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Ze strony centralistów nie było jeszcze szal
bierstwa tak wielkiego, jak z w n i o.s k i e m
P r a t a. W dziennikach swoich, opisach podró
ży, etnografiach, nie mają dość wyrazów na wy
rażenie wściekłości z powodu, że w Tyrolu po
łudniowym Włosi co roku, i można by powie
dzieć codziennie rugują żywioły niemieckie z
miast i wsi, a jeżeli Niemiec realności nie utra
ci, to pozbywa się mowy niemieckiej, i zamienia
się we Włocha. Ręka włtska już prawie dotyka
góry Brenner. Tysiączne sposoby obmyślali cen
traliści, zwłaszcza pod naciskiem Niemców z
Rzeszy, aby tę powódź włoską zatamować, a na
wet odzyskać co utracone. Ale nadaremnie!
Z drugiej strony centraliści, o ileby chętnie przy
jęli panowanie Prus, mają na tyle jeszcze patrjotyzmu austrjackiego, iż wiedzą, że wszelkie spotężnienie żywiołu włoskiego w Tyrolu południo
wym, to woda na młyn „Włoch Zjednoczonych",
że pomagać mu do tego spotężnienia, a cóż do
piero formalnego zorganizowania się, jest wyda
waniem tej części Tyrolu na pastwę Włoch, któ
re nie spoczną, dopóki wszystkiego nie zagarną,
co albo było kiedyś, albo z czasem stało się
włoskiem.
Otóż Włosi tyrolscy umyślnie po to zjawili
się w Izbie posłów, aby uzyskać środki do spo
tężnienia swego żywiołu w Trentynie, i nieraz
przy głosowaniach pomagali centralistom. Osta
tecznie wnieśli do Izby żądanie, które ziszczone,
sprowadziłoby niemal zupełne, najformalniejsze
oderwanie Trentynu od reszty Tyrolu. Pozostał
by tylko sejm jeden do pewnych wspólnych spraw
tyrolskich. Zupełnego, formalnego oderwania żą
dać nie mogli, bo statuta krajowe aż nazbyt wy
raźnie -stanowią,
xruK podobny bez przyZW0.
lenia sejmu dokonanym być me może, ‘przynaj
mniej do czasu. Z przyczyn, powyżej wygłoszo
nych, zdawałoby się przeto, że centraliści mc
pilniejszego nie będą mieli jak wszelki możliwy
opór postawić wnioskowi Prata, i poprostu już
przy pierwszem czytaniu przejść nad nim do po
rządku dzienni- Tego atoli nie uczynili. Wnio
sek odszedł d0 komisji, a w tej komisji centra__ jiiiierteJne wrogi wszelkich właściwości
i praw narodowościowych, odwieczne z krwi i
duet’1 wrogi Włochów, którymi nawet pogardzać
ważł> naturalni obrońcy narodowości swojej,
na pnudniu tak mocno zagrożonej — nic spiesznujszego nie mieli do czynienia, jak przystać
żądania Włochów, we wniosku komisyjnym

>kroiwszy je po części, ale zatwierdziwszy punkW rozprawie najpierw p. Graf (z Tyrolu t o pogodzić z traktatem paryzkim i z inte- yna, iż tak Moskwa jak Niemcy dokonać by mo
li zamierzonej zagłady Polaków, gdyby Polacy
a główne. Za temi jednak musiałaby pójść z )ółnocuego, anticentralista) wykazał, że wniosek r esami Węgier?
*
rzymali się owej wygodnej polityki, która wzy.zasem, skutkiem nieubłaganego prądu natury, i comisji mało się różni »d wniosku Prata, i to
Ilelfy, osobliwie w obec wypadków w Ru- , va do pracy, ale pracy nie stwarza; która bu>wa reszta, dziś zatrzymywana, a ostatecznie 30 Prato zamierzał dokonać odrazu, czasowi
akie zorganizowanie Trentynu, że z rządów pozostawia. Wnosi więc przejście do porządku minii, zapytuje, czyli rząd jeszcze nie uważa, lować chce organicznie bez fundamentów, jakie
labsburgskich nieby nie pozostało prócz herbów Jziennego, w czem go poparła nasza delegacja i ,e już jest czas zająć stanowcze stanowisko woją nieudolnością i bezczynnością pozwala cola gmachach rządowych. Wszakże i sam mini prawica. Następnie p. Ił o r d i w obronie wnio
w porozumieniu z innemi mocarstwami wy- •az bardziej sprzysiężonym na zagładę wrogom
podkopywać. Przedstawiwszy, iż projekt _egioster Lasser oświadczył w komisji, że życzenie sku powołał się na oświadczenie p. Lassera w nódz utrzymanie paryskiego traktatu.
lów nie jest tak nierozsądnym jakim go chcą
Włochów tyrolskich co do sprawowania swoich comisji złożone; zapewnili, że to tylko o zarzą
Mimster-prezydent Tisza odpowiada, że mieć niektórzy publicyści, powiada, iż gdyby nie
nteresów materjalnych przez ziomków własnych, dzenia czysto-administracyjne, a nie o polityczne
wydaje mu się uprawnionem. Głowa gabinetu zasady lub sprawy honori chodzi; skończył wsze w Rumunii nie było wypadku najścia, gdyż to działanie, które w ciągu wieku wielokrotnie
nic tu wprawdzie nie powiedział zdrożnego — lako groźbą dość zrozumiałą.
wojsko moskiewskie wkroczyło za porozu- gromadziło Polaków pod ich sztandarem, duch
a wszelako gdy d. 15. bm. wniosek Prata w
P. Ilofer (centralfcta, ale patrjota tyrol nieuiem z Rumunią. Zresztą traktat paryzki Polski zasnął by już na wieki „i są ludzie wśród
formie, przez komisję zmienionej, przyszedł pod ski, potomek Andrzeja Hofera) wykazał, że jeśli nie zneutralizował Rumunii, i pytanie za nas — mówi pułkownik Callier — co w chwili,
gdy duch Polski się budzi, gdy z dala przeziera
rozprawy Izby posłów, poseł trentyński, D o r d i, to sprawa czysto administracyjna, to jest olbrzy
ako najważniejszego argumentu użył właśnie mim konsensem, bo jak np. wyłączyć „odpowie chodzi czy takie zneutralizowanie byłoby promień nadziei, wyrywają z piersi współbraci
swoich ową nadzieję, ową iskrę Bożą, która odnią" część dotacji państwowej i funduszów kra dla Austro-Węgier pożądane?
owego oświadczenia p. Lassera.
Że centraliści ze swego stanowiska jako jowych? Trentyn byłby całkiem samoistnie rzą
Dalej powołuje się Tisza na swe naj żywia ludzkość w czasach klęski i utrapienia,
Niemcy i jako Austrjacy dopuścili się w tej spra dzony, ale zarząd Tyroli zależał by i od Tren- nowsze oświadczenie, w którem stanowisko która do czynu pobudza i nieraz wielkich rze
czy dokonywa." Dziennik Poznański odezwał się
wie zdrady narodu i niemal zdrady państwa, tu tyńców, bo ci należeliby do sejmu tyrolskiego;
monarchii skreślił.
także o tej broszurze, ale inaczej jak Czas. Gdy
dzież zdrady programu swego stronnictwa pod „mogliby mieszać się w zarząd funduszów, na
Na uwagi Helfy’ego odpowiada Tisza, Czas oświadcza się przeciw wszelkiemu teraz i
względem narodowościowym, to rzecz jasna — nas przypadających," ale.oni od naszej kontroli
czemuż jednak to uczynili ? Oto z zemsty prze byliby wyłączeni." Ostatecznie, gdzie jest samo iż żaden rząd nie może przyjąć parlamen na później formowaniu legionów, Dziennik Po
ciw konserwatystom i katolikom Tyrolu narodo istny Wydział krajowy i samoistna krajowa Ra tarnych instrukcji do kierowania zewnętrzną znański uważa, iż obecnie nienadeszła jeszcze
wości niemieckiej, którzy nie chcą iść na błota da szkolna, tam musi przyjść i sejm samoistny — polityką. Jeżeli rząd pozostanie w muiejszości, pora owych formacji. Nie zastanowił się jednak
Dziennik Poznański nad tem, czy w razie zu
liberalizmu teutońsko-żydowskiego.
czyli podział kraju, a do tego jedynie sejm ma
Wniosek Prata w układzie komisyjnym o- prawo. Należało więc z tym wnioskiem udać się to niema innego wyjścia, jak oddanie rządów pełnego teraz odtrącenia projektu Wysokiej Por
ty, okaże się ona w przyszłości skłonną do po
piewa:
do sejmu. Wnosi więc ważne zastrzeżenie „bez temu, który zaufanie Izby posiada.
wtórnego wezwania. Nam się zdaje, iż właści
„Wzywa się Wys. rząd:
ubliżenia jedności kraju", tudzież zmianę ustępu
wiej byłoby wezwania nie odtrącać, lecz przed
„1) Aby zakres czynności radcy dworu (eks b) w ten sposób, aby utworzoną była w Tryden
Od osoby bardzo dobrze poinformowanej z stawić warunki, pod któremi Polacy mogliby ko
pozytury namiestniczej), rozporządzeniem mini cie osobna sekcja Wydzikłu krajowego, ale bez
sterstwa spraw wewn. z d. 31. lipca 1868 (Dz. samoistności i bez osobnych funduszów. Wnioski Wiednia dowiadujemy się, iż rząd moskiewski rzystać z jej wezwania.
główny kierunek agitacji,panslawistycznej w Auu. p. 1. 115) w Trydencie stale ustanowionego, w te poparto.
etacie namiestnictwa tyrolsko-vorarlbergskiego,
P. Herbst najobrzydliwszą sofisterją po strji i w Turcji powierzył teraz kniaziowi Toł
rozszerzył, w tym szczególnie kierunku, aby te parł Dordego, a nawet na ministerjum Hohen- stojowi. Tne więc rossyła ajentów, którzy zawią
Strategiczny plan Moskwy.
mu radcy dworu także obrót odpowiednią częścią warta powołał się, za có dostał od p. H o h e n- zują panslawistyczne spiski, wchodzi w umowy
dotacyj ze skarbu p a ń st w o w ego, ustawa warta należytą odprawę. 0 mowie p. P r a- z gazetami barwy panslawistycznej i dysponuje
(Dokończenie.
mi skarbowemi coroku wyznaczanych, tudzież za ż a k a jużeśmy wspomnieli. Minister Lasser pieniądzmi, jakie rząd przeznaczył na owe^ agi
Według
ostatnich
wiadomości, zajmuje połą
tacje
zwrócone
przeciwko
Austrji
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Turcji.
Kniaź
rząd funduszów politycznych, o ile o- oświadczył, że tak jak wprzódy, tak i teraz rząd
ne tylko obszaru pod zakres czynności ekspozy kieruje się dwiema zasadami: jedności kraju i Tołstoj zwrócił też starania swoje do Polaków czona moskiewsko-rumuńska armia, albo też zajtury namiestniczej podpadającego dotyczą, albo życzliwego rozważenia, tudzież możliwego uwzglę w celu wytworzenia pomiędzy nimi partji pan mie dopiero następujące stanowiska. Pierwszy
podzielonemi być mogą, niemniej też ważniejsze dnienia życzeń i potrzeb części kraju. Jestto slawistycznej. W tym celu nie żałuje ani obie korpus rumuński i jedna moskiewska dywizja
sprawy personalne podwładnych jej urzę sprawa, do której w tych czasach tylko z wszel tnic ani pieniędzy, Od pewnego też czasu snuje pod jenerałem Łupu w Krajowej i Kalafacie. Dru
dników i urzędów, przekazane zostały, a wre ką ostrożnością przystępywać wolno. Co do gło się pomiędzy Polakami we wszystkich zaborach gi rumuński korpus i jedna moskiewska dywizja
szcie aby ułożone zostało bezpośrednie sowania, to ministrowie jak zawsze w wypad i na emigracji mnóstwo ajentów, którzy przema pod jenerałem Radowici, w Komanie i Dżurdżeznoszenie się służbowe radcy dworu w Trydencie kach, gdy Izba wystosowuje rezolucje do rządu, wiając do Polaków w imię solidarności słowiań wie. Z moskiewskiej armii przybyły już do Ru
skiej, jako też w imię mających nastąpić reform, munii częścią koleją, a częścią w forsownych mar
tak z ministerstwami jak z władzami krajowemi. tak i w tym wypadku głósować nie będą.
2) Aby w drodze konstytucyjnej postarał się,
Przy glosowaniu, za wnioskiem Grafa (przejść usiłują Polaków odwrócić od podnoszenia swojej szach: ósmy korpus pod jenerał-porucznikiem
iżby
do porządku dziennego) głosują Polacy, prawica, sprawy za granicą, przedstawiając jako jedynie Radeckim w Plojeszti, wraz z dywizją kawalea) aby dla obrębu kompetencji radcy dworu, z russkich p. Krynicki, i po kilku z reszty klu mądrą politykę, bierność i milczenie. Wysłał też rji i pięciu baterjami w Gałacu; siódmy korpus
rozporządzeniem z d. 31. lipca 1868 w Tryden bów; wniosek upadł mniejszością 67 przeciw 116 do Konstantynopola podobnych ajentów, którzy pod jenerał-porucznikiem Ganeckim w Kilii, któ
cie, w etacie namiestnictwa tyrolsko-yorarlberg- głosom. Przy głosowaniu nad punktem 1. rezo jak nam donosi korespondent, którego tam wy rego jedna dywizja jest już w Dżurdżewie, a re
skiego stale ustanowionego, osobna sekcja lucji, wynik chwiejny; prezydent zarządza gło słaliśmy, usiłują kompromitować imię polskie, szta przybędzie; dwunasty korpus pod jenerałtyrolskiej krajowej Rady szkolnej z s a m o i s t- sowanie imienne; okazuje się 95 głosów za i 95 wywołując rozliczne intrygi i wyprawiając na porucznikiem Wanowskim stoi jedną dywizją w
przeciw, zatem według regulaminu punkt ten u- rachunek Polaków różne podłości. Wobec tego Braile, druga zaś jest w marszu ku Dżurdżewu,
n y m na ten okręg zakresem czynności; i
ain- rndacy nasi j>nwinni sip mieć na, wielkiej baczno i tymczasowo uda się do Kalaraszu; dziewiąty
b) osobna sekcja tyrolskiego Wydziału padł Punkt. 2. al i hl ui»arłs> nny
ści, ażeby się nie dać złowić w sieć zarzuconą korpus pod jenerał-porucznikiem Kriidener w Gakraiowęco ’ noWnj’"*
i oraz sowanm.
samoistnym zakresem czynności a siedzibą
Dla spóźnionej pory rozprawę dalszą nad na nich. Ajentów moskiewskich łatwo jest po łacu z oddziałami w Plojeszti; jedenasty korpus
urzędową w Trydencie, tudzież z równocześnem projektem ustawy przeciw lichwie odłożoiio na znać gdziekolwiek oni działają, po kierunku ich pod jenerał-porucznikiem ks. Szachowskim w
przydzieleniem jej odpowiedniej części fundu na czwartek (wczoraj), kiedy i wniosek Śturma propagandy, która zawsze posiłkuje się jednemi Gałacu, Reni, Izmaile i Kilii. Korpus 13. i 14.
szów krajowych albo dochodów z tych fun w sprawie delegacyj wspólnych miał być na po i temi samemi argumentami.
przeszły 7go Jassy, i maszerują ku Plojeszti. Ka
duszów, do samoistnego nią rozporządzenia, u- rządku dziennym.
Z Poznania odebraliśmy broszurę pułkowni żdy korpus moskiewski składa się z dwóch dytworzoną została."
Skrajna lewica węgierskiej Izby posłów pra ka Edmunda Calliera pod tytułem: „Słów kilka wizyj piechoty po 16.000 ludzi, i 48 armat, z je
Jest to więc nie projekt ustawy, ale tylko re wie na każdym posiedzeniu podnosi sprawę o legionach polskich." Czytaliśmy o tej broszu dnej dywizji kawalerji o 2.460 jeźdźcach i dwóch
zolucja, wszelako, jak słusznie wykazał w roz wschodnią, jak widzimy z następującego tele rze w Czasie bardzo niepochlebną odezwę. Po baterjach. Oprócz tego każdy korpus ma oddzia
prawie p. P r a ż a k Herbstowi, rezolucji podo gramu :
przeczytaniu jej jednak, przekonaliśmy się, iż ły saperów, pontonierów i sanitarne, jako też zu
bnej, i w czasie takim jak obecny, ciało prawo
Budapeszt d. 16 maja. IV izbie niż uiezaslużyła ona bynajmniej na tak nieprzychyl pełną brygadę artylerji pieszej, i 48 dział. We
dawcze uie uchwala na to jedynie, aby rząd ją szej Iranyi zgłasza interpelację: czy rząd ne ocenienie. Autor nie wyczerpuje wprawdzie dług tego siła moskiewskiej armii w Rumunii
rzucił do kosza. Rezolucja taka musi prowadzić
przedmiotu i niedostatecznie przedstawia wszy wynosi w okrągłej liczbie 250.000 ludzi z 672
do projektu ustawy, a pomijając sejm, gwałci zgadzał się na memorandum berlińskie, na stkie te względy, które przemawiają za polityką armatami, a doliczyć do niej należy jeszcze ar
uchwały
konferencji
stambulskiej
i
na
lon

taksamo statut krajowy, jak formalny projekt
czynuą. Zwraca on głównie głos swój przeciwko mię rumuńską około 60.000 wynoszącą.
dyński protokół, a jeżeli się zgadzał, to jak tym, którzy chcieliby Polaków uśpić i przedstaustawy, wprost w Radzie państwa wniesiony.
Naprzeciw tak strasznej siły mogą Turcy po

!

całkiem lichego konia a zastąpienie go świeżo nic niema ni u pana ni u chłopa krom wekslów, ściciela a tylko ”/ó0 ostało się dzie
nabytym za tanie pieniądze, posługują się nawet kwitków i długów tabularnych. Zaprawdę, tak dzic t w e m. Wszak w Australii niemasz więk
zamożniejsze domy. Interes na pszenicę i wódkę wielkich żebraków w całej niemasz Europie!
szej ruchomości w własności ziemi; i jakżeż nie
bądź skutkiem zwichniętego kredytu, bądź skut
Stan ten wywarł i na życie towarzyskie mają się wyradzać potworne i chaotyczne sto
kiem bardziej uregulowanego handlu robi się na wpływ ujemny. Wesołość zniknęła a towa sunki polityczne i spółeczne, skoro ta warstwa
Skreślił
towar gotowy i to najczęściej z dostawą — więc rzystwa prawie zupełnie się rozbiły. Niedawno posiadających obszary wielkie i reprezentujących
Dr. H. Jasieński.
Ułaszkowce straciły zupełnie pierwotną swą ce jeszcze temu sezon kąpielowy opustoszał dwory mienie, przechodzi w ćwierć stulecia takie prze
chę — ba nawet od lat kilku nie masz już" sta ruskie; panie ruskie, te panie wielmożne z na- miany jak w kalejdoskopie!
111. P a u rusk i.
da tabunów. To samo w Czerniowcach, to samo dobnemi córami zapełniały zagraniczne zakłady
W przemianach tych wielką żydzi odgry
(Ciąg dalszy).
w Mościskach, to samo w Tarnopolu.
kąpielowe, następnie (z potrzeby) krajowe zdro wają rolę. „Każdy pan ma swego Moszka, a każ
Szlachcic nawet przemyski stracił fantazję. jowiska poczęły wchodzić w modę — dziś zaś dy Moszko ma swego pana" — jest to bowiem
Adwokatem czyli prawnikiem, to już każdy
Jadąc do miasta obwodowego, dojeżdża do większa połowa dam ozdrowiała, i przykładnie całość nawzajem się uzupełniająca. „Złapał Ko
z urzędu być musi. Wszak kontrakty i termi- stacji kolei żelaznej, zostawiając konie, a sam odsiaduje w domu. Już dziś nie „zachciewa się" zak Tatatrzyna a Tatarzyn za łeb go trzyma" —
natki muszą być tak napisane „by żyd nie zła z kufereczkiem na kilka godzin zajeżdża do ho paniom ruskim pieczonych gołąbków, o których tak też i na Rusi między szlachcicem a Mo
pał człowieka" a i chłopu trzeba poradzić o grunt, telu. Gorączkowo załatwia interesa najpilniejsze wieść niesie, że same lecą do gąbki, już dziś szkiem. Koniec końców żyd wygra sprawę osta
i w sprawach sądowych pewną trzeba mieć rutynę i wraca czem prędzej do domu, byle tylko nie fraucymer dworski, zredukowany do niezbędnej tecznie, gdyż jest przebieglejszym i oszczędnym,
i radzić sobie samemu, bo na razie nie ma a- wydać tej gotówki, której uzyskanie jest tak liczby dobrze bywa kontrolowanym przez panią, lecz i szlachcic przyciśnięty do muru, częstokroć
dwokata, a zresztą adwokat nie zawsze trafnie uciążliwem. — Hotele, z wyjątkiem nadzwyczaj która, sama klucze dźwiga i dziesięć razy liczy zaleje niejednemu Moszkowi gorącego sadła za
nych zjazdów, zwykle puste," szlachcic trzy dni zanim raz wyda.
poradzi i wydźwignie szlachcica z kłopotów.
skórę. Ztąd też nader ciekawe wyradzają się
Jeźli do poprzednio opisanych zajęć publi w mieście siedzący, to rara avis, to kruk biały.
’ W kojarzeniu małżeństw dziś faetonik i zdarzenia, które oryginalnością swą przypomina
cznych, doliczymy zajęcia obecnie opisane, i do Faktorowie literalnie z głodu giną, nie mają ko czwórka już żadnej nie odgrywają roli; mama ją ubiegłe stulecie, i powinny być podane „jako
damy, że jeden i ten sam szlachcic musi być a- mu i co faktorować, chyba zawołają dorożkę by dobrodziejka nie dopuści by córunia wpadla w koncepta szlacheckie" celem uzupełnienia
gronomem, budowniczym, mechanikiem, ogrodni szlachcica na dworzec odwiozła.
sidelka o żadnej lub niepewnej tabuli. Ongi by charakterystyki panów ruskich.
kiem, hodowcą bydła — że tenże sam musi być
Słynęły dawniej piwnice szlacheckie, te mio łoby despektem oddać córkę koncepspraktykauKilkanaście lat temu uzyskał żyd przeciw
zastępcą obszaru dworskiego, który to urząd dy domowe, te wiśniaki, maliniaki, dereniaki, ba towi, dziś te „stałe posady" zwalczyły przesąd szlachcicowi egzekucję na ruchomości, a zagra
dzięki biurokratyzmowi austrjackiemu ma prze nawet te jabłeczniki, które w niczem nie ustę- kastowy, zwłaszcza że koncepspraktykant awan biwszy wszystkie w domu będące rzeczy, srebra,
ciętnie około 200 numerów do załatwienia; jeźli pywały winom dobrym stołowym. Znane były suje na starostę, a może zostać i gubernatorem. meble, obrazy i t. d., wyjednał u sądu termin do
dalej zważymy, że przeciętny obrót finansowy ongi składy win w Przemyślu, Horodence, Tar Tylko kawalerowie od „finansdyrekcji" żadnego licytacji na miejscu. W naznaczonym dniu zjeż
30 - 40.000 złr. również wiele zajmuje czasu, zwa nopolu, a miodosytnie w Zbarażu, żydzi winia- nie mają miru u szlachty, choćby każdy z nich dża komisarz sądowy, wchodzi do dworu i przed
żywszy że pieniądz ten dopiero w drodze zamia rze rozumieli się na jakości win i dorabiali się w 24. roku życia radcą był o złotym kołnierzu. rozpoczęciem licytacji zaproszony na przechadzkę,
ny za produkta wpływa do kasy; jeśli ostatecznie znacznych majątków tym handlem. Obecnie już
Ordery i klucze szainbelańskie, ba nawet zabawia panią domu, która wcale rezonu nie
uwzględnimy, że skutkiem tak wielkiej pieczy o i tradycja o tern wszystkiem zaginęła i śmiało tytuły bez czystego ekstraktu, również niemają straciła. Tymczasem podwórzec zaległy roje ma
kraj nasz rolniczy nie mamy odpowiednich szkół powiedzieć można, że zaledwie kilka domów szla popytu, a fiaska pod tym względem są bardzo łomiejskich żydków, czekających na geschiift.
fachowych, że zatem rzadko kiedy można się kim checkich na Rusi zachowało sekret warzenia częste.
Raptem zjawia się ekonom z kilkoma parobczawyręczyć — to zaprawdę przyjdziemy do prze miodu. Dziś zamożniejsze domy tylko szczupły
Nawzajem płeć brzydka zerwała z ideałami, kami, spuszcza sforę psów, wypędza natrętów z
konania, że położenie szlachcica na Rusi nie jest zapas przechowują w piwnicy dla siebie i szczu a kochać się, to jeszcze tylko student potrafi. powtórzą, goni ich aż do kopców granicznych i
wcale do pozazdroszczenia.
plejszego grona sąsiadów, częstując liczniej zgro W ogóle realizm wciska się we wszystkie szcze zamyka bramy. Prowadzący egzekucję spóźniw
W kraju prawie pół dzikim, przy lichych madzonych odwarem malwy zwanym, winem czer liny życia społecznego, a ustalenie bytu jest szy się nieco, dowiaduje się u kopców o zdarze
komunikacjach, wobec wrogich żywiołów — pro wonym, lub piwem, które korą wierzbową czuć prawie jedyną dążnością obecnego pokolenia. niu, a mijając już drogę wjazdową, dostaje się
wadzi się żywot prawie chaotyczny. Stosunki bo z daleka.
Nawet polowania bądź w kniei bądź z chartami pieszo przez rzekę do dworu, wrzeszcząc w niewiem społeczne, ba nawet państwowe, nieuregu
Mimo najazdów hord azjatyckich, mimo wo ustają zwolna. Jeszcze przed laty dwudziestu bogłosy, że zbrodnię popełniono; komisarz sądo
lowane, oddziaływują na każdą jednostkę i de jen niszczących zeszłego stulecia, mimo kontry- Ruś sławnych miewała myśliwych; w każdym wy zaś, nie wiedząc o niczem, wyszedłszy na
prymują umysł. Przy tej wiecznej szarpaninie, bucyj najezdniczycli i ofiarności mieszkańców — niemal obwodzie trafiał się szlachcic, który za podwórze, skonstatował brak licytantów i zam
umęczy się nawet najenergiczniejszy, wpada po wykazywała Ruś za czasów Rzeczypospolitej, ba wołaną hodował psiarnię. Kundle, które dzika knął protokół. Wkrótce potem sąd, widząc uda
woli w apatję, traci piona po pionie i otrzymu nawet w pierwszych chwilach zaboru bogactwa na miejscu osadzały, chowały się w tej części remnioną licytację, na żądanie wierzyciela po
je na końcu szach-mat.
i oszczędności u każdego niemal właściciela ma Galicji, która ongi Wołyniem się zwała, charta leca komisarzowi, przeniesienie ruchomości do
Poprzednio skreśliliśmy obrazki jarmarków jątku. Średnio zasobue domy przechowywały zna mi Podole się szczyciło a ziemia Przemyska goń- siedziby sądu celem zlicytowania takowych. Ko
na Rusi, które przed 20 laty się odbywały, jeśli czną ilość sreber stołowych i naczyń, grosz o- czaki dawała. Dziś pokurcze walają się po ga misarz jedzie z żydkiem do dworu i posyła za
chcemy zaś obraz nędzy dzisiejszej przed oczy szczędzony niemal w każdego przechowywał się zonach i trawnikach, i chyba legawiec przez wójtem, by dostarczył podwód. Wójt poszedł do
ma mieć, to musimy dla porównania rozpatrzyć kuferku, zbrojownie pojedyńczych często do zna pobratymców Czecłów dresowany, kilka razy wsi i już się więcej nie pokazał. Po wójta po
się w jarmarkach teraźniejszych.
cznej dochodziły wartości, pasy lite, dywany per do roku przypomni sobie ciąg słomek lub bicie szedł żydek, a nieznalazłszy go stara się sam o
Najpierw uderzy każdego bezstronnego wi skie, drogie rzędy na konie znaczną reprezen przepiórki.
fury, a gdy żaden chłop go posłuchać nie chciał,
dza, że już lat kilka prawie zupełnie ustały pi towały wartość.
Zresztą nie dzir, wszak pierwszym warun wraca zrozpaczony do dworu. Pan komisarz niejatyki jarmarczne, karciarzy nie ma na Podolu
Dziś tak goło, tak nędzno, tak żebraczo na kiem prowadzenia dawnego trybu życia jest osia- chcąc się drugi raz skompromitować, idzie sam
międzyt szlachcicami z wyjątkiem dwóch lub trzech, tej Rusi, że prawdziwie litość bierze spojrzeć na dłość na miejscu. A ■.ymczasem majątki liczą się najpierw do stajni dworskiej, a dowiedziawszy
a i innę wybryki znacznie się zmniejszyły. Żaden tę dolę nieszczęsną każdego. Wszak lada farmei do rzeczy najbardziej ruchomych, przechodzących się że konie na polu, idzie sam na pole, by ko
z dawniejszych nie poznałby teraźniejszego jar angielski, lada mieszczanin francuski, lada wło z ręki do ręki. Jest faktem niezaprze nie sprowadzić. Skoro się zjawił z Moszkiem na
marku Uł^śzkio^eckięgo. Koni nikt nie kupuje ścianin szwajcarski ma jakąś oszczędność, jakiś czonym, że odliczywszy majątki ma- polu, wnet fury, brony.poczyńają mu zprzedńosą
z prostej przyczyny, bo nie mą za cq. Czwórką fundusik, jakieś zasoby, które w pewnym stoją gnackie, z pozostałej reszty 78/00 w kłusować — komisarz za niemi — a one coraz
starą pojedyńcźo odnawianą przez wybrakowanie stosunku do całości jego majątku, tylko na Rusi ciągu ostatnich 25 lat zmieniło wła- dalej. Po półgodzinnej gonitwie wrócił zjajany do
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dworu i spisał protokół, że licytacja znów na
niczem spełzła.
Żyd wziąwszy na kieł, podaje do apelacyi
a apelacja surowo za to sędziego pierwszego na
gania, skutkiem czego wierzyciel w mieście naj
muje fury i z komisarzem jedzie po rzeczy. Zastają atoli folwark zamknięty i wartą obstawio
ny, iia bramie przybito rozporządzenie starostwa,
że z powodu wybuchłej nosacizny wszelka ko
munikacja jest zabronioną. I znów rzeczy zabrać
niemożna... więc ugoda sądowa przychodzi do
skutku.
Niedawno temu wsadził się taki Moszko ja
ko dzierżawca cząstkowy pod bok szlachcicowi,
nękając go na wszystkie strony. Robotnika mu
przejmywał, służbę rozpajał, bydło z umysłu na
swą niwę napędzał i zajmywał — naprzeciw
karczmy niby sklep, szynk pokątny utrzymywał,
jednern słowem zawziął się na szlachcica, by go
wykurzyć, co zresztą nie było bardzo trudnem,
zwłaszcza, że szlachcic jak zwykle był nieco obdłużonym. Moszko ten był poważanym w świę
cie kupieckim, a zarzucano mu tylko zboczenia
talmudowe, to jest że się często trefni. Szlachcic
biorąc z tego wątek, rozsiewa pokątnie pogłoskę,
że ów Moszko osiadłszy na tej dzierżawce, ma
zamiar dać swej Ryfce list rozwodny, wychrzćić
się i ożenić się z bogatą katoliczką. W pewien
piątek atoli, gdy rzeczony Moszko wybierał się
właśnie do miasteczka do łaźni, zaprasza go
szlachcic uprzejmie do siebie i w kancelarji bez
świadków obcina mu pejsy przy skroni i ostrzy
gą brodę — równocześnie posyła wiadomość od
trzeciej osoby do rabina : że Moszko dziś się wyehrzcił. Po straceniu pejsów i brody Moszko jak
oparzony leci na skargę do miasteczka, a ponie
waż już sąd zamknięty, więc volens nolens idzie
do łaźni. Skoro go żydzi ujrzeli, omal że nieukamienowali — daremne były tłumaczenia...
Moszko stracił kredyt i wyniósł się z tych stron,
niewykurzywszy szlachcica.
Zwyczajem na dworach ruskich powszechnie
przyjętym jest, że domowy kupiec, który kilka
razy zdradził zaufanie i znaczne popełnił oszu
stwo, bywa wywołany, to jest, że zabrania mu
się wszelkiej a wszelkiej styczności z dworem i
zakazuje się wstąpić na folwark. Taki werdykt
publikuje się ekonomowi na folwarku i w sąsiedniem miasteczku. Trafia się atoli, że ten banicją
obłożony Moszko skutkiem niezałatwionych inte
resów musi się zetknąć raz jeszcze z panem i
przyjść do dworu. Wysyła wówczas domowego
faktora do pana i po długich ceregielach otrzy
muję „list żelazny", warujący go przed napaścią
w tym poszczególnym razie. Zaopatrzony w lięt
taki idzie Moszko śmiało do dworu, pokazuje ekonomowi, melduje się następnie u służącego, otrzymuje audjencję, załatwią interes, list oddaję,
i powraca w stan banicyi.
(C. d. n.)

odtrąceniu załóg w fortecach, wystawić zaledwo dniu, obserwują tych ajentów bardzo pilnie i co- legraph utrzymuje, że usiowania ich zrobiły zu-(stancji. Istnieje wprawdzie zażalenie nieważności,
— Dziennik Poznański uprasza autora drama
oscarzała Anglię,
że nie [ale
tylko z nnwndu
powodu nsterek
usterek DODełnionvch
popełnionych nrzeciw
przeciw tu „Nad Bugiem", nadesłanego na konkurs poznańjej połowę, i to rozrzuconą wzdłuż Dunaju. Głó- raz lepiej widzą, jak niebezpiecznem jest dla. pełne
nołn& fiatco." Moskwa
lMnat-wa narażała
Anglio
ale tvikn
wnemi punktami obrony są Widdyń z 30.000,1 Austrji to działanie, które Moskwa stara się nia-■ wiedzieć z jakiego tytuiu przypisywała sobie formie. Dla zaszłej nieformalności można zwalić ski o podanie swego adresu. Utwór ten, który ma
Ruszczuk z 33-000, Sylistrja z Dobruczą z 60.000,’ skować wszelkiemi sposobami. Zapewnienia jejj prawo mówienia w imienu Emopy. Zarzut ten]wyrok, ale zwalić go dla tego, że w pierwszej in- mieć niepospolitą wartość historyczną i literacką,
w Szumli i Warnie 45.000, razem około 170.000. w okólnikach dyplomatycznych są w zupełneji ze strony Moskwy wyikje się nam doprawdy ] stancji został skazany człowiek niewinny, na tu a który z powodu swej niesceniczności tylko bę
żołnierza z 400 armatami.
(sprzeczności z tem, co głoszą jej ajenci. Otóż; śmiesznym. Bo przecie lord Derby odpowiadał ustawa nie pozwala. Owoź rozprawa, o której dącej głównym warunkiem wielkopolskiego kon
O domniemanym operacyjnym planie Moskali głoszą oni, iż państwo słowiańskie zostanie przez; tylko w' imieniu Anglii, a pozostawiał każdemu chcemy mówić, dowodzi, jak niebezpiecznem jest kursu nie może być nagrodzony, został nadesłany
wiele już mówiono i pisano. Z ogromnych przy-(Moskwę sformowane, że Moskwa nada mu tak; mocarstwu swobodę odpoviadania w swojem wła- takie prawo, jak łatwo sędzia pierwszej instancji z Galicji. Na prośbę dzienników poznańskich po
gotowań do przejścia, jakie poczyniono w Gała- swobodną konstytucję, jakiej jeszcze nigdy nie• snem imieniu. Natomiaś; właśnie Moskwa w o- może się pomylić i jak gruntownie powinni się za wtarzamy więc to wezwanie, sądząc, że tym spo
cił i Braile, wnioskują powszechnie, że zaczepne miało i niema żadne państwo europejskie. Sami kólniku Gorczakowa prz/brała tak niestosowną stanowić nasi posłowie, zanim zdecydują się gloso sobem może łatwiej dojdzie do wiadomuśei autora.
— Odezwa. Reskryptem Wys. c. k. namie
działanie rozpocznie się w kierunku na Dobru- słyszałem takie zapewnienia od pewnego ajenta,, dla niej pozę szermierzi swobód i cywilizacji wać zarządową nowelą przed Radę państwa wnie
czę. Według tego, podobnie jak w 1854 r. roz- j biorącego wprost z ambasady wskazówki i zda-• Zachodu. Nie dziwimy się tedy wcale, że te no- sioną, według której dla nieobarczania najwyższego stnictwa z d. 14. listopada 1876 1. 51.237 zostały
chodziłoby się głównie o obliżenie Sylistrji, po jącego tam swoje raporta. Inny, którego takżei we zabiegi Moskwy zrobiły fiasco, i odrzucone zo- trybunału zbyt wielką pracą, zażalenia nieważności statuty, celem założenia w Drohobyczu „Bursyjej upadku o atak na Szumię, a po rozbiciu ar-! słyszałem, prawiącego w miejscu publicznem doi stały nawet przez te gabnety, które zdradzały i tak już szczupłą miarką wymierzone i tysiącz- dla synów nauczycieli, nauczycielek i wdów po
najwięcej sympatji dla pdityki moskiewskiej, a nemi najeżone formalnościami dalszym jeszcze mają nauczycielach ludowych zatwierdzone, i zbieranie
mii tureckiej o dalszy postęp armii moskiewskiej zebranych Słowian, mówił:
przez Bałkany. Byłoby to kopią wojennej wyprą-]
„Państwo słowiańskie będzie pod berłem ca- które przecież chciały zachować sobie jaką taką uledz ograniczeniom! Fakt po krótce byt nastę w kraju składek przez sześć miesięcy reskryptem
pujący :
wy z 1828 i 1829 r.
~
rów moskiewskich. Nie wierzcie, iż będzie u nas; swobodę działania."
prezydjum Wys. c. k. namiestnictwa z d. 11 kwie
W październiku 1873 wyrobił sobie Dawid tnia 1877 1. 78/pr. dozwolone.
Według naszego zapatrywania, nie można samowładztwo panowało; po przyłączeniu naroInne nieco informacje w tej sprawie otrzy
posądzać dowódzców moskiewskiej armii, aby o- |UUw
] dów SIU
słowiańskich,
jęczących UZdbldJ
dzisiaj pUH
pod Turcją
tV lclilbiklLll, J^UÓ.<^UjUll
lllIUJćj muje Morgen-Post. Dowiaduje się oua mianowi Katz z Lubaczowa egzekucję sądową przeciw JęZarząd oddziału Towarzystwa pedagogicznego
becnie nakreślili tak skromny plan, jaki w sto li Austrją, i utworzeniu cesarstwa słowiańskiego, cie, że Włochy już były niemal gotowe- przyłą- drucliowi Hakale, który kwotę 25 zł. był mu wi odzywa się do. patrjotycznej ofiarności wszystkich
sunkach owych lat mógł być odpowiednim. Ma car zdecydowany jest mu nadać konstytucję na, czyć się do protestu Moskwy, i że nawet pier nien. Woźny Walenty Piłat przeprowadzał tę egze obywateli kraju, którym dobro oświaty ludu na
kucję, a że Jędruch Hakato jej się opierał, przeto sercu leży, by chociażby najmniejszym datkiem w
jąc taką liczebną przewagę, może sobie moskiew wzór belgijskiej." Tenże sain ajent pokazywał wsze myśl tę Moskwie poisunęły.
ska armia pozwolić pewnej swobody ruchów w braciom Słowianom mapę przyszłego państwa
O odwidzinach wodza armji moskiewskiej obecny egzekucji żandarm zakuł go i odprowadził celu urzeczywistnienia powyższego celu przyczynić
r j j
swych operacjach. Choćby bowiem na kilku punk słowiańskiego, litografowaną w Moskwie. Zawiera w Bukareszcie i o konszichtach Moskwy z Ru do Lubaczowa. Na to syn Hakaly, Fedko zakłada się raczyli.
tach równocześnie rozpoczęła zaczepne działanie, ła ona ziemie słowiańskie pod Austrją, jako na munią otrzymuje Polit. Corr. następujące donie konie do wozu, aby jechać za ojcem i starać się
Łaskawe datki uprasza się przesyłać do za
o
jego
uwolnienie.
Dawid
Katz
siada
także
na
wóz,
rządu oddziału Towarzystwa pedagogicznego w
to i tak nie potrzebuje się obawiać, aby nieprzy leżące do państwa słowiańskiego; zawierała także sienie z Bukaresztu:
„Cel przybycia w. ks. Mikołaja tłumaczą bierze cugle w ręce, zajeżdża w Lubaczowie do Drohobyczu.
jaciel pokrzyżował jej plany, rozpoczynając tak Ziemie polskie i słowiańskie wcielone do Niemiec.
że ze swej strony zaczepne działanie od Dobru- Na Ziemiach polskich, a w tej liczbie i Galicja, sobie w dobrze poinformowanych politycznych żydowskiej gospody, wypycha Fedka za bramę, za
~ łCesa.,'z nlzielił z prywatnej swej szkatuły
czy. Turcy w swem położeniu muszą się trzymać był zrobiony napis: „kraj potępionych odszcze- kołach w następujący sposób: Przedewszystkiem myka ją, a po kilku dniach sprzedaje wóz i konie.
W procesie karnym, który się ztąd wywiązał, 2°?aa ‘ gm,nie Dobra- w powiecie Jarosławskim,
obronnie.
pieńców." Naiwność czy też cynizm moskiewski szło tu o akt grzeczności wobec księcia Karola
a 100 zł. gminie Łuka w powiecie Kałuskim jako
Linia kolei żelaznych, która dla armii mo wyraził się w całej pełni w tym napisie. Pola i Rumunów, w których kriju w. książę od kilku słuchano licznych świadków, między innemi woźnego zapomogi na budowę cerkwi gr. katolickich.
skiewskiej jest główną linią operacyjną i etapo ków, broniących swoich praw, wstrząsających dni już przebywa; dalszyn celem zaś jest sta Piłata. Dawid Katz poniósł zasłużoną karę, ale i
— Na dzieło statystyczne o prześladowaniu rewą, wskazuje, że główna siła winna pójść na kajdanami, niechcących zgiąć karku w jarzmo mo nowcze porozumienie się co do operacji prawego Piłat został skazany za zbrodnię oszustwa, popeł ligu pod Zaborem moskiewskim, złożyli w Ad
Ruszczuk. Ten kierunek wskazują moskiewskiej skiewskie, nazywają odszczepieńcami. Cóż za skrzydła, które utworzy rumuńska armia pod nioną przez fałszywe świadectwo. Sąd krajowy we
Lwowie uznał go winnym, że słuchany jako świa ministracji Gaz. Naród, pp. Bronisław Wułowsk
armii nie same tylko strategiczne ale i polity dzika pretensja, ażeby Polacy dlatego, że są Sło komendą ks. Karola.
5 zł., E. J. 1 zł. 80 ct.
czne względy; albowiem po zajęciu tej fortecy wianami, dla ich miłoścj godzili się na wieczną
„Przyjęty w sobotę przez Izbę, a wczoraj dek w listopadzie 1874 i w kwietniu 1875 zeznał
— Wiadom ości policyjne. Izak Klafnie tylko zabezpiecza sobie odwrót przez Dunaj, niewolę i dobrowolnie oddali wiarę i język swój, przez senat, równobrzmiący porządek dzienny o jakoby Jędruch Hakato oddal był dobrowolnie Da
ale obchodzi także silny trójkąt fortec nieprzy którego gwałtem nie mogli im wydrzeć ich mnie stanowisku wobec Turcji jest zwycięztweni u- widowi Katz konie wraz z wozem, co według ze ten, utrzymujący hartowny skład pomarańcz i cy
jacielskich, Sylistrja Szumla-Warna, na którym mani bracia. A przecież pomimo całej bezczel miarkowanej polityki Kogolniczana nad bezwzglę znań sześciu zaprzysiężonych świadków okazało się tryn w piwnicy domu pod 1. 3 przy ulicy Domini
kańskiej, spostrzegł już przed rokiem, że mu ktoś
Turcy głównie się opierają; polityczne korzyści ności tej pretensji znajdują się Polacy, dający dną wojenną polityką Braiiana. Celem i dążno fałszem.
Do rozprawy kasacyjnej stanął osobiście wo nieustannie wykrada pomarańcze z piwnicy w spo
zaś leżą w tem, że armia moskiewska przez Tir- ucho ajentom panslawizmu, łowiący się na węd ścią wniosku Bratiana było nietylko wyraźne
nowę i Sofię będzie mogła wspierać powstanie kę ich propagandy, — są organa prasy, które wypowiedzenie Turkom wojny, ale i ogłoszenie źny Piłat, liczący 24 lat nieskazitelnej rządowej sób niewytłumaczony, zamki bowiem nigdy nie by
w Bułgarji.
coraz więcej, coraz jawniej skłaniają się do tej niepodległości Rumunji. Wniosek ten jednakże służby, z poczciwym wyrazem twarzy i białym na ły naruszone. Długo posądzał handlarz własnych
Za wyborem linii operacyjnej na Ruszczuk polityki ambasad moskiewskich, i coraz zapalzapal nie przeszedł, gdyż wszystkie stronnictwa w se głowie włosem. Obrońca jego dr. Ludwik Wolski ludzi, któremi się posługiwał w swoim handlu i
przemawiają także względy klimatyczne, i za- czywiej, jak Czas, potępiają wszelkie usiłowa nacie bez żadnej różnicy przystąpiły do polityki zażądał na samym wstępie, aby odczytano sądowe dopiero d. 15. b. m. Jan Kliszcz, właściciel domu
—
---- .... .do , uwolnie. .
protokoła, w których fałszywe świadectwo Piłata pod 1. 53 przy ulicy Kurkowej, wskazał mu jako
Kogolniczana."
prowiantowanie armii. Podczas bowiem gdy ca nia patrjotów
polskich, zmierzające
ła okolica dolnego Dunaju aż do Bałkanu, w go nia się od „braterskiej niewoli" Moskali.
O agitacjach i wpływie panslawistów w ma być zawarte. Zdumienie ogarnęło obecnych, sprawczynię własną swoją żonę Eufrozynę, która
rącem lecie równa się stepowi, na którym wszy
Moskwie znajdujemy ciekawe doniesienie z Pe gdyż z odczytanych protokołów okazało się, że Pi opuściwszy męża, zamieszkała w sąsiedztwie jego
łat wcale nie zeznał, jakoby Jędruch Hakało dał pod 1. 9 przy uiicy Piaskowej. Ta pani Eufrozyn*
tersburga w Budapester Corr. z d. 9. b. m.:
stkie wody wysychają, i na całej przestrzeni nie
znajdzie ani jednego drzewka, któreby cień dało,
„Moskiewscy pauslawiści uwikłali cara w był dobrowolnie konie wraz z wozem Katzowi handlując ziemniakami ma piwnicę tuż obok składu
a noce są bardzo zimne, to armia na zachód li
swoje sieci. W tym tygodniu konferował Aksa- Prokurator go oskarżył, sąd go skazał za fałszy- Klaftena, a opuszczony mąż sprawdził, że zwykle
nii Ruszczuk - Tirnowo operująca spotka się z
ków trzy razy z carem, i uzasadnionem jest wość zeznań, których nigdy nie złożył! Przez podwórze domu, gdzie mieszkała, zasypane było
Telegram z Konstantynopola donoszący, iż mniemanie, że motorami obecnego gwałtownego niepojęte jakieś nieporozumienie „wlazł Piłat w skórkami pomarauc, któremi hojnie częstowała
zagospodarowanemi, w wodę obfitującemi dolina
wszystkich współlokatorów domu. Jakoż przy re
mi Jantry, Ósmy i Iskeru, i z bujnem zadrze między Portą a Anglią, toczą się rokowania o ruchu Moskwy nie są urzędowe bióra, ale zebra kredo.... “
wojska
angielskie,
.
.
„_____ , .i że nia w „Słowiańskim Bazarze". Panslawistyczne
Mogłoby się zdawać, że w tym stania rzeczy wizji policyjnej, znaleziono w pomieszkaniu pani
wieniem, pokrywającem północne stoki Bałkanu obsadzenie Krety. przez
odbywają
się
tak
pomyślnie,
iż
pierwej
umowa
aż ku Dunajowi.
Moskowskije Wiedomosti oświadczają wyraźnie, uwolnienie Piłata nie ulegało wątpliwości. Bynaj Eufozyny 63 pomarańcz i 13 cytryn, pochodzą
cych z tej kradzieży. Klaften ceni swą szkodę na
do skutku przyjdzie nim przybędą inni ambasa
Nie można jednakże wątpić, że obok głów dorowie, telegram ten potwierdził w zupełności że punkt ciężkości jest teraz u ludu, a rząd jest mniej ! Istnieje w procedurze karnej paragraf, we 200 zł. Eufrozynę K., która zapewne za pomocą
tylko woli jego wykonawcą. W Moskwie* wola dług którego trybunał kasacyjny musi się ograni
nej operacji na Ruszczuk, moskiewska armia
nasz domysł, iż Anglia zamierza wyzyskać na
witrychu dobywała się do składu pomarańcz, uprzystąpi do równoległej operacji na Dobruczę i swoją korzyść trudną pozycję, w jakiej się Tur ludu! Tak to nawet i w caracie zmieniają się czyć na rozpoznaniu tych powodów nieważności, więziono.
które w pisemnem zażaleniu są wytknięte, a zaża
wzdłuż Dunaju naprzeciw Sylistrji, do cernowa- cja znajduje. Myśmy przypuszczali, że może An czasy!
Mianowania. Krajowa Rada szkolna za
„Faktem jest, że car przyjął program pan lenie Piłata wytykało rozmaite formalne usterki
nia tej fortecy jednakże przeważnie w celu oglia wizuje na kanał Suezki, jako przedstawia slawistów, i przyrzekł że go przeprowadzi. Pro pozbawione wszelkiej doniosłości, natomiast zaś nie mianowała nauczyciela Jerzego Klimowicza rzeczy
bronnym, aby trójkąt fortec Silistrja - Szumlający jej większe korzyści, a stwarzający mniej gram ten wyznaje rząd, dyplomaci i wojsko. Dzi wspominało ani słówkiem o tem co dopiero dr. wistym nauczycielem szkoły etatowej w KniazioWarna trzymać w szachu.
sze kłopoty niż Kreta. Tymczasem okazuje się, siaj nie idzie Moskwie o to „aby chrześcianom WolBki odkrył i na co także i przy głównej rozi
łuce, nauczyciela Mikołaja Kaudelkę rzeczywistym
że zapędy jej na kanał napotkały silną opozycję, na Wschodzie stworzyć byt odpowiadający ludz prawie w sądzie krajowym nikt nie zwrócił byl nauczycielem kierującym szkołą etatową w ŻuraJournal de Geneve podaje następującą wa prawdopodobnie w pierwszym rzędzie ze strony
wnie, i nauczyciela Adolfa Starzyńskiego rzeczy
kiej godności" jak to urzędowe organa dotąd uwagi....
żną korespondencję :
Francji, i dlatego Anglia zawiesiła na razie plan twierdziły, ale poprostu chce ona założyć panWobec tego, obrońca miał bardzo trudne za- wistym nauczycielem szkoły etatowej w Sadzawce.
„Mam dane prawie pewne o siłach moskiew swój, tak zręcznie przed półtora rokiem rozpo
danie.
W
przemowie
zarazem
dyalektycznej
i
Lekarz sztabowy dr. Jan Woetzer, szef od
slawistyczny związek państw pod
goskich, które wkroczyły do Rumunii. W tej chwi częty zakupuem akcji tego kanału. Dzisiaj prze
moskiewskim protektoratem. Bardzo znaczącem rącej usiłował wcisnąć obronę swego klienta w ra- działu przy szpitalu garnizonowym nr, 15 w Kra
li wynoszą one 150.000 ludzi, z których dwie to usadawia się ona na Krecie. Jest to fakt nie
jest w tym względzie, że „słowiański komitet" my paragrafów a równocześnie przekonać trybunał, kowie, mianowany kierownikiem tego sz|itnla.
trzecie części dotarły już do Dunaju, a trzecia skończonej doniosłości politycznej, z którym się zamianował swego reprezentanta przy boku że w ten lub w ów sposób trzeba koniecznie coś
Starszy lekarz sztabowy II. klasy dr. Fran
znajduje się w drodze.
już liczyć musimy, bo przypuszczać śmiemy, że wielkiego księcia Mikołaja. Reprezentant ten, zrobić, aby formalne prawo nie stało się materjal- ciszek Hirschler, kierownik szpitala garnizonowego
„100.000 rozpołożonych więc jest nad Duna umowa między Anglią a Tnrcją jest już zawar niajaki Staniszew ma własną swą kancelarję z nem bezprawiem, aby bezwzględne zastosowanie nr. 15 w Krakowie, przeniesiony w tym samym
jem w sposób następujący:
tą jakkolwiek telegram powiada, że dopiero to 14 urzędników złożoną, i właśnie w Jasach roz ustawy nie spowodowało strasznej krzywdy.
charakterze do szpitala garnizonowego nr 11 w
W Barboszi i w okolicy
czą się rokowania, i że jest nadzieja, iż zawar począł swą czynność.
30.000
Jeneralny adwokat dr. Simonowicz wystąpił Pradze.
W Reni i w okolicy
tą, zostanie pierwej nim ambasadorowie przybę
25.000
przeciw
wywodom
dr.
Wolskiego,
ponieważ
wywody
Cesarz nadal mechanikowi Ferdynandowi Gruh„Zadaniem tei -DąnsUiwLstvezuei kancelarii
-----——i.,A„nnV11
dą. Gdyby bowiem, nie byłe, jai podpinoua piz.cz, państwowej“ jest, pobudzać do powstania wszyst lc om*..,,
W Ismaile i w okolicy Kilji
10.000
łowi w Krak^16 w udaniu jego zasług tvtnl
cnaniKa
uniwersyteckiego.
tytuł mektóry
w
zażalaniu
nieważności
został
zaznaczony.
obie
strony,
nie
byłoby
konstantynopolitańskie
Na drodze do Buzeo
15.000
kich wschodnich Słowian, a zatem i Serbów.
Naczelnik c. k. krajowej dyrekcii ™ ,
Po dwugodzinnej naradzie trybunał ogłosił
bióro prasowe wieści o niej w obieg puściło. Staniszew był właśnie w Belgradzie w najściW okolicy Braiły
10.000
Przecież mocarstwa, a zwłaszcza Niemcy i Au- ślejszem inkognito, aby wielkiem tem dziełem o- uchwałę, mocą której wyrok sądu krajowego ze niósł pocztmistrza Erazma fiubaszewskE Pk“'
Pomiędzy Reni i Izmaiłem
10.000
?■ Z ko'
strja, dla przeszkodzenia jej dojściu do skutku sobiście pokierować. Do Bośnii wysłano czterech względu na sprzeczność zachodzącą między tymże ropca do Iławcza i nadał po^d*
Razem 100.000
cztowego w Lubyczy królewskie/ byłemu^no^t^’
„Gdy list mój otrzymacie, 50.000 ludzi znaj niepotrzebowałyby czekać, zanim ich ambasado ajentów kancelarji. Czy też nie zabłąkał się do wyrokiem a protokołem przesłuchania Walentego
. N„ol. F,Mcl#sk»wi f
dujących się w drodze dotrą zapewne już do rowie dojdą do Stambułu. W chwili zaś, gdy już Węgier jaki z tych złych duchów ? kto to może Piłata, jako nieważny zniósł i obwinionego dla braku
- Stypendium. P. Wincenty Sieueński *
Dunaju na miejsce bojowe im naznaczone a no podpisana i ratyfikowana została przez obie wiedzieć ? Panslawistyczua agitacja szerzoną istoty czynu od oskarżenia uwolnił,.,. Tym razem
we korpusy, które w tej chwili przechodzą gra strony, mocarstwa przyjąć ją będą musiały jako także będzie i między zachodnimi Słowianami Btało się zadość słuszności, ale ileż to niewinnych dał na mocy przysługującego mu prawa J,z l
fait
accompli,
zwłaszcza,
że
do
niczego
nie
będą
przepaduie
bez
ratunku,
jeśli
zażalenia
nieważności
nicę, nie zadługo staną na linii.
w tym celu, aby Austro-Węgry zmusić do zaję
metwa dwa stypendja z fundacji imienia Sieu ?
„Korpusy znajdujące się w Barboszi, Reni, mogły się przyczepić, bo niewątpliwie w mowie cia biernego stanowiska. Sądzę, że Aksaków nie zostaną jeszcze ograniczone, jeśli rządowy projekt skiego po 100 zł., począwszy od roku szkolne
tej,
a
raczej
w
tym
jej
tekście,
który
będzie
w
Izbie
panów
już
przyjęty
przejdzie
także
i
zrobi z tego żadnej tajemnicy. Wkrótce ślady tej
1876/7 Marcinowi Pasterczykowi, uczniowi 2. roka
Izmaile itd. posiadają artylerję w komplecie, amunicję i żywność. W Barboszi znajdują się o- przeznaczony do opublikowania, będzie zapowie czynności okażą się w Czechach i w innych pro Izbę posłów. Lepiej powiększyć siły najwyższego seminarium nauczycielskiego w Tarnowie i Jan,wi
trybunału,
lepiej
zawotować
fuudusze
na
dziesięciu
dziane,
że
Anglia
tylko
czasowo
obsadza
KreParoszowi
uczniowi 1 roku seminarium nauczyciel,
wincjach
Austrji.
Moskwa
zaczęła
wojnę,
lecz
prócz tego dwa parki artylerji oblężniczej, tu
dzież wielka rezerwa furgonów ambulansowych, tę. A że czasowość ta przy sprzyjających okoli panslawiści ją prowadzą, to miejmy ciągle na nowych hofratów niż pozwolić, aby jednemu nie skiego w Krakowie.
winnemu stała się krzywda.
Stypendja z fundacji miejskiej w kwocie 72
dwa szpitale połowę, materjał, dwa pontonowe cznościach przemienić się może w wieczność, to uwadze."
się już samo przez się rozumie.
rocznie nadała Rada miejska na wczorajszem po
mosty i piętnaście kanonierek rozebranych.
siedzeniu na propozycję magistratu i sekcji pierw
Niespodziewanie, jak grom z pogodnego nie
„Ci którzy nie wierzyli, że podobne kanoPolemika w dziennikach galicyjskich, z po
szej Emilowi Foryszowi, Rudolfowi Mrokewi, Ada
nierki istnieją, niechaj się przejadą do Barboszi ba, uderzyła nas wczorajsza depesza z Paryża, wodu utworzenia legionu polskiego, wywołała
mowi Jasińskiemu i Józefie Franciszce Socha.
a dotkną się ich ręką. Mówią, że zostaną pusz donosząca o podaniu się gabinetu Simona do dy następujący artykuł w Morgenpost;
— Prowincjałem polskiej i galicyjskiej prowin
czone zrazu na wody Seretu, tymczasem czę misji. Telegram powiada, że przyczyną tego po
„Sprawa utworzenia polskiego legionu w
— Do Hildy powiatowej lwowskiej wybrani
cji
00.
Dominikanów
został
jednogłośnie
nanowo
dania
się
do
dymisji,
jest
list
Mac-Mahona,
w
ści ich są jeszcze związane i owinięte w płótno
z kurji wielkiej posiadłości zieinsk. pp. Abrahamowicz
Turcji bardzo żywo zajmuje galicyjskie dzienniki,
którym marszałek strofował Simona, iż nie za i stała się przyczyną dość namiętnej polemiki. wybranym czcigodny, zasłużony kapłan i obywatel, Dawid. Br. Brunicki Konstanty. Czerkawski Wła
dziegciowane.
„Widziałem obóz moskiewski, mówię obóz, chował się w Izbie przy rozprawie nad ustawą Czas krakowski z d. 15. b. m. zamieścił artykuł ks. Franciszek Jarzębiński. Wiadomość ta wszędzie dysław z Gajów. Duuka de Sajó Longin z Pustochociaż słowo to nie jest właściwe, gdyż Moska prasową zgodnie z postanowieniem Rady mini wstępny, który swoją stanowczością, a nawet pe przyjętą będzie z najżywszą sympatją.
myt. Dr. Kopetzky Edward. Kuryłowicz Karol,
le nie obozują jak armie europejskie. Ile możno strów. Dotąd nie znamy jeszcze przebiegu tej wną gwałtownością stoi w wielkiej sprzeczności
— Dziś na dochód utalentowanego artysty emeryt, radca magistratu. Rololf Aleksander. Hr,
ści szukają ocienionego miejsca, najprzód po kwa dyskusji nad ustawą prasową z dnia 15. maja. ze zwykłym tonem tego konserwatywnego dzien p. Władysława Woleńskiego przedstawionym Russocki Włodzimierz. Skrzyszowski z Milatycz.
terach, gdzie jak śledzie bywają na kupę po Dzienniki francuskie, które dziś do nas nadeszły, nika. Twierdzi on w tym artykule, że osoby, będzie dawno nie grany dramat Feuilleta „Miłość Strusiewicz Zygmunt z Dublan. Dr. Waygart Wa
mieszczeni. I tak w Reni jest 800 domów, po są z daty 14. b. m. i podają sprawozdanie z po które się postawiły na czele tego przedsięwzię ubogiego młodzieńca’*.
lery. Ks. kanonik Zabłocki Feliks. — Z miast wy
większej części małych, z jednym tylko dołem bez siedzenia, na którem obradowano nad ustawą cia, nie mają ani duchowych ani materjalnych
brani : p. Karol Berchard ze Szczerca i p. Maurycy
—
Kisielka,
jedno
z
ulubionych
przez
na

municypalną
i
nad
dotyczącym
jej
raportem
dep.
piątr, gdzie jednakże pomieszczono 15.000 ludzi.
Mischel, lekarz, także ze Szczerca.
środków, aby zamierzony cel osiągnąć. Dalej za
W małej wiosce znajdującej się tuż koło Reni, Ferry. Biuro zaś korespondencyjne nie raczyło przecza, aby polski legion w Turcji, choćby naj szą publiczność miejsc wycieczek i zabaw, do nie
która składa się z 200 chałup, mniej nawet, u- nam zakomunikować w drodze telegraficznej prze lepiej był wyposażony, w obecnych stosunkach dawna bardzo opuszczona, przekształconą została
Z pod Sambora. Z polecenia komitetu
mieszczono 5.000 ludzi itd. Moskale wolą źle biegu obrad nad ustawą prasową. Nie wiemy jakiekolwiek korzyści mógł przynieść dla Polski. w ostatnich latach do niepoznania. Przerzadzenie
mieszkać w chacie, aniżeli spać pod gołem przeto o ile zachowanie się J. Simona na owem Przeciwnie utworzeniem tego legionu skompro zanadto gęstych drzew usunęło dawną wilgoć w wystawy rolniczej i przemysłowej, dr. B. Radzi
szewski
przybył do Sambora na walne zgromadze
ogrodzie,
ulice
spacerowe
zostały
rozszerzone
i
oposiedzeniu Izby mogło rzeczywiście dać pochop mituje się tylko Polaków w ogóle, a tych, któ
niebem.
zdobione, stawek oczyszczony, a sam Zakład leczni nie oddziału galic. Towarzystwa gospodarskiego,
„Mieszkańcy tutejsi zresztą chętnie przymują do podobnego naprężenia stosunków pomiędzy rzy są pod panowaniem Moskwy, narazi się na
czy i łazienki starannie i z wszelkiemi możliwemi które się odbyło na dniu 28. kwietnia b. r a po
Moskali najprzód dlatego, że mówią im, że taki marszałkiem a gabinetem. Przypuszczać śmiemy, jeszcze większe prześladowanie.
wygodami urządzone. W roku zeszłym stan osób wyłożeniu znaczenia i celu wystawy krajowej, gostan krótko potrwa, apowtóre dają im zarabiać. że do takiego skandalu niepraktykowanego ni
„Jestto niezawodnie prawdą, że jakiś Artur przemieszkujących przez lato w Zakładzie lub od rącemi słowy zachęcał do współudziału i wzywał
Dla pieniędzy! Czego by nie można dostać w o- gdzie dotąd w państwach konstytucyjnych, nie bej (Zimmermann) jako naczelny komendant, i
byłoby doszło, gdyby jakieś ważniejsze sprawy jakiś pan Holtz jako prezes komitetu nie mają wiedzających ogród spacerowy był dość znaczny. o poparcie. Właściciele większych posiadłości, na
becnej chwili w Rumunii za pieniądze?
Zabawy ogrodowe również tam się udawały, przeto walnem zgromadzeniu obecni, oświadczyli gotowość
„Jednakże pomimo przychylności mieszkań w grę nie wchodziły. Mówiąc to mamy >a myśli ani takiego stanowiska ani wpływu w Polsce, można się spodziewać, że przy warunkach równie swoją i przyrzekli czynny wziąć udział w tegoro
ców i pieniędzy, zdarza się, że nie można wszyst sprawy zagraniczne. Że o nich telegram nie aby zamiarom swoim choć przez pół mogli zape
korzystnych tak co do miejscowości jakoteż i za cznej wystawie krajowej. Ażeby jednak wystawa
kich ludzi ulokować. Przypadek ten zdarzył się wspomina, nic w tem dziwnego, bo przecie ni wnić powodzenie; nie ulega także wątpliwości,
wisłych od zarządu Zakładu , i tego roku Kisielka krajowa głównemu swemu zadaniu odpowiedziała i
właśnie w Barboszach. W takich razach Moska gdy nie wystawia się na szwank polityki zagra iż ogół polskiej inteligencji nie uzna obecnej
nicznej, a zawsze wszelką kryzys redukuje się chwili za stosowną do otwartego wystąpienia stanie się dla naszej publiczności pożądanem miej wierny przedstawiała obraz krajowej produkcji rol
le radzą sobie w sposób następujący:
niczej i przemysłowej, koniecznością jest, by i drodo spraw wewnętrznych. Jest to taktyka po Polski wspólnie z Turcją przeciwko Moskwie. scem spacerów i letnich zabaw.
„Kopią w ziemi dół na 1 metra 50 centym,
bae rolnictwo i rękodzielnictwo z każdego zakątka
— Od osoby dobrze poinformowanej, przyby
do 2 metrów głęboki, odpowiednio długi i sze wszechnie praktykowana; inaczej bowiem do Sądzimy jednakże, że galicyjskie dzienniki nie
kraju, miały swoich przedstawicieli.
roki w miarę liczby ludzi, ile myślą tam umie browolnie przecinałoby się możność rozwinięcia potrzebnie się przeciwko sobie tak gorączkują. łej z Krakowa dowiadujemy się, że Czas miał już
Gdy wiadomo, że producenci mniejsi bądź dla
Zapatrując się na rzecz z innego stanowiska, pozyskać debit w „Królestwie Polskiem1*. Jeżeli
ścić. Dół skończony, zapalają w nim ogień po swojego programu w sprawach zagranicznych.
Ze jednak między marszałkiem a Simonem które za jedynie słuszne uznajemy, rozwiąże się prawdziwą jest ta wiadomość, której jeszcze nie braku własnego zasobu, bądź dla braku znajomości
tem, przykrywają większą część deskami, drze
o doniosłości wystawy, bez wsparcia pieniężnego
wem, gałęźmi, sitowiem suchem, tem wszystkiem, zachodzić mogła różnica w opiniach co do poli ta sprawa sama przez się w kilku tygodniach. zupełnie wierzymy, tedy zawdzięczałby Czas tę w wystawie nie wezmą tak licznego udziału, iżby
tyki zewnętrznej, przypuszczać to można śmia Jeżeli się Moskalom powiedzie Turków pobić, i łaskę rządu moskiewskiego, popieraniu widoków
co może posłużyć do zrobienia dachu, na któ
przedstawili rzeczywisty stan produkcji drobej rol
ry narzucają ziemię, i oto dom zbudowany. ło. Marszałek nigdy nie był admiratorem Moskwy, usadowić się na prawym brzegu Dunaju, to Zim panslawistycznej polityki co do Polski. Przegląd niczej i rękodzielniczej, przeto okazała się potrze
natomiast Simon jest prawą ręką Thiersa, wiel mermann i Holtz sami odstąpią od swego przed Polski wydawany przez też same osoby, które
Kompania cała zbuduje sobie łatwo w 4 lub 5
ba uzbierania funduszów, tak na zakupno płodów
godzinach podobne schronienie, lepsze niż namio kiego, jak wiadomo, przyjaciela caratu. A wy sięwzięcia; — jeżeli zaś Turcy zwyciężą, wtedy wchodzą i do redakcji Czasu już dawno uzyskał rolniczych i różnych wyrobów rękodzielniczych,
ty. Gdy deszcz pada, robota idzie ciężko, i bar kryte w ostatnich czasach stosunki między bo- najsilniejsze protesta polskich konserwatystów debit w Królestwie Polskiem, pod zmieniony tytu jakoteż i na zaliczki dla drobnych wystawców, nie
napartystami a ambasadą moskiewską, o czem nie wstrzymają Polaków od otwartego wystąpie łem Przegląd miesięczny,
dzo niewygodnie. W niektórych takich podziem
mniej na pokrycie kosztów transportu i opłaty za
nych schronieniach mieści się do 100 ludzi. Ka- donosił wczoraj nasz korespondent paryski, po nia przeciwko Moskalom. Trochę cierpliwości z
— W kasynie mieszczańskiem odbędzie się w miejsce.
walerja buduje sobie także stajnie w taki sam pierają jeszcze bardziej nasze przypuszczenie. obydwu stron — a oszczędziłoby się wiele atra sobotę dnia 26. bm. walne zgromadzenie o godzi
Oddział Towarzystwa gospodarskiego, pomimo
sposób, w których ladzie i konie razem spoczy Dziennik le XIX Siecle donosi dzisiaj, że Orłów, mentu."
nie 7mej wieczorem. Na porządku dziennym: 1) najszczerszych chęci członków, dla braku fundu
wają. W Barboszi i okolicy zbudowano ze sto ambasador moskiewski, poda się do dymisji, je
sprawozdanie
z
czynności
wydziału
za
rok
1876;
szów, nie jest w możności udzielenia niezbędnego
żeli Gorczaków nie pochwali jego postępowania
takich nor podziemnych."
2) zamknięcie rachunków za rok 1876; 3) budżet wsparcia drobnym rolnikom i rękodzielnikom, by i
z Cassagnakiem, i zgani go za to, że szefowi
Z Izby sądowej.
na
rok
1877;
4)
sprawozdanie
komitetu
rewiden

ci wielce pożądany i w wystawie tak liczny wzięli
bonapartystów bilet zostawił. Owóż jeżeli dymi
Wiedeń, 10. maja.
tów; 5) sprawozdanie z przeprowadzonej budowy; udział, jak tego interesa kraju wymagają, przeto
sja gabinetu Simona ma związek ze sprawami
zagranicznej polityki, w takim razie wzrośnie (Wlazł Piłat w Credo — przestroga dla naszych 6) sprawozdanie z wniosku p. Rigera o urządzeniu uchwalono zawezwać Samborskie Towarzystwo za
biblioteki i instrukcji dla czytelni; 7) wniosek liczkowe i przemysłowe, ażeby zajęło się sprawą
posłów.)
znacznie możność powstania koalicji zachodniej,
Wiedeń dnia 15. maja.
Dnia 7. b. m. odbyła się przed trybunałem zmiany statutów; 8) wniosek co do opłat z krę wystawy w okręgu Samborskim i na ten cel wy
i dwukrotna podróż ks. Walii do Paryża uwień
kasacyjnym w Wiedniu publiczna ustna rozprawa, gielni; 9) wniosek co do wieczorków; 10) wnioski znaczyło pewną kwotę, oświadczając zarazem, że
(W) Działanie ajentów moskiewskich nigdy czy się pomyślnym skutkiem.
Journal des Debats przynosi nam dzisiaj w której poważna dla naezych prawników i posłów wniesione przez członków; 11) wybór wydziału, oddział Towarzystwa gospodarskiego połowę wy
nie było tak gorączkowe, tak pospieszne jak
datków zwróci ze swoich funduszów.
dzisiaj, gdy Moskwa zaawanturowała się w woj wielce ważną wiadomość. „Moskwa — pisze ten do Rady państwa da się wyciągnąć nauka. Proce- komitetu, rewidentów i komisji reklamacyjnej.
W skutek tego wezwania rada nadzorcza To
— Kolej
ofiaro____ Lwowsko-czerniowiecko-jasska
.___
nę, z której niepewną jest jak wyjdzie. Niepewna dziennik — postanowiła wprawdzie nie odpowia cedura karna przed półczwarta rokiem zaprowawarzystwa zaliczkowego i przemysłowego w Sam
dzoua,
znioBła
dawne
prawo
rekursu;
nie
tylko
sąd
wala
na
cele
wystawy
1000
zł.
a
nie
mylnie
u
zwycięztwa, z powodu lichego stanu swojej armii, dać na notę Derbyego, niemniej przecież agito
szuka sprzymierzeńców w Słowianach, buntując wała pomiędzy gabinetami, aby wymodlić u nich przysięgłych, ale także zwykły c. k. trybunał orze-‘ nas podane było 100 zł., co też niniejszem na źą- borze w obecności delegata komitetu dr. Radzi
szewskiego, z funduszów w roku zeszłym zaoszczęich i pociągając czczemi obietnicami. Tu w Wie- protestację przeciw nocie angielskiej. Daily Te- ka o winie oskarżonego w pierwszej i ostatniej in-1 danie dyrekcji prostujemy.

Przegląd polityczny.

Kronika miejscowa i zamiejscowa.

przytrzymały parowiec jako podejrzany o kon- Moskwa
1
będzie za Dunajem, wtedy jeden korpus
Poczem przy imiennem głosowaniu Izba
trabandę wojenną. W tej chwili przyszła wia- w
i Siedmiogrodzie, a jeden w Galicji więcej za 133 głosami przeciw 66 odrzuca propozycję
domość, że między Girlą a Kalafatem, rnmuńska grozi
;
Moskwie, niż dzisiaj 200.000 armii austrjacprzekazania wniosku Dra. Sturma do komissji.
nadbrzeżna baterja strzelała do tego parowca, kiej
]
zmobilizowanej. Chociażby austro-węgierski
uszkodziła jego ster i zajęła go. Drugi węgierski gabinet
;
istotnie zamierzał wystąpić przeciw Mo
okręt w tutejszym porcie "oddano pod nadzór po- :skwie, to w żadnym razie nie uczyni to przed
(Tylko w jednej części wczorajszego numeru
Heyjny.
jprzeprawą Moskwy przez Dunaj.
drukowane.)
Ostroróg Sadowski dć Comp.
Kanonada między Widdyniem a Kalafatem
Tymczasem dyplomacja moskiewska przy
Podwołoczyska-Wołoczyska.
Paryż dnia 16. maja. Między Mac-Matrwała wczoraj cały dzień.
jpomocy niemieckiej usiłuje odwieść Austrję od
Serajewo d. 13. maja. Emisarjnsze mo- tego
1
postanowienia, zaręczając jej, iż starać się honem a prezesem ministrów, Juljuszem
Oświęcim dnia 16. majaa 1877. Spęd wołów
1
o unikanie wszystkiego, coby naruszało Simonem, nastąpiły pewne oświadczenia co
995i — do południa sprzedane wszystkie. Targ był skiewscy starają się bardzo usilnie o nakłonienie będzie
:
Austro-Węgier. Z tego powodu Moskwa
ożywiony — płacono drożej od cen zeBzłotygodnio- Bośniaków do posłania adresu do cesarza Frau- interesa
do wewnętrznej polityki, w skutek których
wych 3-4 zł. na 100 kilo mięsa, t. j. 50 -56 zł. ciszka Józefa, w którymby prosili o okupację przestrzegać obiecuje, aby wojna turecko-mosBośnii przez austro-węgierskie wojska.
kiewska nie toczyła się ani w Serbii, ani w cały gabinet podał się do dymisji.
co robi na parze wołów różnicy 20—30 zł.
Petersburg <1. 16. maja. Pięć
Na miejsce Narsesa baszy zamianowano Małej
i
Wołoszczyznie, a przy zawieraniu pokoju
Wołów kolorowych, mianowicie ciężkich i ga
Ormianina, Konstan baszę, tutejszym guberna ma Moskwa w porozumieniu z Austrją tak u- tureckich pancerników pozawczorąj
tunku wyborowego poszukują bardzo.
kształtować półwysep bałkański, aby austrjackie bombardowało Soukhum (zapewne
Po złym targn wiedeńskim — tutejszy można torem.
Konstantynopol d. 15. maja. Bułgarska interesa nie były zagrożone. A gabinet niemiecki Soukhnm - Kaleh) Miasto ucierpiało
nazwać, że był dobrym.
ale usiłowanc wylądowanie
Granica francuska i belgijska są od dnia 15. Rada narodowa zbierze się tu w przyszłym ty- przyrzeka Austrji, że w razie sporu pośredni mocno,
goduiu, aby na miejsce "usuniętego Monsiguora czyć będzie i wpłynie na to, ażeby Austrja przy odparło pięć kompanji piechoty i dwa
maja dla eksportu nierogacizny otwarte.
Anthimosa wybrać nowego eksarchę. Kandydata zawieraniu pokoju była uwzględnioną i jej głos działa. Wielu zabitych Turków' pozo
Ajencja banku
mi na to dostojeństwo mają być bułgarscy bi miał wpływ należyty. Świeżo gdy zaniepokoiła stawiono na brzegu morskim,
dla handlu i przemysłu.
Bukareszt dnia 16. maja. Moskale
skupi z Adrjanopolu i Warny.
się Austrja z powodu zamiaru ogłoszenia nie
Rada ministrów ma jutro powziąć postano podległości Rumunii, to powstrzymała Moskwa wznieśli we wsi Ghiacit (koło Braiły) bawienie o ogłoszeniu stanu oblężenia w stolicy.
to postanowienie, chociaż układem z Rumunią terję dosyć ciężkiego kalibru, aby stare ra
Berlin d. 15. maja. Krcuzzeitung następnie gwarantowała Rumunii ogłoszenie niepodległości,
Wiedeń d. 17. maja. Dzisiejszy Tagblatt zakończa swoje uwagi o wojnie: Gdyby Moskale a tytuł królewski księciu Karolowi. Teraz zaś mie Dunaju zamknąć (W tern starem ramie
utrzymuje, że możliwą jest rzeczą, iż Nowikowa morze Czarne objęli w posiadanie, to Anglia podsuwa Austrji iż przy zawarciu pokoju może niu Dunaju stacionują trzy monitory tureckie
zastąpi Aksakow na posadzie poselskiej w Wie choćby otrzymała kanał Suezki i Kretę, nie by być oddany Austrji protektorat nad Rumunią w
P- i’.)dniu.
łaby za to należycie wynagrodzoną. Również miejsce protektoratu tureckiego. Lecz cóż te
Między Gałaczem i Plojeszti widać silny
Według otrzymanych tu wiadomości z Pa ucierpiałyby interesa Auglii. gdyby usadowiła wszystkie przyrzeczenia są warte? Bieg wojny
ryża tłumy ludu witały wczoraj wieczór Gam- się w Małej Azji, i tym sposobem zapewniła rozstrzygnie i kto posiądzie Rumunię i półwysep ruch Moskali.
bettę okrzykiem: Vive la Republiguel Gambetta sobie najkrótszą drogę do Indyj.
Między Oltenicą a Turtukajem dzisiaj
bałkański, ten dyktować będzie warunki pokoju,
przemawiał do ludu zalecając mu spokój i umiar
Zagrzeb d. 15. maja. Wszystkie rozporzą- i to niezawodnie nie na swoją szkodę. Tylko w południe rozpoczął się znowu ogień
kowanie.
dzalne tureckie wojska odkomenderowano ku fryców łowią na takie obiecanki.
działowy.
Frmdbl. utrzymuje ciągle, że między Moskwą granicy kroackiej. Despotowiez wzywa wszyst
Paryż 16 Maja Mac-Mahon wystosował
a Anglią toczą się rokowania o deiuarkację wza kich Bośniaków, aby chwycili za broń i udali
II o n s t u n t j n o p o I 16. maja.
jemnych interesów. Hr. Szuwalów ma uwiadomić się do wojska narodowego. Odezwę swą podpisał Moskale wczoraj przekroczyli Dunaj list do Juliusza Simona, w którym wypo
rząd petersburgski o intencjach angielskich.
on jako administrator Bośnii z polecenia skup- pod Ghiacet. Dzisiaj zacięta walka wiada swe zdziwienie, iż ani Simon, ani
Ten sam dziennik donosi z Petersburga, że czyny, która się odbyła w Tiszkowac. Rozjątrze toczyła się i»od Potsbas;i (zapewne ja minister sprawiedliwości nie zabrali głosu
jen. Czerniajew przyjęty został napowrót do nie w muzułmańskich kołach jest tak wielkie, kaś wioszczyna nu wyspie Ghiacet przeciw postanowionemu na wczorajszem po
czynnej służby i ma być przydzielony do armji iż chrześcianie obawiają się najgorszych skutków. p. r.). Między Plojeszti a Gaiacem
siedzeniu izby zniesieniu ustawy prasowej,
kaukazkiej.
Bukareszt d. 15. niaja. Z Niemiec wy spostrzegać się daje silny ruch Mo
Książę Gorczaków nie zamyśla wcale ogła słano do Rumunii 40.000 karabinów i dwie ba- skali. Dziś przez cały dzień ostrzeli uchwalonej dopiero przed dwoma laty, cho
szać dokumentów dyplomatycznych w sprawie terje Kruppa. Mówią że baterje te zakupiono za wano Oltenieę.
ciaż na radzie ministrów było takie wystą
wschodniej, jak to utrzymywano.
pienie postanowione. Dalej wyraża Mac-Ma
nierumnńskie pieniądze.
Petersburg
dnia
17.
maja.
Telegram
Wiedeń dnia 17. maja. Usunięcie się
Triest d. 15. maja. Pewna powaga mary
hon zdziwienie swe, że w rozprawach nad
Herbsta od przewodnictwa w klubie lewicy żywo narska napisała list do Triester Zeitung, w któ z Tiflisu dnia 15. maja donosi że pokój w
zajmuje tutejsze koła polityczne. Dziś klub lewi rym oświadcza, że Moskwa ani na Czarnem mo prowincji Terekn (między Cżeczeńcami, w ustawą municypalną nie wziął udziału mi
cy odbywa posiedzenie w tej sprawie. Herbst rzu, ani gdziekolwiek indziej, nie posiada takiej Małej i Wielkiej Czeczni i Daghestanie; p. nister spraw wewnętrznych. Kwestja więc
nie chce się dać namówić do cofnięcia swej re siły morskiej, aby odpowiadała temu, co się ro r) uważać można za przywrócony. Re- uzasadniona powstaje, czy ministerstwo za
zygnacji.
chowało potrzebny wpływ do przeprowadza
zumie pod wojenną flotą w ogóle, i pod wojen
Do Nowej Presse telegrafują z Bukaresztu, nym okrętem w szczególe. Może być jednakże, woltujących przy pomocy ludności dwakroć
nia swych przekonań.
że proklamacja niezawisłego królestwa rumuń iż rząd opłaca flotę i że ją wykazują ua papie pobito.
W piśmie, w którem Simon wraz z ga
skiego ma nastąpić 22. maja.
„Prawitelstwienuy Wiestnik® ogłasza
rze, ale nie ma jej na morzach. W Kronszta
W. ks. Mikołaj przenosi się wraz z jene- dzie stoją na kotwicy dwa większe pancerniki i telegram głównodowodzącego kaukazkiej ar binetem podaje się do dymissji, tłumaczy
ralnyin sztabem tej soboty do Bukaresztu.
tuzin starych monitorów, we Włoszech jest w mii z Ty flisu dnia 5 maja iż nie udało się tenże swe postępowanie i uprasza w końcu,
Wiedeń d. 17. maja. Londyńskie depesze naprawie Petropawłowsk, w Grecji są drewniane
aby następca jego powołany był również z
potwierdzają, że wojska moskiewskie poniosły korwety Askold, Bogumił, Kreusser i dwie ka- Turkom wylądować w Suclium. Moskwa nie
stronnictwa
konserwatywno-republikańskiego.
ma
ani
jednego
zabitego
lub
rannego.
Zapo

klęskę pod Batum. 300 Moskali poległo.
nonierki. Wszystkie inne okręty są w Ameryce.
Kardynał Simeoni przygotowuje protest prze
Na morzu Czarnem są dwie popówki dla działo się tylko gdzieś 6 kozaków. Okręta
ciw uciskowi, na jaki wystawiony jest kościół obrony portów, małe kanonierki i jeden jacht nieprzyjacielskie ciągle stoją przed Suchum.
Początek o godzinie w pól do Sinej wierzór.
polski pod panowaniem moskiewskiem.
Wobec tego biuletynu moskiewskiego ogła
spacerowy. Na wodach Amuru jest pół tuziua
Wiedeń d. 17. maja. Z teatru wojny o- drewnianych okrętów. Taką jest morska potęga sza natomiast półurzędowa francuska korespon
PRZEDSTAWIENIE WIECZORNE.
W teatrze hr. Skarbka.
trzymały tutejsze dzienniki następujące prywa Moskwy, i dlatego trudno pojąć, jak można było dencja Hanus, czerpiąca zwykle swe wiadomości
W piątek dnia 18. maja.
tne doniesienia: Rumunia pozwoliła armii mo w angielskim parlamencie poruszać pytanie o w ministerstwie spraw zagranicznych, następu
skiewskiej maszerować przez Bukareszt, który zabezpieczeniu kanału Suezkiego przeciw napa jący telegram z Konstantynopola:
na dochód Władysława Woleńskiego.
przedtem wyjątkowo miał być omijany.
Konstantynopol 15. maja. Tu
dom moskiewskiej marynarki.
Gospodarstwo, przemysł i handel.
Miłość
Presse donosi, że Moskale przekroczyli Du
Wmięszanie się Anglii do wojny będzie recka flota bombardowała obwarowa
Podwołoczyska 14. maja. Długi* niepogody naj pod Podbaschi (Dobrucza) wśród gwałtow winą Gladstona. Położenie Austrji jest bardzo ny port moskiewski, Suchuin-Kaleh.
a ztąd ciągła wilgoć przy zimnym powietrzu nie nej walki. Podbaschi jest nazwą małego ramie trudne; tymczasem jednakże usposobienie Mo Wojska tureckie, wylądowawszy pobi
mogły dobrze wpłynąć na zasiewy zimowe, dlatego nia kanału Matczyńskiego. Ostateczny strategi skwie przeciwne, zyskało sobie silną podporę w ły Moskali. Turcy opanowali te pozycje Komedja w 5. aktach a 7. obrazach z francuzkiego
czny rozkład armii moskiewskiej ma być w tym1 stanowisku, jakie Anglia tak stanowczo zajęła. i w nich się utrzymują. Sąsiednia lu
one też wcale nieobiecująco wyglądają.
przez Oktawiusza Feuillet’a.
Pszenica pokazuje się rzadko, z gołymi pla tygodniu jeszcze ukończony. Przez Jassy i Bra- Niemcy, które przedewszystkiem zdała pozostać dność przyłącza się do Turków prze
Początek o godzinie w pól do 8mej wieczór.
cami, a rzepak prawie przepadł. Od kilku dni po iłę przejeżdża ciągle około 14 pociągów z woj pragną, są jednakże gotowe do popierania po ciw Moskwie.
goda bardzo korzystnie wpłynęła na jarzyny; ję skiem i materjałem wojennym. Dwa pociągi wy prawy
na Wschodzie, lecz tylko 0
Paryż d. 16. maja. Frakcje lewicy
KURS GIEŁDY WIEDEŃSKIEJ.
czmień i owies podczas deszczów jeszcze zasiane ładowane były samemi kotwicami, łańcuchami i tyle, o ile to Austrja z'a zgodne ze swemi inte
przyjęły jednogłośnie porządek dzienny, po
WIEDEŃ 17. maja 1877.
innemi
przyborami
do
przejścia
Dunaju.
Bzybko i równo wzrastają.
resami uważać będzie, gdyż jak się Bismark
Stambuł dnia 17. maja. Wojska tureckie wyraził, utrzymanie nienaruszonej potęgi A ustrji dług którego Izba swego zaufania tylko ta
godzina 10 minut 43. przed południem.
Handel zboża pomimo wyższych cen nie mo
134—.
Anglo-anstr.
66 —
żna nazwać ożywionym, gdyż brak dostaw jest po ponownej walce opanowały port Suchum-Ka- jest szczególniej interesem Niemiec. "Wiedzą o kiemu gabinetowi użyczy, . który posiada Akcje kred.
leh, i otrzymały posiłki. Mieszkańcy okoliczni z’ tern, i uwzględnią to w Petersburgu.
Kolei Kar. Lud. 200.75.
Kolej polnd.
74 75
prawie na wszystkich targach.
swobodę
akcji
i
ma
postanowienie
rządzić
Anglia zniżyła ceny pszenicy w skutek więk uniesieniem ich przyjmują. Załoga moskiewska
Orsowa d. 15. maja. Urzędownie donoszą, według zasad republikańskich, które jedynie Napoleondor 10.35. Usposobienie, wzmocnione
WIEDEŃ 17. maja 1877.
szych dostaw z Ameryki, dostawiono bowiem w cofa się w głąb.
że w skutek bombardowania Kalafatu jest 400 są rękojmią porządku i dobrobytu wewnątrz,
Plojeszti dnia 17. maja. Znany agitator rannych. O liczbie zabitych zamilczano. Oddział
tym tygodniu blisko dwa razy tyle pszenicy i kugodzina 2. minut 26. po południu.
Aksaków
przybył
tu
wczoraj.
a pokoju na zewnątrz. Zwołano senat.
L*sy kredytowe 155.25.
Węgier, kred. 116.—
knrudzy niż w przeszłym.
, serbskich pontonierów przybył do Kładowy.
Bukareszt dnia 17. maja. Turcy zaczęli1
Zwyżki jednak bowiem spodziewać się można,
Auglo-austr.
66 75
Konstantynopol dnia
16. maja. Akcje fran.-anst . —.—.
Buszezuk dnia 15. maja. Generallisimus
gdyż statystyka powiada, że w przeszłym roku o budować most koło Florentinu. (Florentin leżyr Abdul Kerirn basza ściąga do siebie załogi z Serkis effendi udaje się jutro do Dardanel- Unionsbank
Kolej Kar. Lud. 201.75
43.25
Nordbahn
184.50.
tymże samym czasie pszenicy amerykańskiej było o kilka mil powyżej Widdynia i Kalafatu, w po’ prowincji Saloniki, Larissy i Janiuy, które w po
Kolej połudn.
74.75
lów, aby przyjąć obcych ambasadorów. W Kolej Alfóld.
72.50.
do zbycia w naszych portach 11,531.824 buschli bliżu granicy serbskiej.
Kolej Elżbiety 132.50
spiesznych marszach przez Sofię i Kasanlik zbli
Stambuł dnia 17. maja. Abdul Kerirn za żają się ku Dunajowi. Straż nad tomi trzema miejsce Sadyka baszy mianowany Achmet Kolej Lw.-czer. 100.-.
w tym roku tylko 6,750.000 buschli znajdu
Węg. Nordostb. 89.25
__ ,__
wiadomił W. Porte, że wszystkie twierdze są naL południowemi prowincjami, i nad grecko-turecką basza jeneralnym gubernatorem wilajetu nad- Rndolfsbahn
103.50.
Węg. Ostban.
je się.
Środkowe północne Niemcy utrzymały ceny, jeden rok zaprowiantowane.
Węg.obl. pań. w zł. 58.50.
Galic. indemniz. 83.75
granicą powierzono tureckiej gwardji narodowej", dunajskiego.
Kładowa d. 15. maja. Parowiec „Klotyl- którą z Saloniki w potrzebną broń zaopatrzono.
Losy zr. 1864 130.—.
Kolej 8iedmiog.
gdyż żądania produktów były bardzo znaczne w
—.—
.
Franco-H. Bank
Yerkehrsbahn
skutek małych dowozów. Czechy i Morawa za wy da“ opuścił wczoraj rano tutejszy port pod wę Wąwozy, prowadzące z Bułgarji ku Rumelii, for73.50
W ostatnej chwili otrzymujemy następujące Losy tureckie
borowe a już dziś rzadkie ziarno pszenicy płaciły gierską Hagą (niema osobnej węgierskiej flagi;> tyflkują z pośpiechem, i wzmacniają blokhau
12.—.
Kolej państw. 217.50
telegramy:
p. r.) w kierunku ku Widdyniowi, nie zastoso zami.
Bankverein
Losy węgier.
5450.
ceny wyższe i chętnie transakcje robiono.
70.—
Koustatynop ol d. 17. maja, Kolej Albrechta —.—. Marki niemieckie ct. 63,50
Na naszym placu w przeszły czwartek za wawszy się do wezwania rumuńskich władz, aby
Widdyń dnia 15. maja. Osman basza ominister
spraw
zagranicznych
tele

pszenicę transito płacono 13 zł. 65 ćt., obecnie zadeklarował swój ładunek. Skutkiem tego był
Rosyjski
rubel
papierowy
1.39.
świadczył wczoraj ludności cywilnej, iż kto na
nakaz do rumuńskich nadduuajskich bateryj, aby dłuższy czas nie może się w żywność zaopatrzyć, grafuje do reprezentantów Porty u Usposobienie: cisza.
ceny się trochę zniżyły i płacono :
Berlin, 16. maja. Russ. Banknoten 218.60. Cre
ton winien w 8 dniach opuścić miasto. Chrześcia dworów obcych: Ka Suehum-Kalch od
strony lądu i morza uderzyły nasze dit. Act. 210.—. Loinbarden 118. — . Galizier 79.—
nie wynoszą się do Serbii.
placą| żada.

dzonych, przyznaczyła sumę 200 zł. i dyrekcja upowaźnila do udzielania zaliczek na przedmioty na
wystawę wysiać się mające. Jak dowiadujemy się
komisja w tym celu wybrana, licząc na poparcie
komitetu, przedwstępne kroki już uczyniła, a ma
my wszelką nadzieję, że co tylko w jej mocy leżyć będzie, zdziała, by i z okręgu Samborskiego
wystawione były płody, któreby produkcję tej oko
licy wiernie przedstawiały.
Mamy wiadomość, Że i w Samborskiej Radzie
miejskiej stawiano wniosek, by Rada ta, jako
przedstawicielka interesów miasta i jego mieszkań
ców, drobną kwotą, bo zaledwie 100 zł. w pomoc
przyszła rękodzielnikom Samborskim, mającym za
miar wziąć udział w wystawie krajowej. Wniosek
ten głosów większością odrzucono. Przeciwnicy
wniosku wychodzili z tego, zdaniem naszem, błę
dnego założenia, że gdy rękodzielnicy Samborscy
nic godnogo nie posiadają coby na wystawę posłać
można, przeto nie zachodzi potrzeba wystawiania
ich wyrobów.
Ludziom dobrej woli, kraj i naród szczerze
kochającym, ludziom, którzy biorąc naukę z przessłości, nad przyszłością ptacują, ludziom tym za
leży, by wystawa krajowa przedstawiała rzeczy
wisty stan produkcji krajowej, bz uzyskać sposo
bność oeenienia o ile krajowe siły produkcyjne zu
żyte zostały i co uczynić wypada, by takowe pro
dukcyjnie należycie wyzyskać. Fabrykaty nadzwy
czajne i nie zwykłe fabrykaty, jak się wyrażono
godne, nie przedstawiające wiernego obrazu pro
dukcji miejscowej, celowi wj stawy nie odpowiadają
i dla przyszłej wystawy krajowej nie mają war
tości.
Jeżeli w Samborze rękodzieła podupadły, nikt
twierdzić się nie ośmieli, że temu Rada miejska
zawiniła, jakkolwiek zaprzeczyć nie można, że tro
chę zachęty i rzetelnego poparcia ze strony wła
dzy miejskiej znacznie by się przzłożyło do pod
niesienia stanu średniego pod każdym względem.
Skromnie to żądanie w wykonaniu możliwe, pogo
dzi interesy gminy z interesami mieszkańców.
Pomimo iż imienne głosowanie nad wnioskiem
powołanym wykazało, że cala miejska inteligencja
przeciw wnioskowi głosowała (za wnioskiem byłi
kupcy, rękodzielnicy i część rolników), a z czego
wiele wywnioskować można, wierzyć chcemy, że
światła część Rady miejskiej rozważy, iż prze
mysł pracy umysłowej nam nie wystarczy i nie
zaspokoi wszelkie potrzeby nasze, nie wyrzeknie
się solidarności z krajem, przyłączy się do pracy
podjętej dla dobra ogółu, poczuwać się będzie do
obowiązku wspierania rękodzieł i dźwignięcia prze
mysłu domowego, którego upadek grozą przejąć
musi każdego człowieka, kraj prawdziwie kocha
jącego.
— W Taurowie, powiecie Brzeżańskim, jakoteż
i innych wsiach tego powiatu drogi komunikacyjne
w tak opłakanym znajdują się stanie, że prawie
wszelka komunikacja z okolicą ustała. Byłby czas
ponaprawiać popsute drogi i mosty, a przez bagna
usypać choć matą groblę do przejazdu ; lecz urzę
da gminne są tak opieszałe, jak gdyby czekały
pozwolenia z becyrkn. Jeżeli to dłużej potrwa, za
kilkanaście dni nie będzie można puścić się w drogę
z powodu niezgruntowanego błota.

Pszenicę za 100 kilogt. 11'75 — 13-25
Żyto............................... 7--------- 8'25
Jęezmień.........................6'50
— 7'—
Owie«...............................575—
6 25
Groch...............................8'------- 950
za 100 rb.sr. = 142 złr.
Dom komisowo-spedycyjny

Telegramy innych pism.

Ubogiego młodzieńca

płacąj żąda
z Ir. w. a.
złr. w. a
Węg. poi. prom, po 100 zł. ,0 — 70 :>O Tow. kred, miejskie 6 pr. «'»— 8a —
Galic.
bank
hip.
6
pr.
w
.
a.
1240
12
60
rurf.SKa
poi.
kol.
po
400
fr.
8625
8576
I. Akcje za sztukę.
„ Zak.kr.wło.ić.6pr.w.a. 9725 8826
bez kupnu* bielącego.)
___
Akcje bankowe.
Bank nar. austr. m. k. 6 pr. _
199 50 202 50 Anelo-auBtr. po 200 zł. 19C 65 75 66 25 ,
Klej gal. Kar. Lud.
R
, w. a. . . 9520 9540
Lwow. - Czoru. - Jassy 100 50 103 — Boaeucred. au. 200 zł.
— - Obligacje pierwszeń
JJLkn hip. gal. po 200 zł. 212 50 216 — Zakł.
kr. dla han. i przom. 34 60 131 8n stwa kol. (sa 100 zł.)
Uan u kred. gal. po 200 zł. 212 — 216 — Zakł. kr. węg. 200 zł.
116 - 116 50
Tow. esk. n. aust po 5(X) zł. 635- 645 - Albrechta po 300 zł, 5 pr.
II. L*ty sast. za 160 zł.
100 zł........................... 66— 6650
Franco - austr. po 100 zł.
(boz kit^oaa bieżącego.)
Franco-węrier. po 200 zł. _ __ ____ Alfhldz. 200 zł. 5 pr. sr. w. a 62- 6250
Tow. kred, g&], 5 pr. w. a. 8165 83 - Gal.
_
_
__ ___
Cześ
ka z.300 zł. Spr.s. w.a
bank. hip. po 200 zł
»
>
, 4 pr. w. a. 75 50 76 75 Gal. bank dla band, i przom
Elżbiety po 5 pr. sr. w. a C2— 93—
____
____
„
ota.
1862
6
pr.
.
.
*
f
s 5 pr. okres. 81 65 83 —
9
25 9f75
po 200 złr...................
Banku alp. «->• o r85 75 8710
, om. 1870 5 pr. . . 82- 8240
« ~ vi Irr. iinm. DO 200 zł. ____ ____
III. Listy dłużne
, eta. 1872 6 pr. . . 84- 85Renten bank po 160 zł. ____ _ __
su 100 zł.
Banku nar. austr. po 600zł. 770- 772 - Fordy nauda pół. 5 pr. m. k 10175 10225
Banku pow. aust. po 200 zł. — —
,
. 5 pr. w.a 9750 9850
Gal. zakł. kred, włośo. 6 pr.
87 50 89 50 (Juionbank po 140 zł.
.
, 5 pr. sr. 10650 107—
w. a................................
43 — 43 50
Gai. K.L. 300 w. 5 pr. rx w.a 10125 10175
Vcrcinsbank po 100 zł
Ogól. roi. kred. zakł. dlu
» IL om. 5 pr.
. 99- 9950
Galicji i Bukowiny 6 pr
Verłwbr8b. pow. po 140 zł 73 60 74, III. em. 1871 800 9576 96 loeowanie w 16 Ut . 90 10 9120 Wied, baukyor. po 100 zł. 51 — 55 —
„ iV.am.a800zl.6pr
Tow. kred. nńoj. 6 pr. w. a.
Lw. Czor. Jas. I. em. 1865
Akcje kolei.
1V. Obligi za 100 eł.
300 zł. 6 pr. srebr. w. k 7560 74—
83 — 84 50 Albrechta po 200 zł.. . — —
ludutuniAKOyjnu galic.
—
Poi. krai. z r. 1873 po 6 pr.
91 - Aimidzkiej po 200 zł. sreb 91 50 92 50 Lw. Czer. Jas. II. ets. 186’,
300 zł. 5 pr. srebr. w. a. 7150 7250
14- 15 50 ORiestrzańskiej
Losy miasta Krakowa
....
_
— Lw. Czer. Jas. III. em. L86ć
,
„
Stanisławowa — 20 — Elżbiety
„ w k. 132 — 132 50
300 «ł. 6 pr. srebr. w. a 61— 62Ferdynanda półu. po 1033
V. Monett/.
Lw. Czer. Jas. 1Y. em. 1872
zł. m. k........................ 18*7 - 852 Dukat boluatlorski
. .
300 zł. 6 pr. arobr. w. a. •____ 59—
6 98 612
Dukat ooaarski ....
6 4 6 18 Frant). Józ. po 200 zł. w. a. 118 — 113 25 Rudolfa po 300 zł. !> p> .
1' ’ ’ '"
Napoleondor
.... 10 30 10 42 Kol. gal. Kar.Ludw.po 200
srebr. w. a. . . . . 7275 78zł. m. k. . . . . . 200 60 201 Pół impurjał rosyjski . 10 40 1075
,
urn. 1869 pn tWU zł.
Bubel rosyjski srebrny
1 70 180 Lw. Czt>r. a Jas. po 200 zł. 101 60 102 50
6 pr. srebr. w. a 6925 6975
Rubel rosyjski papiorowy . 88’, 1 41 Mor. ózl. (cent.) po 200
«
, 1872 pr, 3(X) zł.
Auut. pół. zxeh.po 200 zł. sr. 108 60 109 Praskie bilety kasowe
5 pr srebr. w. a. 6850 6950
,
, lit. B. po200 zł. sr.
100 Marok uicmieckich
63 — 64 —
Sitsduiiogrodź, fr. {>00 pr. 5625 5G75
Srebro .............................. 112 50 114 50 Rudolfa po 200 zł. sr. 103 50 104 —
Kupony w srebrze . . 112 — 114 - Siediniogr. po 200 w. a. sr. 77 60 78 60 Papiery loteryjne (set.)
Staatseisb. Gos. 300 zł. w. a. 222 - 223Wiedeń, 15 maja.
Stldbaha po 2<X) zł. Brebr. 74 50 7»50 Zak. kr. dla handlu i prz. 15425 15475
Powszechny dług pań
Tramwsy wied. po 200 zŁ 92 50 93 50 Klary po 40 zł. iu. k. .
3150
W?g. galic. (Łup.) po 200 77- 79 - Keglevich po 10 zł. :u. k 1150 1250
stwa (za 100 zł.)
Wągiers. pół. wschód, po
Krakowska po 20 zł.
1450 15- Rent, austr. w bankn. 6 pr. 5810 58 30
200 zł. sr..................... 8960 90- Paliły
po 40 , » . 26- 27,
,
w ereb. 5 , 64 20 64 40
— Rudolfa
Węg. wach. (Ostb.) po 200
po 10 , w. 1860 1376
1889 cało losy (m. k. 297
298 - Węg. zuch. (Westb.) po
Kn.
Salm
po
40 , , . 3650 8750
S a 1880 */, losu
a97 — 2S8 ■g-S. 1854 po
z 4 pr 1(>3- 103 50 200 zł. w. a.................. 37 — 88 — St. Genoin po 40 s , . 2425 2475
. 950 zł.
otanisławoYZska
(pci.) po
„600 zł. w.a. 6, 107 - 1C7 25 Akcje przemysłowe.
I; .1860
....................
20 zł. w. a.
... 17— 191880 „ 100 ,
117 — 117 26 Budow.To w. aust. po 200 zŁ — — Waldstein
po
20
zł. ia. k. 2250 2350
1861
Ltm „ 100
iw , ,
, 129 75 130 fO
a
? wiod. a 100 a — — Windi8zgrhti. pc 20 zł. w 2850 2450
Renta złota 4 pet. . . 7030 70 50
a tanich pom. , 100 ,■
Listy uat. doia. po 120 5 , .38 - 138 50
(Dewizy 3 miesięczna.)

Lwów, z lzbv handlo
wej dnia 17. maja.

—

Oulig. indem. (100 zł.)

Listy sast. (««100 zł.)

Galicyjskie .... "3 60 84 60
Boden cred. allg. óst. 5 pr. s.
Bnkowiżskic
... 79
80, spłao.w881at6pr.wa.
Inne publiczne jwcyic.
Gil.Tow. kr. dem. 4 pr. w.a.
Wgie- poi ko’, po 19'-1.
5 J>r «. a
6 oroo. ,
93- !h5c

Berlin 100 mark. . . . 6255 6275.
106 - 106 50 Frankfurt 100 mssk . . 6255 6275
87 — 8760 Hamburg 100 rnark. t«ark. 6255 6215
—
Loadyu 10 ft. starł. . . '289S 129
31 — 82 — Pat ył 1(10
M35 5140

wojska i zdobyły je. Moskwa, zupeł
nie pokonana, poszła w rozsypkę, po
niósłszy ogromne straty. W Czerkasji
i w wielu okolicach Kaukazu wy
Wyjaśnia się teraz, zkąd powstał telegram buchło powstanie.

Warny Gaz. Nar. i ostał. Wiloiści.

stambulski o przeprawieniu się oddziału mo
skiewskiego pod Potbachi do Dobruczy, złożone
go z piechoty, konnicy i artylerji. Oto oddział
ten na statkach przeprawił się przez Dunaj na
wyspę Ghiacet, i tam pomimo ognia monitorów,
po drugiej stronie tej wyspy stojących w tak
zwanym kanale Maczyna, usadowi! się, i jak ostatni telegram donosi z Bukaresztu, wzniósł już
baterję cięższego kalibru, ażeby ten kanał za
mknąć dla monitorów tureckich, tj. nie wypuścić
stacjonowanych tam. Przed jednym z korespon
dentów jeszcze dnia 10. bm oświadczył jeden z
wyższych wojskowych moskiewskich, iż tych mo
nitorów już Moskwa nie wypuści z kanału Mat
czyńskiego, i uważa je juź jako swą zdobycz.
Zdaje się, iż Moskale zasłoniwszy ramie główne
Dunaju pod Braiłą obsadzeniem wyspy Ghiacet.
teraz zabioru się do budowania na niem mostń
pontonowego. Ramie to główne jest pod Braiłą
wprawdzie bardzo głębokie, ale przytem i naj
węższe, bo 600 kroków tylko liczy szerokości.
Kanał Matczyński jest nierównie szerszy, ale
tylko do Matczyna jest spławny, a od Matczyna
w górę już monitory po nim pływać nie mogą.
Wiadomość, iż dnia wczorajszego wielki ruch
moskiewskiego wojska spostrzeżono między Plo
jeszti a Braiłą, zdaje się wskazywać, że pod tem
ostatniem miejscem rozpocznie się wkrótce akcja
wojenna moskiewska.

jednego korpusu

nie zmobilizuje.

Kasa galic. To w. kredytowego.
Kupuje.

Sprzedaje.

Petersburg dnia 17. maja. Nasze 57, Listy zastawne po . 81 75
—
82 50
wojska rzuciły dnia 15. maja most przez 47. „
„
po .
76 50
77 25
Lwów, dnia 17. maja 1877.
rzekę Kur pod Uru (niedaleko Ardahanu.)
Jenerał Dewell posunął się dnia 11. maja
z swym oddziałem podjazdowym aż do wa
Pociągi kolejowe.
rowni Rapasan Tabia (pod Kars). Turcy za
Przychodzą do Łw«w«:
chowali się bezczynnie.
Z KRAKOWA: o godiiii* b minut 30 rano (pooiąg poapieizny); o godz. 9 m. 26 wieczór (pociąg osobowy);
„Prawitelstwienny Wiestnik" donosi z
o godz. 10 min. 85 przed południem (pociąg mieszany).
Plojeszti dnia 15. maja, iż Moskale tegoż Z CZERNIOWIIC: e godzinie 9 minut 65 wieczór (po
ciąg pospieszny), o godz. 3 m. 40 rano (pociąg mie
dnia nad kanałem Matczyńskim pod Braiłą
szany); o godz. 2 m. 60 popołudaiu (poaiar mieszany).
usypali oszańcowania śród ognia monitorów Z 8TANIŁ8AW0WA: (na Stryj): o godzinie 7 m. 68
wieczór (pociąg nr. 2); o godz. 8 m. 62 (pociąg nr. 4).
tureckich, które nie zrządziły żadnej szkody. Z PODWOŁOCZYSK
: (na dworzec w Podzamczu): o godzinio 2 minut 64 rano (pociąg osobowy); o godz, 8
Konstantynopol dnia 17 maja.
m. 8 popołudniu (pociąg mięszany).
Ogromna radość z powodu wielkiego Z PODWOŁOCZYSK: (na dworzec lwowski główny: o
zwycięstwa Turków pod Snchnmgodzinie 10 ni. 8; wieczór (peciąg pospieszny) o godi.
8 min. 25 rano (pociąg osobowy) o godz. 3 ua. 43
Kaleh. Juz 25.000 Abchazów jest pod
po południu (pociąg mięsiany).
bronią. Powstanie ua Kaukazie wzra
Odchodzą ze Lwowa:
sta jak lawina. W Krymie wybuchły DO KRAKOWA
: o godzinie 11 min. 8 przed północą
niepokoje groźne między Tatarami.
(pociąg pospieszny); o godz. 4 m. 40 rano (pociąg
Główna kwatera 10. korpusu (ks. Woosobowy,) o godz. 4 minut 45 po południu (pociąg
mieszany);
rońców) przeniesiona z Odessy do
DO CZERNIOWIEC: o godzinie 6 minut 25 rano (po
Jałty.

Wiedeń d. 17. maja. Przewodniczącym
klubu lewicy wybrany Dumba. Wniosek Dr.
Sturma o zmianę ustawy o delegacjach przy
przy pierwszem czytaniu odrzucono 133 gło
Dzienniki wiedeńskie rozbierają oświadcze
nie lorda Derby w parlamencie, iż „Austrja w sami przeciw 66.
Wiedeń d. 17. maja. W liczbie posłów
najświeższych czasach jest zagrożoną zawikłaniem się w wojnę, i że będzie musiała starać toczyła się dzisiaj kilkugodzinna rozprawa
się o sprzymierzeńców, nie zechce więc zrażać nad wnioskiem Dr. Sturma, co do zmiany
sobie Francji i Anglii". Lecz rozbiór tego oświad ustawy o traktowaniu spraw wspólnych.
czenia jest dotąd bezpodstawny, dopokąd nie na
dejdzie dosłowny tekst mowy Derby’ego. Telegram Przy końcu rozprawy oświadczył ministerbowiem bardzo bałamutnie skreślił tę mowę, iż prezydent, książę Auersperg: Rząd usiłował
trudno prawdziwą myśl jej wywnioskować. — zawsze skonsolidować prawnopaństwowe stoDzienniki wiedeńskie zastanawiają się, coby to zunki; jest więc za utrzymaniem istnie
zaszły za okoliczności w najświeższym czasie, jącego związku prawopolitycznego łączącego
któreby zniewalać mogły Austrję do wystąpienia
monarchii. — Z tego
czynnego. W ogóle jednak zwrócić musimy uwa obydwie połowy
gę, że dopokąd wojska moskiewskie stoją jeszćze powodu już teraz oświadcza iż nie mógłby
uczyj tlić wezwaniu zawartemu w wniow Rumunii,
to Austrja
najmniejszego kroku
.------- .
—
niiyn.il nie . zadosyć
.■--------uczyni,

Staatsbahn —. —. RumAnier 12.75. Oesterr.-BanknoteD 157.50. Usposobienie —.

Gdy’Dra Sturma.

ciąg pospieszny); o godz. 11 minut 25 wieczór (po
ciąg mieszany); o godz. 12 tnin. 3<J s południa (po
ciąg mięszany).
DO STANISŁAWOWA: (na Stryj): o godzinie 6 minut
5 rano (pociąg, nr. 1); o godz. 5 min. 10 wieczór
(pociąg nr. 8).

■swa

Nadesłane.

Sprostowanie.
Odpowiadając na liczne zapytania oświad
czam, że ogłoszenie przedaźy handlu na prowin
cji za pośrednictwem Wielm. Juliusza Reissa
we Lwowie mnie wcale nie dotyczy, i że handlu
mego w Samborze sprzedawać nie myślę I
Składając szanownej P. T. Publiczności po
dziękę za dotychczas doznane względy, polecam
się takowym i nadal.
Z pełnem uszanowaniem
Bronisław Żuławski

Pomieszkanie.
Sześć pokoi i trzy
na drugieiu,
f

pokoje
piętrze z kuchniami, piwnicami, strychami,’
od 1. czerwca <lo najęcia, ulica Kra
sickich N. 14.
'
2319 2-3

kolorowe, kolory pewne - ua su
knie i koszule łok. poi. 20 ct.

Kretony francuskie
najświeższej mody łok. 24, 28, 82, ct.

SZYRTING ) ...
CHYFON ) lnały
na bieliznę łok. 16, 18. 20, 25 ct.
Piki angielskie białe
na suknie łokieć 50, 60, 70 ct.

we LWOWIE, ul. Halicka.

Rynek 35.
D**Na żądanie posyłam próbki.
iKT* W moim handlu wyciskają
sie wzory pod haft, przyjmuje się
także bieliznę do haftu i do znacze
nia atramentem. "Wi 2162II 4—6

Karol Gruchol.

Dentysta Lówner
w Stanisławowie,

POMADA przeciw liszajom, wyrzutom.
zawiadamia swych Szan. pacientów, i KĄPIELE MINERALNE przeciw slabościom naskórnym.
1780 7—48
P. T. Publiczności, iż od maja ordy
(SYROP z CYTRYnuje w Rynku pod 1. 48 obok
NIANU
ŻELAZA,
le
trafiki.
2313 2—5
czy gonoreje, utraty na_______________
sienią i uplawy biate.
Dołączony jest prospekt w polskim języku.
Oyłoszenle.
We Lwowie w apt. P. Mikolasch.

Zarząd dóbr Zamarstynowskich codziennie rano i popołudniu świeżą
żętycę owczą rozsyła we flaszkach pół, ćwierć i 1 litrowych opieczętowa
nych i w etykiety opatrzonych.
2344 1—4

PLUSroe
COPAHU

Wiktor Goldbaum,

ftfe. Główną ekspedycje dla m. Lwowa utrzymuje
Pierwszy Zakład Cliemtcziio-kosmetyczny i kumysowy
J. IIINATOWICZA mag. farmacji ul. Sykstuska Nr. 17,
gdzie o bliższych szczegółach abonamentu dowiedzieć się można.

L. 174.

we Lwowie,
ulica Karola Ludwika 1. 29, w domu prze
chodnim do ulicy Rejtana, utrzymuje

Ogłoszenie.

Główny skład

Na opróżnioną posadę lęka*
rza miejskiego z płacą roczną

M mineralnych

Masło

Góry Zamarstynowskie obfitujące w rośliny górskie i przez rzeczo
znawców uznano za najodpowiedniejsze miejsce dla owiec karpackich Za
rząd dóbr Znmarstynowskicli nabył wielkie stado owiać karpackich i po
cząwszy od 16. maja do 15. września b. r. codziennie świeżą żętycę owczą
wyrabia i za odbroć, świeżość i sumienne przygotowanie gwarantuje.

Syrop ten leczy kro

DEPURATIF sty, liszaje, wyrzuty syfllistyczne, czyści krew
kii SA IMG

Saxlehner’s Bitterąuelle

HUNYADI JANOS.

400 zł. w. a., rozpisuje się niniejszem konkurs.
2324 3—s
Ubiegający się wniesą swe na
dla Galicji, Rosji i Bukowiny, jakoteż
skład wszelkich soli.
1--3 leżycie udokumentowane podania
Co tygodnia świeży transport. najdalej do 10. czerwca r. b do
Dieses natiirliche Mineralwasser, durch Liebig (18/0) und Bunnen (18i6)
podpisanej Zwierzchności gminnej. analysirt, iit laut Gutachten der ersten arztlichen Autoritilten das

PRAWDZIWA WODA
wynalazku

1806

6—26

pana Lessueur w Paryżu

EAU ALLEMANDE.

Na spędzenie piegów i liszai, zapo
biega zmarszczkom, bieli płeć, w Pa
ryżu u p. Gastellier, 47 rue de la
Chaussće d’Antin, we Lwowie w apte
ce p. Mikolasch i w magazynach pp.
Strzyżowskiego i Bayera i Leona.

vorzMliclist8 & wirksamstB aller Bittamssar,

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

ein schon bei kleinen Quantitaton sicher und schmerzlos wirkendes, eroffnendes
Mittel, milda im Geschmsck und dem Magen unichadlich selbst bei fortgesetztem
Gegrauche. Seit Jahren bewiihrt ais besonders wirksam :
bei habitueller Verstopfung und daraus sieh entwickelden Folgeiibeln;
bei habltuellen Congestioueu nach dem Geliirne, den Lungen n. s. w.;
bei Blutstauungeu in den Unterleibs.Orgi.nen, und den sogenaunten
Hiiniorrhoidalleleiden;
bei Krankheiten der weiblichen Gesehleelits Organe;
bei allgemeiner Fettlelbigkeit wie bei fettlger Entartung des Herzens
und der Leber;
die iibeln Folgen elner Ueberladung des Magens werden rasch behooen.

wBssananHBOHnBiMaMBBi

Już 1. ezerwea

przedostatnie ciągnienie
austr.

ces. król.

losów państwowych

ars*. Niederlagen in allen Mineralwasser-Depots.

z r. 1839

działowe kwity

D

część losu z r. 1839

IMrudziesta część . . zł. 9
Dziewiąta
„
. .
,, 17
('zwarta
,,
. .
„ 42

Ciągnienie I. czerwca
Główna wygrana

zł 28O.OOOI

Nawet najmniejsza wygrana będzie
spłaconą a mianowicie najmniej w *,ł0
w kwocie 9 zł. 30 ct., w lli0 w kwo
cie zl. 4.65, w
w kwocie zł. 23.25

Wechslergeschaft
U'38

der Administration

4—8

M E R C U R

u

IPien, Wollzeile 13. Wien.
t hut i iiiw■■

satAagirziEani

JAWORZ (Ernsdorf)

z wygranemi wynoszącemi przeszło
17 milionów złotych, pomiędzy któ
remi główna wygrana 280000 złr.
jakoteż liczne wygrane pomniejsze.
Sprzedajemy częściowe udziały jednej
piątej części na obydwa ostatnie cią
gnienia: *
Dwudziesta cześć .... zł. 8.75
" ’ • "
;
. ... „ 16.50
Dziewiąta
Czwarta
”
’ ’ ’ ’ ,” 80.—
Pół cieśei.............................
Dwudziestą część z wyłącze
niem najmniejszej wygranej zł. 5.—
Dziesiątą cześć ..... 8.50
Czwartą cześe........................ „ 22.—
Połowę ezęści........................ „ 43.—
Za złożeniem zadatku 20 zł. i dal
szych spłat ratalnych w kwocie 150
zł. dostarczamy dnia 5. czerwcza piątą
część losu państwowego z r. 1*39 z
wyciągniętą serją, który nieza
wodnie w ciągnieniu 1. września otrzy
mać musi wygraną.

(

Andreas Saxlehner. Budapest.

Rozpoczęcie pory 15. maja.
Środki lecznicze : kuracja zimną wodą,
żętyca, mleko, kąpiele z igliwia i sztuczne
żelazne.
1951 6-6
Wspaniały park, dobro restauracje,
salony lecznicze i do czytania, stała mu
zyka, stacja telegraficzna i pocztowa. Le
karz kąpielowy: Dr. Michał Kaufmann.

we Wiedniu KHrutnerstrasse 16.
We Lwowie do nabycia u Józefa
Frieda, przy ul. Krakowskiej 1. 16.
2278 8—15

JEDYNY
jaki potwier'dzojym jtoslał
przez
Al< A DEM JA
MEDYCZNĄ.

Za pomocy
lego aparntu,
powszechnie
manego obe
cnie, każdy
dziś może w
jednej chwili
przygotować
z bardzo ma
łym kosztem
WODĘ SAL
CE RS KĄ i
wszelkie na
poje gazowe,
jakoto: Vichy,
Soda, Limoniada gazowa
i wino musu
jące etc.

180 < 8—10

jaki przyjęty
sostac
w Szpitalach
paryskich.
GAZ.OGENE
BRIETA
znajduje zię
w aptekach
głównyeh,
układach ma>
terjałów aptecsnych i
innych maga
zynach wmiaatach waż
niejszych. We
Lwowie w apttece P.Mikelaacha.
Każdy aparat
nosi na rurce
kranowej wy
ryte wyrazy
G a zorane
B riet.

MONDOLLOT SYN,

inżynier fabrykant,
w Paryżu przy ulicy Chateau-d’Eau, 72.

_

-

-

Juliusz Kunewalder
Adolf Nassau,
Dr. Adolf Ehrenfeld
Wiedeń dnia 14. maja 1877.
Rada Zawiadówcżii.

- -

ludzi, prowadzących
J
N dzieci i są w atoni żołądka i Lkanału
__ I odchodowego dla
..............
...
X życie siedzące, prawdziwą sacra ancora dla cierpiących.
___F.___
____ _____ ___in_Bilin
________
N
M.
L. Industrie-Direction
(Bóhmen)
K

JM

Składy

we Lwowie iu E. Mendrechowitz, Vict. Goldbauma,

Zygm.
K.

apt., w Krakowie u J. Wentzla, dr. F. Sawiczewskiego apt.,
N Ruckera
X Wiśniewskiego apt., w Tarnowie u Miildner et Co., A. Liebschtitz.

3 i pół godziny
od tacji kolei
Wagnenstadl
(Waagthalbahn)
oddalone.

Codziennie
dwukrotny obrót
pocztowy i stacja
telegraficzna.

Obie razem tylko 14 zl.

-W

Ciągnienie 1. czerwca.
GlównawygranaZOOWO zl.
Ciągnienie serjijuil. czerwca
Główna wygrana 280000--1.

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 150 zł. dostarczamy 5 czerwca
piątą część losu państwowego z r. 1839 z wyciągniętą serją, który J. września bezwarunkowo wycią
gnięty będzie. W edług nmowy można ten los nabyć aż do czasu ciągnienia wygranych za spłatą w 3
tach miesięcznych.
2315 4—14

JWf/itral d‘ Co., we Wiedniu.

Karntnerstrasse 16. eisernes Hans.

VELQUTINE

Towarzystwo

Mączka ryżowa

(Linje austrjackie.)

Od dawien dawna sławne siarczane Cieplice, od 29—32J B. przeciw gościowi,
reumatyzmowi, newralgiom, porażeniom, słabościom skórnym i w kościach, chorobom
jest
1781 76-78 wenerycznym i szkrofułom. Początek sezonu 1. maja. Żętyca owcza, wody
mineralne, kąpiele żelazisto-igliwiowe, zakład kuracji hydryatycżnej, kilka z kom
fortem urządzonych hotelów i domy prywatne, dobre restauracje i kawiarnie, co
dziennie przedstawienia teatralne, doborowa orkiestra, zamknięti kolei, czytelnia z
wieloma czasopismami, wypożyczalnia książek, bale, koncertu, dwóch lekarzy kąpie
przygotowana z Bizmutem
dla tego to działa szczęśliwie na skórę lowych. apteka, dla użytku p. t. publiczności. Bliższe wiadomości udziela
Zarząd kąpielowy.
niedoatrzeżona przystaje do ’ 1861 8—20
ciała, nadaje

LECZENIE CHORÓB PIERSIOWYCH,

CH. FAY

wo wszelkim stopniu aucliot gardlanych i w ogólnośń wszelkich ula
bości pierai i gardła, przez użycie:

Magazyn Perfum w Paryżu

MŁPHIITML ( YKILYAK I JI

9. na ulicy de la Paix, 9.
Dostać można w magazynach galanter.
pp. Kamila Strzyżowskiego, Leona FeiuAleks. Mieczysława Orłowskiego tucha, K. Bayera i Leona, w składzie K.
Mikolascha we Lwowie, w Czerniowcah w
we Lwowie, ul. Ormiańska 1. 23.
dostarcza na dobra ziemskie i realności aptoce T. Golichowskiego,
miejskie pożyczki hipoteczne, zajmuje
się sprzedażą dóbr ziemskich, folwar
ków, realności, lasów, jakoteż zboża i
chmielu ■ wydzierżawianiem dóbr i fol
warków i zamianę dóbr na domy.

Aparat Gazogene Brieta
JEDYNY

-

fi Pastilles de Bilin x
ciasteczka na trawienie)
1869 5—□
fi nżywają się jako{Bilińskie
wyborny środek przeciw zgadze, kurczowi żołądka k
fi bladaczce i uciążliwemu
bawieniu, katarowi żołądka, skrofułom u
trawieniu,

Hyltral Ą' Co.

baukowo- i Komisowo-iianQlowy

Mrtlale na wystawach światowych; we Wie
dniu 1873 (Hora concours) w Paryżu 1875, w
Filadelfii 1876 roku.

-

Przy odbytem na dniu dzisiejszym 21. zwyczajnem
zgromadzeniu walnem akcjonarjuszów c. k. uprz. kolei gal.
Karola Ludwika ustanowiono siiperdywidendę za
rok 1S76 na !2°|o czyli 4- zl 20 ct. za każdą
akcję, względnie za każdy okaz użytkowania, która to dywiden
da z dniem 1. lipca br. wypłaconą będzie.
Płatny zatem na dniu 1. lipca 1877 kupon akcyjny wy
mieni się za 9 zł. 45 ct., kupon zaś okazu użytkowania za 4
zł. 20 ct. w kasie centralnej Towarzystwa w Wiedniu, jakoteż
w innych rzekomych ajencjach płatniczych.
Występujący członkowie rady zawiadowczej zostali pono
wnie wybrani, mianowicie:
Pan Maurycy Dobler,
Pan hr Kazimierz Dzieduszycki
Pan J. M. Pfeiffer.
Pfeiffer,
W skutek zgonu członka Rady zawiadowczej p. A. O.
Mi sos na podstawie §. 40. statutów tymczasowo mianowany,
pan Dr. Klemens Raczyński,
został jako członek rady zawiadowczej ostatecznie zatwierdzony
W miejsce zmarłego członka rady zawiadowczej pana dr
Józefa Weissel, wj brany został
Pan dr. Juliusz Kunzek.
Do wydziału rewizyjnego dla zbadania rachunków z r.
1877 wybrani zostali
Panowie N* Kallir
dr. Jan Weinczierl
dr. Ferdynand Kratter
a jako zastępcy tychże; Panowie

Wyrabiane z bilińskiego szczawu

cerze świeżość naturalną.

ę jSKUBnKannaBSHBa
I DAWNY DOM BRIETA—WODY GAZOWE.

Eigenthiimer der „Hunyadi JanoB-Bitterquelle.“
_

Zakład liydropatyczny Znakomite powodzenie.
i źętyezny
u podnóża Beskidów, oddalony o ’/. godziny
od stacji kolei Bielsk.

Um nachtheilige Verweclislungeu zu verhiiten wird gebeten,
ausdriicklich „Hunyady Janos Bitterwasser11 oder einfach ,,Saxlełiiier'n Bitterwasiseru zu verlangen.

| 2343 1-8

kolej galic. Karola Ludwika

Zuaczny handel obrotowy
W Bremie, poszukuje w Galicji sto
sunku na dostswę masła. Oferty pod
idreseur. Litra P. 34, poste restante
BREMEN.
2321 2—3

ŻĘTltA OCZA.

Dr. CHABLE nliVLy^en,,e

uprzyw.

3

IIIYGIENICZNE. NIEZAWODEGtł
SKUTKU I ZAPOBIEGAJĄCE.
Sam* dostatecznie do nleczenia bez uży___ J:ia żadnych innych środków. Znajduje
-ię w gtownycn aptekach na całym . w ic e.W Paryżu u wynalazcy, p. BROI), I
Roulerard Magenta 158, —(Żądać należy prospektu).— 30 lat powodzenia.
Dostać można we Lwowie w aptece pana Mikolasch.
1777 48—52

handel płócien we Lwowie

Łaskawe zlecenia z prowincji uskuteczniam natychmiast sumiennie z
troskliwością.

we Lwowie. 2340 1

M. D. Chamskiego,

sztuka 3 zł. 50 ct.
poleca we wielkiem wyborze

Karola Ballabana

0. T. Winckler :

wyszła świeżo z druku na
kładem J. Huszczyńskiego w Toru
niu i sprzedaje się we wszystkich
znaczniejszych księgarniach.
■•322 2-- 2

Spódnice pikowe

do handlu

w najlepszem pokoście lnianym gotowo
utarte, do nakładania na drzwi i okna jak
w ogóle na wszelkie wyroby drzewianne
lub żelazne, oraz potrzebne pędzle jak
'również wszelkie gatunki lakierów,
poleca po najumiarkowańszej cenie handel

powieść współczesna
w trzech częściach przez

Półpiki czyli Brylantyny
r. 26, 28, 30, 40 ct. na szlafroki,
kaftaniki.

z zdrojowisk naturalnych
co dni 14 nadchodzą

Wszystkie

I

tera
enri

wypróbowana przez Dra LA.VAL w szpitalach wojskowych i cywilnych w Pa
ryżu i w głównych miastach Francji. SIŁP1UIIM przygotowuje się w tynkturze, w granulkach i w proszku.
1786 7 —?
W Paryżu w aptece pp. Derodo i Deffós, 2, ru Drouot. w Krakowie w
aptekach pp. Trauczyńskiego i Reńska; we Lwowie w aptoca P. Mikolascha;
w Warszawie w składach materjałow aptecznych pp. Mrozowskiego i Gallego.

Zakład zdrój owo-kąpielny.

400 pokojów gościnnych. Wielki hotel. Cztery publiczne restauracje.
Wspaniałe nowe łazienki. Wszelkiego rodzaju kąpiele. Łaźnie parowe.
Apteka. Skład wód mineralnych.’ Zakład gimnastyczny. Kąpiele zimne.
Pływalnia. Mleko, żentyca, kumys. Przyrząd Waldenburga. Powietrze
zgęszczone i rozrzedzone. Lezczenie wziewne. Kąpiele piaskowe.
(Sandbader), Urocza okolica górska. Wyborne górskie powietrze 405 metr,
nad poziom morza. Pyszny park 800 morgów powierzchni. Czytelnia
książek i gazet urządzona przez p. Bełz^ księgarza we Lwowie. Or
kiestra. Wspaniała sala balowa. Reuniony i bale. Wycieczki w okolice.
Arena na teatr letni. Fotograf. Sklepy i bazary.

Szpital zdrojowy dla ubogich.
Zamówienia na mieszkania i powozy przyjmuje f&arsąd Zakładu
W Iwoniczu^ który udziela wszelkich bliższych objaśnień, opisów,
broszur franko i gratis.
2268111 2-4

OGŁOSZENIE
Zarząd kolei Lwowsko-CzerniowiecKo-Jasskiej 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 (Peterswal
der Zinkweiss et Zinkgrau) utartej na pokoście lnianym i
trzechletnia gwarancja odpowiednio uskutecznionej roboty.
Ceny jednostkowe mogą być wedle metra kwadratowego
powierzchni rzeczywiście olakierowanej, 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.

Dyrekcja ruchu

Pora zdrojowa od 1. czerwca d.o 1. października.

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

OdpowittdzialRy redaktor Jan Dobrzański.

Z drukarni .Gazety Narodowej pod zarządem Ai Skerla.

