

Wszystkie te przedmioty kosztuję tylko 7 zł. 50 ct. i do naby® cia: Chinasilberwaaren-Ausverkauf we Wiedniu, Praterstrasse 16.

9

_____________________________________

Zakład hydriatyczny
FU O OL Elf

BKXIU PŁCJOWEM, PRZEKRWIENIACH BIERNYCH, ZOŁZACH, 8K0RBUCII, W FBRYODACH POWROTU DO ZDB0WIA PO CIĘŻKICH GORĄCZKACH.

WYSTRZEGAĆ SIĘ NALEŻY FAŁSZERSTW ł NAŚLADOWNICTW
SKŁAD GŁÓWNY w aptece P. LEBEAULTA, 53, ulica Rćaumur, w PARYŻU

Dostać można we Lwowie, w aptece P. Mikolascha; w Kaakowie
w aptece P. Trauczyńskiego i w aptece P. Redyka.

Jedyny
jeuyny skład dla sprzedaży cząstkowej
w Paryżu.

5

7

, i

n.i l
Onn
[lU /il.O.dU

Ą-f

lłledithf,

w Styrji,
przy stacji kolei południowej (linia Wiedeń-Tryest) od Grazu pół
a od Wiednia 5 godzin oddalony, w lesistej i przyjemnej okolicy
Alp położony, otwarty jest przez cały rok. Prospekty i bliższe ob
jaśnienia udziela kierownik lekarski w miejscu, Med. i Chir.
Dr. Achac.
1833 5-5

w aptece Lebeanlt. Rue Reaumur

Ciągnienie 1. czerwca.
Główna wygrana 200000 zł.
Otą^nienieserjijużL czerwca

Główna wygrana 280000zł.

Losy państwowe z r. 1839 mają jeszcze tylko dwa ciągnienia ostatnie, w których bezwarunkowo
przeszło 17 milionów' wygrywają.
Za złożeniem zadatku 20 zł. i dalszych wpłat ratalnych do wysokości 1^0 zł. dostarczamy 5. czerwca’
piątą część losu.państwowego z r. 1839 z wyciągniętą serją, który 1. września bezwarunkowo wycią
gnięty będzie. Według umowy możua ten los nabyć aż do czasu ciągnienia wygranych za spłatą w 3 ra
tach miesięcznych.
...........8 —’'14‘
2315

C1O..

i
1
1
1
2
2
1

HIIDOIKBWNOŚCI, CIER7IE1UACH NEHWOWYCH, CHRONICZNBl BlEftUKCE, 0SŁA-

> 1(1011 7 P 1QQ0 71 10
I ubił Z li lUuu ZŁ 1U
Obie razem tylko 14 zl.

Af/itrai

7 Złr. 50 ct.

mh<4

mi

pierwszą lwowską własną fabrykę

A
Ceny są przystępne stałe, a zamówienia miejscowe i z prowincji wybędą jak dotąd, starannie i bezzwłocznie.
« kouane be<
Cenniki i kosztorysy gratis.
2171 8—12

W
Q

W1

Muł rozsyła się w paczkach drewnianych 5 kilogr. soli zawierają
cych, 1 kilogram 50 ct. beż opakowania.
226711 2—2 i
Zamówienia przyjmuje Zarząd zdrojowo-kąpielowy w Iwoniczu, J
|który udziela bezpłatnie wszelkich objaśnień, broszur, opisów’ i t. d.

Ten c. k. wyłącznie uprzywilejowany
illustrowane pismo statyry.czno-po-l
środek <lo farbowaniu wło
lityczne — wychodzi w Krako sów,
farbuje siwe wlusy trwale na
wie od lat 9ciu dwa razy, ka czarno, brunatno lub blond,

wc Wiedniu, Kiirtncrstrasse 26.
We Lwowie w handlu K.Strzyżewskiego.
i cierpienia organów brzusznych (także ta
„
„
„
Leona Sedlaka.
„
Wilhelma Feuza.
siemiec) leczy gruntowuio i z najlepszym W Krakowie
„
„
„
W. Jahua.
skutkiem, lekarz specjalista Dr. Łoev wr |
W Tarnopolu Jamrógiewicz apt., w Tar
Wiedniu, Kohlmarkt Nr. 20. Takż. nowie W. Wiclogórski kupiec, w No
listownie udziela rady w języku krajowym. wym Sączu Filippek apt. 2014 14-16
1904 4-?

zMi
II

Ostrzega się publiczność, aby takiej Holi nie kupowała.

A. Maczuskiego

Choroby

O

Zarząd Zakładu zdrojowego w Szczawnicy.

soli zlr. 150, litr ługu zł. 150) po 5 kilogr. resp. 5 litrów, opatrzoDych cdpowiedniemi etykietami. Za te tylko Zakład ręczy, w in
nej zaś formie wyroby iwonickie sprzedawane, nie są oryginalne,
[zwłaszcza >ól czerwonego koloru, która jest mieszaniną soli i farby.

wynaleziony przłz

W
Q
Ją,
W
Q
11

Zamówienia na wodę mineralną i pomieszkania w Zakładzie, należy
przesyłać pod adresem :

szczególniej do okładów używany. (W tym celu rozrabia się wrzącą wodą).
Sól i ług iwonichi rozsyła się w puszkach blaszanych (kilogram
do farbowania siwych lotosów

W

!

Kie używać bez porady lekarza!

we Wiedniu Klirutnerstrnsse 16.
We Lwowie do nabycia u Józefa
Frieda, przy ul. Krakowskiej 1.16.

M

,

M ŁŁ i w on i c ki

Vo,

O

zaleconej przez, najznakomitszych lekarzy krajowych a po części
i zagranicznych w chorobach narządów oddychania, trawienia i naczyniowego, zwłaszcza przy nieżytach oskrzeli, pęcherza, żoładka
i jelit niemniej w cierpieniach zołzowych czyli skrofulicznych, długotrwałych, gośćcu, reumatyzmie oraz obrzmieniach uporczywych
wątroby i śledziony.
‘ ‘
Liczne, nie drogie a przyzwoicie urządzone pomieszkania, kilka dobrycli restauracji, czytelnia, muzyka miejscowa, apteka, przyrządy uo wdychania powietrza zgęszczonego i rozrzedzonego, wycieczki lądem i wodą w
urocze Pieniny i inuo miejsca poblizkie, zabawy z tańcami, koncerta, poczta
i telegraf w miejscu.
Komunikacja z Krakowem a przez ten z innemi miejscami ułatwiona
za pomocą codziennie przychodzących i odchodzących dyliżansów pocztowycli, oraz za pomocą kolei żelaznej Tarnowsko-Leluchowskiej dochodzącej
do Starego Sącza (o 6 mil nie spełna od Szczawnicy odległego) z kad Właściciol składu wód Szczawnickich W. Hipolit Zóllner, dalszą jazdę aż na
miejsce z chęcią ułatwi.
’ 2035 3—3
Zamówienia na wodę mineralną natychmiast się załatwiają.

(•/^ — i — l‘/3 litra ługu ua 40 — 50 litrów wody;) do kąpiel
nasiadowych (1 litr ługu).
W’ Iwoniczu urządzają się kąpiele piaskowe, które są nieoce
nionym środkiem w cierpieniach zołzowych, nerwowych, gośćciowych
i dnawych. Po za obrębem Iwonicza można przyrządzić kąpiele
piaskowe, biorąc 8 litrów ługu na 200 litrów gorącego plaska.

2277 3—5

£3

I Otwarcie pory zdrojowo-kąpielowej d. 20. maja. X

Leczenie wodą, elektryką gimna
styką, inhalacją, mlekiem. Za"kład leży Ług ten uływa się do nacierafi (samyra ługiem lub rozcieńczo
nad Bugiem, w pośród tysięcy morgów nym 1 : 2: 5 : 10 wody, stosownie do porady lekarza); do okładów
lasu sosnowego. Wyborne miejsce też (1:5; 10 cz. wody); do wstrzykiwali (1:15:20 cz. wody;) do
do użycia wód mineralnych.
prządzeuia kąpiel dla małych dzieci do lat Sciii

I)r. Kurzbauer.

X
X

położony w pięknej górskiej okolicy, u stóp Pienin, otoczony górami poroslemi drzewem szpilkowein, z starannie utrzynianemi chodnikami do prze-

,
1
I
,
1
|
.
1
|

C. wl. 1230,

Złoczowa, otwartym będzie

X

Zakład kąp$e9oa\ł^ ŻęI kiiiRysoiCĘ,
’
‘

♦ chadzki, odznaczający się świeźem orzeźwiającem powietrzem górskieiu.
Z steściii zdrojami silnej szczawy słono»X|
alkalicznej i ieiazislcj,
♦

puszczone. Używa się do przyrządzania w domu kąpiel ogólnycli ,
(dla osób dorosłych 2-4 kilogr. na 200 litrów wody; dla dzieci doP
lat lOciu 1 kilogram soli na 100 litrów wody), oraz do kąpiel
uasiatlowych (20 dekargam).

Zatwardzeniu

z wygranemi wynoszącemi przeszło
17 milionów złotych, pomiędzy któPigułek roślinnych CAllVAifiA
remi główna wygrana 280000 zlr.
jakoteż liczno wygrane pomniejsze.
Przepisywane przez lekarzy francuskich
Sprzedajemy częściowo udziały jednej i zagranicznych od lat 30 zawsze z wielpiątej części na’ obydwa ostatnie cią- itiein powodzeniem, ponieważ składają się
wyłącznio z roślin, nie sprawiają rznięcia
gnienia:
. zł. 8.75 ani kolek i mogą się używać jako środek
Dwudziestą część .
. „ 16.50 orzeźwiający, oczyszczający krew lub spwDziewiąta
„
■ „ 41.- wujący przeczyszczenie. Metody użycia w
Czwarta
„
. „ 80.- polskim języku. W Paryżu p. Bebaut, rue
Pół części
...
Dwudziestą część z wyłącze
St. Quentiu 2-1. Wymagać należy aby
niem najmniejszej wygranej 71. 5.— Ipigułai Cauvaina znajdowały się w pude
Dziesiątą cześć .... „ 8.50 łeczkach kartonowych, włożonych w pudel
Czwartą cześc................... „ 22.—
ka blaszane i aby na każdej pigułce znaj
Połowę części........................»f8;T dowal się napis Cauoain.
l<73 7—7
Za złożeniem zadatku 20 zł. i dal
W Paryżu p. Bebaut, rue St. Quentin N. 25.
szych spłat ratalnych w kwocie 150
Dostać można we Lwowie w aptece
zł. dostarczamy dnia 5 ezerwcza piątą p. K. Hikolnsclia i Z. Bnckero,
cześć losu państwowego z r. 1-39 z w Krakowie w aptekach pp. J. Trau
wyciągnięta serją, który nieza czyńskiego i W. Redyka; w Poznaniu
wodnie w ciągnieniu 1, września otrzy w apt. dr. Mankiewicza; w Brodach w
mać musi wygraną.
apt. pp. M. Kuliak i Franzoss

HyUral

powszechnie znany

pici an stacji w Podwoloczyskaeh. !SÓ1 ta zawiera wszystkie
stałe składniki w wodzie iwonickiej, roz.

losów państwowych

O KI Z A-L ACTĆ

CRĘME-ORIZ A

nidaje białość i świeżość powłoce ciała praeciw piegom, plamom na twariy iamaraiczkom

jod i brom zawierająca.

L. Ant. Sserssnik,

A.

Z wszelkiego gatunku wodą sprawuje pianę delikatną i obfitą.

Sól iwoiaicKa

naczelnik sta.ji w imieniu całego grona
urzędnik w kolei żel. wPodwoczyskach.

1788 22 ■ 24
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BIURO WYWIADOWCZE

Oficjalistów

raczy

Ł. ŁEORAWD
DOSTAWCY WIELU PANUJĄCYCH DWORÓW

£
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Szczawy HHHHHHH

v
szan.
przez
spro

Karntnerstrasse 16. cisernes Haas.

K

MIGRENY I NEWRALGIE

g

JU U. -L

-L.

JE.

B

GRIMAILT et Cie, Aptekarzy w Paryżu,

L-T
JJt
UJ
[Sj!

Jeden proszek rozpuszczony w łyżce wody ocukrzonej i zażyty, dostatecznym jest do
uśmierzenia natychmiast najsilniejszego bólu głowy i migreny 1 do wyleczenia rznięcia
żołądka i biegunki. Sprzedaje się w pudelkach zawierających dwanaście proszków.
Dla uniknlenla fałszerstwa, żądać należy aby każdy proszek był opatrzony podpisem

M

ftrlmault cl fomp.

[s?
Dla uniknlenla licznych fałszerstw 1 naśladownictwa, żądać aby stempel rządowy fransjj cuzkl koloru niebieskiego stóeownie do prawa z 26 Listopada 1873, marka fabryczna
[[rei 1 podpis GRIMAULT et COMP. znajdowały się na jednej etykecie.
Kl(
Dostać można w głównych aptekach w POLSCY, i w AUSTHYT.

r'''

4'

.

fcC. L kolej państwowa Tarnowsko-Leludiowslia.

Pierwsza węgiersko-gallcyjska kolej żelazna.

OIih icszczenie

Dla ułatwienia zwiedzania Zakładów kąpielowych: Szczawnicy, Żegiestowa i
Krynicy kursują aż do odwołania

począwszy od 20. Maja r. b.
k. kolei państwowej Tarnowsko -Lelucliowskiej ks^w każdą niedzielę "Tg®

z Tarnowa do Orłowa i z p o w r o t e ni w e d 1 u g następu j ą c e g o

ROZKŁADU JAZDY.
Stacja

8
o
a

dzień
jazdy

__

Z Lwowa............................................................

—

„ Przemyśla...............................
„ Krakowa.............................. .......

Tarnów

10'6
20-9
31-8
363
47‘4
611
71-8
807
88-2
954
104'8
1133
1261
1388
151'4

Sobota

godz. | min.

inin.

popołud lin

•

(Restauracja) ....
Stary-Sącz (Zakład kąpielowy Szczawnica)

Rytro ....................................................................
Piwniczna............................................................
Żegiestów (Zakład kąpielowy Żegiestów).
Muszyna-Krynioa (Zakład kąpielowy Krynica)

n

(Restauracja)...........................................

■

Orłowie

3
3
4
4
4
5

30
53
17
31
57
31

6
6
6
7
8
8
8
9
10

11
38
57
33
1
23
57
31
6

odcho
dzi
godz.

4

8

wieczór
W
rano

Niedziela

^owy-Sffce

*) W

za
trzy
muje
się

n

(Restauracja)...................................

Łowczowek-Pleśna.............................................
Tuchów
.............................................................
Gromnik............................................................
Bogoniowice-Ciężkowice......................................
Bobowa............................................................
Grybów............................................................
Ptaszkowa............................................................
Kamionka............................................................

Ortów

przy
chodzi

10
3
3
3
4
4
4
5

Stacja

45
27 |
39
6
31
54
21
32
58 1
36
12 i
39 I
17
37
2
27
2
36

za

dzień przyjazdy chodzi

L

odcho-

}

dzi

godz. | min. |

min.

1
1
4
1
1
5
6
1
6
1
7
20
7
4
8
1
8
4
9
5
9
5
przedpołudniem

z pociągiem Nr. 12 kolei

I. II. i III. klasa

Kilometer

I. ]II. i III. klasa

o

Ortów *

12-fi
25'3
381
46'7
56'0
63'2
70'8
79.6
90'4
104'0
115'2
119'6
130'5
1408

151'4
—
—

(Restauracja)................................
Muszyna-Krynica (Zakład kąpielowy Krynica)
Żegiestów (Zakład kąpielowy Żegiestów)

1 76 I47
!
15

Piwniczna............................................................
Rytro....................................................................
Stary-Sącz (Zakład kąpielowy Szczawnica) .

Aowy-Sącz

(Restauracja) .

.

.

.

Kamionka . * .
Ptaszkowa .
Grębów
Bobowa
Bogoniowice-Cięźkowice
Gromnik
...
Tuchów
Łowczówek-Pleśna .

Tarnów

D
Poniediialek

7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
11
12

z

40
57
19
37 |

12
5

21
50
22
55
19
29
54
16
41
15

7
10

4
35

(Restauracja)

Do Krakowa
„ Przemyśla .
„ Lwowa

Preszowsko-Orłowskiej

godz. : min.

wieczór

Niedziela

24
51
16
41

8

—

;

;
i

8 ! 22
9 1 2
9 ; 22
9
51
10
26
56
10
u
20
u
32

1

11
12

i
j

i

6
6
7
7 i

!

55
18

rano
n

przedpołudniem

Budzina-Pesztu.

RSr* Podane godziny stosują się do zegara yeszleńskiego. ngaiS
Wydawanie zwykłych biletów jakoteż i biletów tam i napowrót po zniżonych cenach na miejsce jak przy zwykłych pociągach,

Ceny biletów tam i napowrót:
Do lub od

Do lub od

Tarnowa

Tarnowa

II. | III.

Od lub do stacyi

unrur i

Od lub do stacji

klasa

■
*

I
*

Do lub od

1

klasa

Grybowa

Od lub do stacji

H. || III.
kia, s a
1'60 | 0'90

Nowy-Sącz.................................................

ważne na przeciąg trzech dni.
Lowczowek Pleśna
Tuchów
Gromnik
Bogoniowice-Cięźkowice
Bobowa
Grybów
Ptaszkowa
Kamionka

0-64
121
1-84
213
276
3- 55
413
4- 64
510

ważne na przeciąg trzech dni.

0-37
9'70
1- 05
1-21
1*56
200
2- 33
262
2.88

^tury Sącz .
Rytro

....

Piwniniczna .

5-24

306

5'40

3-25

5'56

345

klasa

Stary-Sącz

Żegiestów

5'77

3 71

Muszyna-Krynica

6'00

400

ważne na przeciąg pięciu dni.

Do lub od
Nowego Sącza
~iri 111.

Od lub do stacyi

1

.

.

.

.

Rytro .
‘
........................................
Piwn.czna.................................................
Żegiestów.................................................

Muszyna-Krynica .

0'46
0'98
1-50
2'18
2'92

0'28
0'56
0'84
1'24£
1.66

ważne na przeciąg trzech dni.

Powyższe ceny, w które należytość stemplowa już jest wrachowaną, podlegają każdorazowemu dodatkowi na ażjo.
Za biletami tam i napowrót można w dniach, na które one są ważne, także i jakimkolwiek innym pociągiem jechać.

Od Dyrekcji

Wiedeń w kwietniu 1877 r.

Pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej jako prowadzącej ruch na c. k. kolei państwowej Tarnowsko-Leluchowskiej.
J

(Przedruk nie będzie płacony).

mes

«D

Wydawcy i właściciele: J. Dobrzański i K. Groman.

Odpowiedzialny redaktor Jan Dobrzański.

Z drakami .Gazety Narodowej* pod zarządem J; Skerla.

