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Rok XVL

We Lwowie, Sobota dnia 19. Maja 1877.

Wychodzi codziennie o godzinie 7. rano,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

Przedpłatę i ogłoszenia przyjmuj*:
We LWOWIE bióro administracji „Gazety
Narodowej4 Plac Halicki w pałacu W.
l lanieckich. Ogłoszenia w PARYŻU przyj
muje wyłącznie dla „Gazety Nar.* ajencja pan
Adama, Correfour de la Croix, Rouge 2. prenume
ratę zaś p. pułkownik Raczkowski, Fauboug, Poisonniere 33. W WIEDNIU pp. Haasenstein et Yogler,
nr. 10 Wallfischgasse. A. Oppelik Stadt, Stubenbartei
2. Rotter et Cm. I. Riemergasse 13 i G. L.Daube et
Cm. 1. Maiimilianstrasse 3. W FRANKFURCIE; nad
Menem w Hamburgu pp. Haasenstein et Yogler.
OGŁOSZENIA przyjmuję się za opłata 6 centów
od miejsca objętości jednego wiersza drobnym drukiem. Listy reklamacyjne nieopieczętnowane nic
ulegają frankowaniu.- Manuskryptu drobne nie
awraoają się, lecz bywają mszczone.

Przedpłata wynosi:
MIEJ8C0WA kwartalnie
miosięcznie
Za miejłoowa
„

... 4 złr. 50 cent,
. •• . 1 , 50 „
. . . 2 „ — „

Z przesyłką pocztową:

&
Nb

O

w państwie austrjackiem . 6 złr. — ot
do Prus i Kzeazy nietuisokioj .
, Francji...................................... ,po 7 złr.
Belgii i Szwajcarii .... * 50 cnt.
, Włoch, Turoji i księt. Naddu.
„ Serbii . .......................................

jedynczy kosztuje 10 centów.

zważywszy nakoniec, że należy przed usta- , ednomyślnie wybranym; przysięgały, mianowicie aby w skutek wojny obecnej nie utworzyły się się kraju zupełnie spokojnie i żadnego z tych
wodawczem powzięciem uchwały w tej sprawie Fremdenblt, że lewica wszystkiego nadal unikać akie organizmy, któreby dla Austro-Węgier nie- argumentów nie przytoczył, któremi Gazeta udo
ciążyć do porozumienia się z Węgrami co do od- jędzie, aby nie rozdrażnić swego jedynego łepa- >ezpiecznemi być mogły. Rząd też czuwać będzie wodniła pożyteczności formowania legionów z sił,
lowiedniej interesom obu obszarów zmiany w 1 <a. Nowa Pressa oświadcza, że rząd mocno u- w taki sposób i takiemi środkami, jakich dane akie już znajdują się na polu wojny. Postawilakowaniu spraw szkolnych —- niżej podpisani liolewa nad odrzuceniem wniosku Prata, który jkeliczności wymagać będą. „Więcej na dzisiaj iśmy cały szereg warunków koniecznych ażeby
Prenumerata na „Gazetę Narodową41
wnoszą:
1 jrzecie ile możności popierał; i że dlatego ob jowiedzieć nie mogę. Jeżeli rząd odpowiedzialny, użyteczność ta stała się pewną. Bez tych warunwynosi:
1) Wzywa się c. k. rząd, aby z okoliczności sadzi natychmiast posadę radcy dworu jako sze- ak długo tylko może, oszczędza krew i mienia;- iów, które nie wiemy czy przyjęte zostaną, o uniedalekiego odnowienia układów ekonomicznych a trydenckiej ekspozytury namiestniczej, po o- jbywateli, to jeszcze przeto na naganę nie za żyteczności formacji legionu mowy w Gazecie nie
na prowincji:
finansowych między Austrją a Węgrami rozpo lejściu p. Alesaniego do Bukowiny dotąd opró- sługuje ; owszem tylko taki rząd godzien jest, a- było. Gdyby Czas zdolnym się okazał do dysku
kwartalnie ...
6 złr.
czął z król, rządem węgierskim rokowania także mionej. Wieszczka centralistyczna dodaje nawet, iy mu potem w danym razie kraj nie skąpił sji prowadzonej spokojnie i z dobrą wiarą bez
przekręcania słów Gazety, zyskała by na tem
miesięcznie .
.
.
2 „
co do odpowiedniej zmiany w formie traktowania :e rząd wszystko to, czego się wniosek Prata krwi i mienia11 (Żywe oklaski).
A już otwarcie myśli rządu węgierskiego od sama sprawa, a uniknęło by się zgorszenia jakiem
spraw wspólnych, i aby jeszcze w ciągu tej se- ‘ lomaga, może spełnić bez odnoszenia się do wławe Lwowie:
sji wniósł projekt ustaw, za pomocą których bez Jzy prawodawczej, prostem rozporządzeniem ad- słania Hon w komentarzu do wzmiankowanych jest tak nieprzyzwoite, brutalne w’ tonie mos
kwartalnie .
.
.
4 zł. 50 ct. zmiany zasad konstytucyjnych ustawa z d. 21.' ninistracyjnem (!!!).
odpowiedzi Tiszy. „Wcale by nie było — pisze kiewskim miotanie się pisma usiłującego przed
miosięcznie .
.
.
1 „ 50 „ grudnia r. 1867 — „dotycząca spraw wspólnych
Zkąd te wszystkie lamenta i zabiegi, do Hon — przysługą dla Turcji, gdyby rząd przed stawić się za organ opinii polskiej. Polska nigdy
wszystkim krajom monarchii austrjackiej i spo uikczemności posunięte, skoro powszechnie wia- wcześnie występywał z oświadczeniami, dla Tur wyroków odsądzających ludzi patrjotycznego dzia
sobu ich traktowania “ — uległaby takiej zmia lomo, że nikt właśnie tyle co lewica nie byłby cji przychylnemi. Milczenie rządu jest słuszne, łania od czci i wiary nie potwierdzi, chociażby
nie, żeby prawo ustawodawcze, przysługujące zadowolony, gdyby Herbst zupełnie się usunął z zkąd jednak nie wynika, aby bodaj na chwilę na to działanie zgodzić się nie mogła. W ten
Radzie państwa co do spraw wspólnych, od dnia Izby posłów ? P. Herbst posiada wszystkie przy oył w stanic pozostać nadal u steru, gdyby nie sposób jak Czas traktować sprawę Polski, jest
1. stycznia r. 1878 wykonywane było znowu bez mioty, osobiście odstręczające; zdolności praw zdołał przeszkodzić bądźto przymierzu na to służyć interesom jej wrogów.
Lwów d. 19. maja.
pośrednio przez tęż Radę bez wysłania delegacji, dziwej męża stanu ani krzty, a przemożną żył- szej monarchii z Moskwą, lub jakiejkolwiek ak
Z Rady państwa otrzymaliśmy następujące i żeby potrzebne może narady wstępne ku osią <ę tyrańską. Ale posiada inne znowu przymioty, cji wespół z Moskwą. Jeżeli się nie występuje
telegramy:
gnięciu zgodnych uchwał oddane były z zacho ak w wysokim stopniu dar sofisterji, bez której wobec wypadków rumuńskich, to nie z powodu,- Korespondencje „Gaz. Jar?4
Wiedeń d. 17. maja. Przewodniczącym waniem zasady mniejszej liczby (§. 13. konst.) system centralistyczny ostać się nie może; żbyśmy prawa do tego nie mieli, ale dlatego, że
klubu lewicy wybrany Dumba. Wniosek dr. komisjom wybieranym przez austrjacką Radę pań przytomność i oraz bezczelność, którą nieraz cen- eszcze nie czas na to.“
Z Rumunii d. 15. maja.
;ralistów ratował; spryt wyszukania punktu, w
Sturma o zmianę ustawy o delegacjach, przy stwa (sejm węgierski).
Po
nad
brzegami
Dunaju grzmią działa od
2) Wniosek ten przekazać komisji z 15 człon <tórym się kopa niedołężnych, ale zaciekłych poBud. Napilap, dziennik węgierski, wycho
przy pierwszem czytaniu odrzucono 133 gło ków wybranych bezpośrednio z Izby do narad ityków zgadza; a wreszcie przebiegłość i nielidzący w Peszcie, donosi, iż wielu Polaków zgło Kalafatu aż do Izmaiły, jako zapowiedź zbliża
sami przeciw 66.
wstępnych i zdania sprawy."
tościwość intryganta i wichrzyciela, w takiem ko siło się do konsulatu tureckiego w Peszcie z o- jącej się krwawej katastrofy, przeprawy wojsk
Wiedeń d. 17. maja. W Izbie posłów
Projekt ten pochodzi od klubu postępowców, le jak centraliści pierwszorzędnego. Już się usu świadczeuiem, iż zamierzają udać się do legionu moskiewskich i rumuńskich. Przeprawa ta ma
toczyła się dzisiaj kilkugodzinna rozprawa i pierwotnie sięgał jeszcze znacznie dalej. Wy wał p. Herbst, już go i wyrzucano z klubu, — polskiego, formującego się w Stambule. Ponieważ nastąpić w ostatnich dniach tego miesiąca, na
ten bowiem termin są zamówione mosty ponto
nad wnioskiem dr. Sturma co do zmiany raża on najwewnętrżniejsze pragnienie całego o- ale zawsze straszniejszym był jako szeregowiec, jednak konsulat nie otrzymał żadnej instrukcji nowe w tym celu.
bozu centralistów, a i poza tym obozem wielu albo luzak, niż jako uznany formalnie przywódz- od swego rządu, tymczasowo więc konsulat nie
ustawy o traktowaniu spraw wspólnych. do niego się skłania, — ale wykonać go niepo ca. Bannity trwożniej słuchali lewiczanie jak pre
Przypadek zetknął mię z przedsiębiorcą ta
mógł im ułatwić podróży.
Przy końcu rozprawy oświadczył minister- dobna. Choćby nawet Węgrzy na ten projekt się zesa. I dla rządu jest p. Herbst wstrętnym, przy
Polit. Corr. zamieściła korespondencję z Ber kich czterech mostów w okolicach Gałacu. Ma
prezydent, książę Auorsperg: Rząd usiłował zgadzali, wystąpiłaby przeciw niemu korona, dla krym, ale oraz jedynym jest, który niesforne łby lina, rozbierającą odezwę komitetu stambulskie on ich dostarczyć cztery, z których jeden ma
zawsze skonsolidować prawnopaństwowe sto której instytucja delegacyj wspólnych bywała centralistyczne zdoła przemocą swoją powolnemi go i występującą mocno przeciwko sprawie pol służyć do zamaskowania właściwej przeprawy i
odciągnięcia w inną stronę uwagi Turków, trzy
sunki; jest więc za utrzymaniem istnie nieraz jedyną pomocą w podtrzymywaniu siły uczynić dla rządu, jeżeli położenie nakazuje cen- skiej, z powodu niepolitycznego i zupełnie nie zaś inne mają służyć jednocześnie do przeprawy
zbrojnej jako tako na stopie należytej, wołała tralistom poświęcać pychę, zasadę, doktrynę, aby
jącego związku prawopolitycznego, łączącego by raczej unię personalną między Przedlitawią ocalić system. Ztąd też i lamenta pism ministe- na miejscu użytego zdania w tej odezwie „o piechoty, artylerji i kawalerji w okolicach Braiły.
zatknięciu sztandarów przy ujścin Wisły i Nie
obydwie połowy monarchii. Z togo więc a Węgrami, niż zmianę, we wniosku Sturma ljalnych, że Herbst się usuwa!
mna." Czas, który skwapliwie drukuje wszystkie Miarkując bowiem z rozłożenia wojsk moskiew
powodu już teraz oświadcza, iż nie mógłby proponowaną. Nietylko organ postępowców rajchsMusieliśmy się rozwodzić nad tą sprawą, głosy nieprzychylne Polsce, nie omieszkał i tej skich, widoczną jest rzeczą, że tam a nie gdzie
zadośćuczynić wezwaniu, zawartemu we wnio ratowych, ale i organa lewicy oświadczały nie a żeśmy to uczynić musieli w dzisiejszych cza korespondencji zamieścić w swoich szpaltach, za indziej główna ich siła przeprawiać się będzie,
dawno jeszcze, że jeśli w drodze ustawodawczej sach, to najlepszym jest dowodem nędzoty cen opatrzywszy ją w uwagi o nędzocie moralnej au gdy tymczasem przeprawy pomiędzy Oltenicą i
sku dr. Sturma.
Dżiurdżewem, jakoteż koło Kalafatu okupione
uiemożnaby odmienić dualizmu, który Radą pań tralizmu i systemu centralistycznego, któremu
Poczem przy imiennem głosowaniu Izba stwa zupełnie obiera z prawa kontrolowania po usunięcie się jednego, i to takiego indywiduum torów odezwy. Niepolityczne zdanie nie jest je będą krwią Rumunów, po za któremi korpusy
szcze moralną nędzotą, i jakkolwiek nie znamy
moskiewskie
postępować będą. Oprócz bowiem
133 glosami przeciw 66 odrzuca propozycję lityki zagranicznej, jakie inne parlamenta mają zagraża rozbiciem i upadkiem! P. Herbst zna panów, którzy się podpisali na odezwie stambul
przekazania wniosku dr. Sturma do komisji. i wykonują, podczas gdy Rada państwa prawa wszystkie swej pozycji korzyści, ale też niesły skiej, podnieść musimy jako czyn ślepej namię części małej wojska rumuńskiego, zgromadzonego
tego niema, a delegacje prawie wykonywać go chanie jest próżnym, już jako Niemiec, profesor tności, wydawanie takich sądów o ludzich, któ w Bukareszcie dla parady księcia Karola, wszy
Wniosek Sturma opiewa dosłownie:
stkie siły są rozłożone po nad Dunajem od Ka
„Zważywszy, że niedalekie odnowienie ukła nie mogą: to ostatecznie użyje się ku temu pra i niezadługo nąnowo przyjmie dzwóuek pre rzy nie dali powodu do odmawiania im moral
lafatu do Oltenicy, na tyłach ich zaś koncentrują
dów ekonomicznych i finansowych między Austrją wa budżetowego Rady państwa, i chociaż dele zesowski, albo rozbije klub lewicy, i przy pomo ności. Sądy podobne upoważniają do przypu
się masy moskiewskie i drogami od Buzeu, Ploa Węgrami w wysokim stopniu wyzywa do zba gacje uchwalą sumy na wydatki wspólne, to Ra cy uciekinierów klubu postępowego utworzy klub szczenia, “ iż, według Czasu, wszyscy ci są nie
jeszti, Bukaresztu, Slatyny i Czajowej na pięty
dania także kwestji, czy instytucje do traktowa da państwa tych sum nie zaasygnuje i de facto nowy, stanie na jego czele i jeszcze potężniej moralnymi, którzy odzywają się patijotycznie.
Miara moralności zastosowana jest tylko do tych, tamtym następują. Drogo więc zaprawdę opłaci
nia spraw wspólnych w należytym pozostają sto ruuie instytucja delegacyj wspólnych. Jeżeli się szym będzie, aż cały centralizm runie.
Telegramy z Chebu (Eger, w Czechach) d. którzy z Polską zerwali. Rozumielibyśmy kryty Rumunja marzenia swoje o niepodległość! Co jasunku do opłat i obciążenia podatkowego obu ob nie mylimy, to wniosek Sturma posiadał więcej
szarów państwowych, i czy szczególniej odpowia podpisów przy wniesieniu, niż głosów przy pier 16. b. m. donoszą o foymain-jj i- & w.oJLcŁę._r o- kę odezwy i wykazanie niewłaściwości podobnych tagan turecki nie wymorduje, to rozbiją karta
wszem czytaniu.
botników fabrycznych w Ascli, z powodu od zdań jak powyższe, które aczkolwiek jest uczci czownice moskiewskie, popychając naprzód wa
dają słusznym interesom Austrji;
lecznych Rumunów.
Jak wiadomo, p. Herbst rozsierdzony u - mówienia większej płacy. Przywołana żandarme we, najniepotrzebniej zostało użytem.
zważywszy dalej, że instytucja delegacyj,
Na kolejach ruch wojenny nie ustaje, coraz
Oprócz tego Czas nie omieszkał przyczepić
stworzona w roku 1867 przez Węgry, jako u- padkiem wniosku Prata, złożył godność prezesa rja napotkała silny opór, i na rozkaz starosty
stępstwo dla Austrji, i przez austrjacką Radę klubu lewicy. Nie mógł on wybaczyć lewiczanom, dała ognia. Jeden robotnik padł zabity, kilku łatki i hr. Platerowi, którego serdecznie niena nowe hordy przez Jassy ku Bukaresztowi zmie
państwa przyjęta, jako fakt dokonany w dotych że opuścili go w sprawie, w której obronie on jest rannych; jeden żandarm pokaleczony. Przy widzi za to, iż na wzór innych magnatów nie rzają i przejeżdżający tą linią mogą codziennie
czasowej formie swej wedle doświadczenia dzie całą sofisterję swoją nastawiał. Zdrady formalnej zwano wojsko i w obecności wojska robotnicy wyparł się Polski i uważa za swój obowiązek naliczyć ośm pociągów olbrzymich ciągnionych
sięcioletniego niezdolną jest zabezpieczyć w do nie było, bo tylko czterech lewiczan głosowało wewnętrzne urządzenia fabryki Geipla przy po służyć jej zawsre i wszędzie. W oczach jego ko- przez dwie maszyny, a wiozących to ludzi, to
statecznej mierze słusznego wpływu reprezenta przeciw wnioskowi, przez Herbsta popieranemu mocy robotników innych fabryk zburzyli. Przy micznem jest staranie za Polską i dbałość o o- raaterjał wojenny. Oprócz armat i amunicji spo
cji austrjackiej na traktowanie spraw wspólnych, (Deschmann, Dormitzer, Mises i Schiirer); spra zwano więc jeszcze więcej wojska, bo robotnicy bronę jej interesu. Czas robi hr. Platera odpo strzegać się dają masy pali dębowych, desek,
wiedzialnym za tę odezwę wtedy, kiedy jak nas belek, olbrzymie łańcuchy z ogniw do 2 cali głę
szczególniej na kierownictwo polityki zagrani wa tego wniosku była rozbieraną na bardzo grozili podpaleniem.
szczupłem zebraniu klubu, bo zaledwo 30 człon
Telegram dość niedokładnie podał odpo przekonywa oświadczenie rozesłane przez hr. bokości, kotwice, siecie z postronków a raczej
cznej, i ustanawiania budżetu wojskowego;
zważywszy dalej, że w chwili obecnej nie ków liczącem ; uchwalono popierać wniosek Pra wiedzi T i s z y na interpelacje z d. 16. b. in. Platera do dzienników, nie ma on żadnych sto sznurów grubości cala jednego i masa różnych
możnaby dopiąć przeniesienia obrad i uchwał o ta, ale nie obowiązująco; to też część lewiczan w węgierskiej Izbie posłów. Tisza był wielce sunków z komitetem, a przeciwko odezwie jego innych przedmiotów, których przeznaczenie tru
sprawach wspólnych na centralny organ parla z tego właśnie powodu, będąc zresztą przeciwną rozdrażniony i powiedział więcej, niż może chciał porobił odpowiednie zastrzeżenia. Pomimo tego dno jest profanowi odgadnąć.
Jeden z takich pociągów do 60 wagonów,
wnioskowi, a nie chcąc przeciw uchwale klubo publicznie powiedzieć. Dość zrozumiałem przecie oświadczenia, Czas wierny swojej polityce kła
mentarny dla Austrji i Węgier;
zważywszy, że prawo ustawodawcze, przy wej głosować, uchyliła się od głosowania, mia jest jego oświadczenie, że stosunek Rumunii u- mania i zohydzania patrjotów polskich, puszcza naładowany jedynie kotwicami, łańcuchami i li
sługujące austrjackiej Radzie państwa, co do nowicie p. Wolfrum, Dzienniki centralistyczne łożony został w traktacie paryskim nie w myśl w świat twierdzenie o udziale hr. Platera w o- nami przechodził dzisiaj z przeznaczeniem do
•praw wspólnych ustawą z d. 21. grudnia roku ze środy zapowiadały, że jeszcze tegoż dnia interesów Austro-Węgier; że wcale nie należy dezwie wspomnianej. Dalej już bezwstydu kła Dżiurdżewa. Łańcuchy w połączeniu z sieciami
zatopione na pewną głębokość, służyć mają do
1867 poruczono tylko delegacji do wykonania, i miała nastąpić jakaś wielka owacja na cześć ubolewać, iż Rumunia nie jest za neutralną u- mania posunąć nie można.
Podobnież bezwstydnem kłamstwem jest u- zatamowania przejścia statkom na Dunaju.
że za pomocą zmiany tej ustawy, do której pra Herbsta, tak wielka, iż mimowoli cofnie swoją znana; że wreszcie monarchia a zwłaszcza Wę
trzymywanie
iż
Gazeta
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;
że
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czyby
im
wo również służy Radzie państwa, przywrócić
można tejże Radzie stanowczy wpływ na trak wica przystąpiłaby do ponownego wyboru preze ze względu aa swoje interesa wypadłe przyjąć wzywa młodzież do opuszczania kraju i udawa terą przybył do Plojeszti. Świta zajmowała 17
towanie spraw wspólnych, nie zmieniając dzisiej sa dopiero po świętach, aby się umysły uśmie zneutralizowanie Rumunii. Rząd już raz oświad nia się do legionów. Czas pominął wszystkie ar wagonów pociągu specjalnego. Po południu zaraz
rzyły, i że wtedy Herbst zostanie ponownie a czył, i powtarza, że z całą czujnością baczy, gumentu Gaz. Nar. o konieczności zachowania książę Karol przyjechał odwiedzić w. księcia, a
szych zasad konstytucji;

Od administracji.

obszarowe żyją tylko pszenicą i wódką, i to są stoi ta gałęź gospodarstwa ? Wszak Polska sły Galicjauie i Lodomeryjczycy atoli nierozumieją że pod tym względem może zazdrościć p. Cham
dochody główne —, reszta jest małoznacząca, nęła ongi z swych stadnin, a komitetów nie mia tego wymownego, klasycznego języka przeszłości, skiemu niejeden pierwszorzędny powieścio- i konie wchodzi nawet w rachunek. A tu pomi ła ani sportów! Mimowoli zatem nasuwa się i dlatego nie dziw, że Wielko- i Małopolanie medjopisarz... I cóż to za przepiękna galerja
nąwszy już administrację folwarczną i potrzeby myśl że kierunek obrano fałszywy — że to co patrzą się na nas jak na karłów, jak na pokur charakterów i typów, jakie bogactwo scen i odomowe, co miesiąc znaczniejszy termin wypłaty, gdzieś tam jest dobrem, u nas się na nic nie czów. Wszak w głowie galicyjskiego szlachcica brazów tchnących poezją i prawdą życiową, na
Skreślił
gromadził autor w powieści „Nasze życie"!
i tak: dwie raty pożyczki bankowej pierwotnej, zdało. Nie było by sumienniej odszukać dawne Mickiewicz jest buntowszczykiem.;.
Dr. H. Jasieński.
- Nięmą- tam ani jednego dysonansu, ani odro
cztery raty kwartalne podatków rządowych, na wzory, i snując nić dalej, śladami przodków
Ale pożegnajmy panów ruskich i, spieszmy
biny naciągania, ani ździebełka pedantyzmu, wszę
stępnie znów dwie raty pożyczki dodatkowej, i kroczyć ?
do popów.
.,(C.;d.. n.),III. Pan r u s k i.
cztery weksle — lub dwie raty czynszu dzierża
dzie ruch,- -poezja, dowcip tu i owdzie zapra
Wszak nie ma się czego wstydzić, jest ra
wiony ironią, i głęboka miłość swego społe
wnego, eo robi rat 12 albo 10. Dawniej brak go czej czern się chlubić — przodkowie nasi mieli
(Dokończenie.)
czeństwa... Humor autora „Nasze życie" jest
tówki zastępy wały znaczki lub kwitki dworskie. naukę, doświadczenie w tym względzie, a my
przepyszny.a tak sympatyczny, że doprawdy, uCzasami i dotkliwsza trafia kara takiego Znaczkami płaciło się robociznę, i takowe w są tego wszystkiego nie mamy; próżna też praca, nie
Moszka uniwersalnego, lecz nie skutkiem rozka siednich miasteczkach miały, kurs al. pari. Kasa dźwigniemy tej gałęzi gospodarstwa!
(„Nasze życie11, powieść współczesna w trzech czę cżyĆ się z. tej książki mogliby nasi panowie mło Weźmy przykład drugi. W czarnych obwód ściach przez M. D. Chamskiego. Toruń 1877. dżi humoryści, którzy nie umieją inaczej rozwe
zu pańskiego, jeno po formie konstytucyjnej: na folwarczna miała n. p. takich znaczków lub
selić czytelnika, jak szarpaniem cudzej sławy,
mocy dobrowolnej ugody. „Wybieraj: albo stra banknotów własnych po 10, 15 i 25 złr. na su kach wyszedł ósmy numer Rolnika, poświęcając
Nakład J. Baszczyńskiego):
albo odkrywaniem brudów i mętów społecznych,
cisz to i to, albo przyjmiesz się dziesięciu prę mę tysiąca złr. Znaczkami temi wypłacała robo wstępne słowo ś. p. Franciszkowi Horskyemu z
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tów.* Targ w targ, staje na pięciu prętach, po tnikowi, który, znów idąc na jarmark, w znajo Kollina, który dźwignął rolnictwo w Czechach,
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Każdy czytelnik inteligentny i nawet nie
w
szczególności
zaś
dał
popęd
do
racjonalnego
których odliczeniu znów nastaje zgoda i har
siące kupiec przyjeżdżał do dworu, oddawał zna nawodniania łąk, osuszania bagien, hodowli ryb żącego do nowszej generacji pisarzy naszych, inteligentny, gdy przeczyta powieść „Nasze ży
monia.
przystępujemy do tego z pewnego rodzaju boja- cie", dozna uczucia jakiejś harmonii moralnej, ja
Takiemi konceptami radzi sobie szlachta na czki, brał kwitek do żniw, i tym sposobem kurs i raków i t. d.
Bezsprzecznie że Horsky bardzo się przy źnią, aby nie być rozczarowanym... Pojmie więc kiegoś podniosłego spokoju i wiary w lepszą dla
Rusi — lecz to wszystko nędzy nie zapobieży. znaczków się podtrzymywał, i brak gotówki czuć
służył Czechom, ale dlaczego my mielibyśmy od każdy, jak przyjemnym jest zawód dla recenzen nas wszystkich przyszłość, a przy tem wszystW kraju bowiem, gdzie tylko raz na rok się nie dawał. Obecnie ustało to zupełnie.
Kończąc pobieżną charakterystykę panów wzorowywać jego systemata gospodarcze, tego ta, gdy spotka się z książką, w której z każdej kiem wątek powieści prowadzony jest przez au
po żniwach kasa folwarczna się
zapełnia, a przez 365 dni wypró ruskich, nie możemy pominąć milczeniem zarzu pewnie i Rolnik wytłumaczyć nie zdoła, chociaż karty wieje prawdziwy talent i na wskroś za tora w tak ciekawy i zajmujący sposób, że tru
żnia, musi zajść nieporządek w tów, które nas trafiają od niepowołanych często by nas wszystkiemi przedrukami z pism niemie cna i podniosła tendencja. Takiego właśnie uczu dno się oderwać od książki. Styl pana Cham
cia doznaliśmy, przeczytawszy powieść p. t.: skiego jest zupełnie oryginalny — prosty, a je
finansach, zwłaszcza że kapitał jest bar kroć mędrków, a które dadzą się ostatecznie ckich karmił.
Wszak nawodnienia na Rusi za czasów Rze „Nasze życie" napisaną przez M. D. Chamskiego. dnak podniosły, wolny od wszelkiej napuszonej
dzo drogim. Już mniejsza o procenta 10, 12, 15 streścić temi słowy: iż ziemie polskie prawie
18, 21, 24, ba nawet i wyższe odsetki są jeszcze żadnej nie miały kultury i dopiero pod rządami czypospolitej były zwykłą rzeczą, w racjonalne uję Już z kilku poprzednich prac tego autora, jak deklamacji, a tak obrazowy i dosadny, że autor
niczem wobec tego co się przy griinderstwach zaborców przychodzą do ładu i porządku. Otóż tą systemata, a tak znakomicie przeprowadzoną, powieści: „‘Z niedalekiej przeszłości" drukowanej kilku nieraz słowami umie odzwierciedlić naj
nazywa Kapitale herbeischaffuugs-Kosten. Przy o ile zarzut ten odnosi się do kultury agraryjnej, że wątpię, aby system Horskyego dla nas był w Dzienniku Poznańskim, „Podróży po południo skrytsze tajniki serca ludzkiego i to, na co nie
puszczając, że szlachcic na przednówku potrze to śmiało rzec możemy iż sprawa ma się właśnie lepszym. Nie lepiej więc odnaleźć wzory tego da wej Moskwie" w Gazecie Narodowej, „Szkiców jeden potrzebowałby użyć całych stronnic, autor
buje. tysiąc złr. do żniw na cztery miesiące odwrotnie, to jest: iż za czasów istnienia Rze wnego gospodarstwa, wypróbowane, zastosowane obyczajowych z życia Mazurów" drukowanych w „Naszego życia" po mistrzowsku maluje paroma
wówczas wybiera się do miasta i szuka znajo czypospolitej polskiej agrikultura stała u nas na do naszego klimatu, do stosunków naszych, niżli Kłosach i paru innych, które mieliśmy sposo wyrazami.
Żałujemy, że nie możemy dać obszernej i
mego kapitalisty za pośrednictwem faktora. Ka wyższym a co najmniej na równym stopniu roz wiecznie błąkać się po obczyznach? Gospodar bność czytać — już z tych prac, powiadamy,
pitalista strąca sobie średnio 18 prct, i wymów woju jak w państwach ościennych, a co ważniej stwa stawowe na wysokim stopniu kultury stały nabraliśmy przekonania, że p. Chamski należy wyczerpującej recenzji powyższej powieści, bo to
sobie w prezencie np. korzec pejsacznej pszeni sze, iż wówczas staliiśmy bezwarun u nas, niech nasi mecenasi rolnictwa poszukają do niepospolitych autorów, ale przeczytawszy należy do pism specjalnie literackich — z obo
cy, lub kilka korcy kartofli, lub kilka indyków kowo wyżej w kulturze na Rusi jak a odnajdą, i zbędnemi dla nas staną się broszu „Nasze życie", twierdzimy śmiało, że autor te, wiązku jednak dziennikarskiego zwrócić uam
pracy policzony być może i powinien do katego- wypada uwagę na utwór, zajmujący w najnow
lub gęsi -r faktor za trud weźmie najmniej 1C obecnie. Myśmy atoli tak z drogi zostali ry niemieckie „iiber die Fischzucht".
Lada Niemiec wyrwie się z konceptem n. p rji pierwszorzędnych powieściopisarzy.
szej literaturze naszej znakomite stanowisko i
złr. Podróż zaś kosztowała 15 złr., uielicząc wy sprowadzeni, że zerwawszy z przeszłością, a w te
W ostatnich czasach nie zdrzyło nam się posiadający wszystkie cechy tak nazwanej trwa
datku dla domu. Zróbmy rachunek procentów lf raźniejszości nic z łona własnego nie wydobywa o komasacji gruntów, a za nim chórem nasze
prct. — prezent w wartości 5 złr. na 4 miesią jąc, chwytamy bezustannie wzory zagraniczne niby powagi naukowe, szerokie o tern pisują ar czytać powieści z taką przyjemnością, z jak? łości literackiej, a robimy to z tem większą
przeczytaliśmy „Nasze życie". Jest w tym utwo przyjemnością, że powieść „Nasze życie" ukaza
ce czyli 2 prct., faktor 10 złr. na cztery mie uważając je za nowe wynalazki, podczas gdybyś- tykuły. Żadna z tych powag na wsi nie była
siąee czyli 4 prct., podróż równa się 6 prct. — my jeno nieco skrzętniej poszukali, to odnale chłopskiej nie widziała chaty, a chce jej się rze eoś dziwnie prostego, a przytem taki jaki? ła się nakładem nowej wydawniczej firmy na
źlibyśmy w dziedzinie rolnictwa i pokrewnych komasować. Premium wysokie można wyznaczyć swobodny i misterny artyzm, że nie wiadomo kresaeh ziemi polskiej, gdzie kulturtregerstwo
co czyni razem 30 prct.
Jest to rachunek tak skromny, że prawi 3 temuż gałęzi rodzime wzory znakomite.
temu, ktoby zdołał podać projekt komasacj co bardziej podziwiać w autorze, czy oryginał niemieckie radeby wszystko połknąć co polskie.
Weźmy przykład zwykły, szerszej znanj gruntów wsi podolskiej, lecz taki projekt, który ność w prowadzeniu akcji powieściowej, czj Bądźcobądź, społeczeństwo polskie i literatura
nigdy w takiem minimum się nie zdarza. A ż e
tego rodzaju pożyczki doraźne wobec wyżej przy - publiczności. W kraju naszym podupadł chów by wytrzymał krytykę.
szczególną dosadność w charakterystyce sytuacj od takiego wybitnego talentu, jakim jest obdatoczonego obrotu rocznego 30 -40.000 złr. są nie - koni, i to tak podupadł, że państwo z wlasnegc
Dla galicyjskiej szlachty jest wszystko no i osób występujących w powieści... Wszystko, c > rzony autor powieści „Nasze życie," ma prawo
zbędne, wypływa ze zdania poprzedniego, wktó - interesu musi dalszej ruinie zapobiegać. Czy po wem; ona bowiem zna tylko Galicję, a Polsk tylko przesuwa się w tej powieści przed oczyimi oczekiwać szeregu i to długiego szeregu dalszych
rem' wykazano że na Rusi, a w szczególności n a mogły co wzory importowane ? Czy pomogłj n i g d y u i e , z n ał.a; a tymczasem Polska ts czytelnika, nosi na sobie piętno wyrzefbibne i prac, chociażby z tej zasady, ze.. noblesse oblige.
PodolUj tylko w jednym perjodzie po żniwach si ę wszystkie towarzystwa wyścigowe, sporty, korni mieściła już to. wszystko w sobie i dziś jeszczt3i plastyki, a dyalog jest tak świetny, tak żywy
inkasuje, a przez cały rok wydaje. Gospodarstw a tety i t. d.? Czyż z roku na rok coraz gorzej ni( w wielu a wielu względach wzorem być może ! ’ tak tryskający dowcipem, a przytem naturalny 1

Nędza na Rusi.

Przegląd literacki;

dziś tenże oddał rewizytę w Bukareszcie. W dobrze utrzymany ogień działowy i karabinowy wi się ta czynna polityka marszałka? Aby na to zaś jestem panu bardzo obowiązany Za wdzięczność, szcze rozstrzygnięty, zwrócił się nagle przeciw swo
Plojeszti w. książę oczekiwał na dworcu gościa, a na następującego nieprzyjaciela, którym dosło odpowiedzieć, trzeba ocenić prąd, jaki w osta którą mi pan okazujesz i za wyrazy, pochlebnie do jemu sojusznikowi, aptekarzowi Pajęckiemn, dotych
w Bukareszcie książę panujący wraz z małżonką wnie rzecz biorąc, zmiatali Moskali. Padali oni tnich czasach uwydatniał się we Francji, a na mnie zwrócone. Rzym nie uczynił nic innego, jak czasowemu burmistrzowi, który niechcąc zadowolnić
takąż grzecznością się odpłacili.
setkami na równinie pod pozycjami tureckicmi, ktziry opinia publiczna Europy mało zwracała tylko spełni! święty obowiązek, składając uroczysty wszystkich zachcianek pana sędziego, przeciw tego
Rumuni się cieszą że przy tej sposobności i wtedy właśnie, gdy starali się oprzeć temu uwagi, zajęta będąc zawikłaniami na Wschodzie. hołd pamięci wielkiego męża, który tak kochał, woli wraz z Radą stabilizował jako lekarza miej
w. książę oddał pokłon sztandarowi rumuńskie morderczemu ogniowi, oddział tureckiej piechoty Prąd ten nosił na sobie wyraźne barwy orleani- największemu poecie, który wyśpiewał boleści i na skiego p. Raaba, głównego przeciwnika p. Protunmu przy wjezdzie do pałacu książęcego. Wizyta i kawalerji, zasłoniony gęstemi krzakami, napadł stowsko-klerykalne. Jeszcze mniej więcej w mar dzieje ludzkości — patrjocie, który umiał bronić ga. Inde illae irae ! Zawiść osobista p.Protunga nie
trwała tylko od 12 do 4, w którym to czasie z boku na moskiewską kolumnę, sprawił w niej cu partja klerykalna zawarłszy sojusz z ligą or- wolności na polach bitwy. Chciej pan być tłuma znając granic, posunęła się tak dalece, źe teraz
zjedzono śniadanie en petit comite, poczem w. straszną rzeź, tak że Moskale stojąc w zupełnie leanistów, podnosić głowę poczęła i zręcznie cio czem tych uczuć, niemniej jak i mej wdzięczności przeciw woli mieszczan i statecznych żydków fo
książę przyjmował w konsulacie wiernopoddanych otwartem polu, nie mieli innego wyboru, jak sy wymierzać w gabinet Simeona. Zrazu mar dla świetnej reprezentacji tamtejszego s/.Iatlietnego ry tuje na burmistrza p. Freudeuberga, podejrżanecara tak z za Prutu jak z za Dunaju.
tylko bić się lub uciekać. W krótkim czasie, szałek zdawał się być jej przeciwnym, a przy miasta i przyjm pan równocźeśnie wyrazy m«go go o pokątne pisarstwo, bezwyznaniowca, którego,
jak mówią nawet porządniejsi żydzi, nie życzą so
Zapał wojowniczy sztucznie rozniecony przez miejsce, na którern odbył się ten ruch flankowy, najmniej oficjalnie nie odmawiał swej aprobaty głębokiego i przychylnego uszanowania.
bie. Zrozumielibyśmy, gdyby p. Protung protegował
Syndyk Veuturi.
rząd wzr asta niepomału. Rumuni zupełnie stra pokryte zostało zabitymi i konającymi Moskala tym administracyjnym środkom, jakich Simon
jakiegoś
zdolniejszego kandydata jak p. Pajęcki,
cili głowy, zapalone myślą o niepodległości w o- mi. Nieprzyjaciel otrzymał wkrótce nowe posiłki, używał w celu przytłumienia ruchu klerykalne— Plac wystawowy w ogrodzie Jabłonowskich
bec 300.000 bagnetów moskiewskich cały kraj i znowu zawrzała stanowcza walka. Przez kilka go. Orleaniści i klerykalni nie dawali wszakże zapełnia się coraz bardziej budynkami. Obecnie lecz kandydatura p. Freudenberga jest tak wstrę
zalewających. W rozprawach Izby i senatu w godzin powtarzali Moskale desperackie ataki, za wygranę i nurtując wprawnie jak zdołali z ukończono budynek frontowy, który odznacza się tną, a dla dobra publicznego szkodliwą, że nie poj
dniach 12. i 13., gdzie uchwalono zaakcepto lecz ku południowi zwolna ucichł ich ogień i co jednej strony pomału Mac-Mahona przeciągnąć gustowną bramą frontową. Skrzydła jego oba prze mujemy, jak się p. Protung dopuścić mógł takiego
wanie stanu wojny przez Turcję wywołanego, fnęli się nareszcie, doznawszy wielkich strat.
na swoją stronę, tak z drugiej, stwarzając Simo znaczone są na pomieszczenie kas. Przed bramą postępowania. Z tego powodu udała się deputacja
naprawiono tyle bzdurstw i fałszów, że trudnoby
„Tureckie wojska składały się wyłącznie z nowi coraz nowe przeszkody i kłopoty, przyczy rozpoczęto juź robić plantacje, a i po za ogrodze mieszczam do Lwowa, która namiestnictwo i Wy
było i na wołowej skórze je spisać, — w prze baszybożuków pod Hassan-Tahsin baszą, i byli nili się do tego, że parę fałszywych uczynił niem w kilku miejscach zaczęto wyrzynać klomby. dział krajowy prosi o opiekę, aby miasta nie wy
wrotności, obłudzie i podłości przodowali Kogolni- by mogli zupełnie zniszczyć Moskali, gdyby od kroków, że w swych zapędach ścigania ru , — Na ulicy Akademickiej postawiono na Peł- dawano na harce osobistych niechęci p. Protunga,
a spraw gminnych nie oddano w ręce p. Freuden
czano i Bratiano. Ludzie dobrej woli i sumienia, artylerji skuteczniejsze otrzymali poparcie. Je chu klerykalnego posunął się za daleko.
twi nowy m»st, który ułatwia o tyle komunikację,
jako to Pantaci i Lan Ghica, Zonescu, Epureano, dynym tureckim oficerem, który się odznaczył i
Tego było dosyć, aby stanowczo na stronę źe łączy prawą stronę ulicy z lewą na przeciw berga, który prowadzi interesa współwłaścicielki
Sądowej Wiszni hr. Bąkowskiej, mającej z miastem
Vainos i inni zakrzyczeni i potępieni zostali, a poległ, był Bimbaszi Khalim bej, od nieregular monarchistów przechylić marszałka, którego kle- zabudowania kasyna mieszczańskiego.
rozliczne sprawy o grunta i majątek gminy.
w rezultacie uchwalono jednobrzmiącą w obu Iz nych wojsk. Wielki zapał w wojsku."
rykalne dążności oddawna były znane. Cel został
— Dr. Ludwik Lubiński adwokat kra
bach rezolucję, która brzmi jak następuje:
Korespondent dodaje, iż był naocznym świad dopięty i marszałek przyczepiwszy się do zacho
— Bursztyn. Dalszy ciąg dobrowolnych dat
jowy
zawiadamia,
źe
przeniósł
swoją
kancelarję
z
„Izba posłów (senat) zadowolniona zupełnie kiem tej ważnej potyczki od początku od końca, wania Simona przy debacie nad ustawą praso
ków łaskawie nadesłanych na rzecz pogorzelców
dotyczasowego
pomieszkania
swego
przy
ulicy
Ja

wyjaśnieniami p. ministra spraw wewnętrznych; i poświadcza, że ottomańscy żołnierze okazali wą, wywołał skandal, który gabinet do dymisji
tutejszych, które komitet z podziękowaniem otrzy
„zważywszy, że Turcja deklaracją swoją i podziwienia godną brawurę. Moskale stracili wie skłonił. Telegram donosi, że marszałek zawezwał giellońskiej, do pałacu Ulanieckich przy placu Ha mał. Wpan Palmrich z Wróblewiec 5 zl, przez
lickim,
gdzie
obecnie
znajduje
się
redakcja
i
dru

czynami zaczepnemi przeciw Rumunii zerwała le armat, nie zdobyli zaś na Turkach ani jedne konserwatystę Dufaura do złożenia nowego ga
Gazetę Narodowa ze składki w Drohobyczu za
karnia Gazety Narodowej.
sama dawne związki, które ją z tąż łączyły, i go działa.
binetu, ale ten odmówił; więc marszałek udał
rządzonej przez Wks. Niemiłowicza 3 zł. 24 et.,
—
Słusznie
patron
Związku
udał
się
do
skar

postawiła się w stan wojny z państwem rumuńPester Lloyd otrzymuje z Bukaresztu na- się do umiarkowanego republikanina ks. Audifret
Jwielm. Zofia hrabianka Bukowska z Konkolnik
skiem;
następujący ciekawy telegram: „Dotychczasowe Pasąuiera. Nie wiemy co odpowiedział prezydent bowej dyrekcji z Żądaniem, aby nałożono i sprze 5 zł., gmina miasta Zaleszczyk 20 zł., Wydział
„wziąwszy do wiadomości oświadczenie rzą dyspozycje co do zamierzonego ruchu wojsk każą senatu, ale przewidywać należy, że i on także dawano blankiety wekslowe również i w języku powiatowy w Rudkach 25 zł., ze składek w Rożdu, że działa rumuńskie odpowiedziałyjuż na de się domyślać, że Dżiurdżewo i Ruszczuk staną uchyli od siebie ten zaszczyt, a to wprost dlate polskim, gdyż śmieszna, aby obok języka polskie niatowie 4 zł. 5 ct., ks. E. M. 25 ct, przez sz.
klarację wojny, zrobioną przez Turcję;
się podstawą zaczepnego działania. Mówi za tern go, że roszcząc pretensje do krzesła prezydjalne- go jako sądowego, ludności polskiej i rozlicznych administrację Czasu 32 zł. 74 ct., dwór Łuka 10
„Izba uznaje, że stan wojny jest wywołany rozstawienie w tej okolicy 60.000 wojska i na go po skończonym septenacie Mac-Mahona, nie instytucyj finansowych krajowych, urząd skarbowy złr., p. Paula 6 zł. 3 ct., p. dr. Lewicki 2 złr.,
przez sam rząd ottomański;
gromadzenie licznego parku artylerji i ekwipażu zechce kompromitować się teraz. Jeżeli więc od wydawał blankiety wekslowe tylko w języku nie Jwielm. hr. Schafgotsce z Chmielowy przez c. k.
„aprobuje postawę rządu wobec zaczepek mostowego. Inna dotąd dyslokacja wojsk była tyl mówi ks. Audifret Pasąuier, w takim razie nie mieckim.
starostwo Rohatyn 20 zł., gmina Pereuówka 4 zł.
obcych; polega na poczuciu prawa wielkich mo ko zamaskowaniem planu operacyjnego. Po roz pozostanie marszałkowi jak tylko udać się do o— Od zeszłego tygodnia co sobotę zamiast 10 ct., składka w Podkamieniu przez Wks. Bara
carstw gwarantujących, które traktatem pary poczęciu wielkiej akcji przejdzie armia rumuń bozu monarchicznego, pomiędzy orleanistów i kle- popołudniowego przedstawienia, wieczorne po zni nowskiego 2 zł, p. J. Kołaczkowski z Wojniłowa
skim wzięły pod opiekę rozwój indywidualności ska, przez moskiewską wspierana, przez Dunaj rykałów. Ale cóż wtedy nastąpi ? Faktem jest, żonych odbywa się cenach, z tą różnicą, źe repre 1 zł., p. dr. E. Zubrzycki 2 zł., p. Stanisław Serpolitycznej Rumunii;
pod Kalafatem, Widdyniem, Turn-Sewerinem i że republikańska Izba popierała do ostatniej zentacja wieczorna trwa dłużej i zajmuje wie wiński z Wojniłowa 1 zł., p. Tomasz Drohomiriki
„mając pełne zaufanie w energii i patriotyz Kładową, połączy się z wojskami serbskiemi, chwili Simona, ściganego przez senat. Porządek czór cały.
1 zł., gr. kat. parafia Dzibułki 5 zł. 50 ct., i
mie rządu, upoważnia go, aby dołożył wszelkich których udział nie ulega żadnej wątpliwości, i dzienny, zawotowany za inicjatywą frakcyj lewi
— Wybory przełożonych Towarzystwa strze rz. kat. parafia Żóltaftce przez c. k. starostwo w
starań, przedsięwziął wszelkie środki dla obrony razem z niemi starać się będzie o dojście ku cy jest dowodem, że i na przyszłość Izba tylko leckiego odbyły się przy odbytem na dniu 16. bm. Żółkwi 6 zł., W. dr. Kajetan Marmorosz z Koło
i zapewnienia istnienia państwu rumuńskiemu, Sofii.
republikańskie ministerjum popierać będzie. Je walnem zgromadzeniu i wybrani zostali na lat trzy myi 5 zł., Wp. Niedzielski, prezes sądu powiato
tak aby w przyszłym pokoju Rumunia nabyła pe
„Ogłoszenie niezawisłości uważają koła roz żeli przeto marszałek stronnictwu klerykałów i pp. Franciszek Popowicz, Antoni Kozłowski i Lud wego tutejszego 5 zł., na wniosek dyrekcji szkoły
wne określone stanowisko polityczne, a naród o strzygające i rozważniejsze za naruszenie intere orleanistów powierzy ster rządu, w takim razie wik Pieroźyński.
wydziałowej w Śniatynie złożyli uczniowie dla po
własnych siłach mógł wypełnić swoje historyczne sów Austro-Węgier, i bezpośrednie wyzwanie nowy gabinet napotka w Izbie na groźny opór, a
Strzelanie królewskie odbędzie się w niedzielę gorzelców, których dzieci do szkoły uczęszczają
posłannictwo.'1
tej monarchii. Część armii rumuńskiej i dwa tylko w senacie znajdzie poparcie. Trzeba bę Świąt zielonych po połuduiu od godziny 4tej na 6 zł. 91 ct.
Ile słów, tyle obłudy i fałszu w tym doku moskiewskie korpusy rozstawione będą wzdłuż dzie tedy Izbę rozwiązać. Ale ponieważ prawdo- Strzelnicy, a zarazem odbędzie się festyn ogrodo
Wp. Malinowski z Kłodna przez c. k. staro
mencie; traktat paryski, na który się on powo granicy siedmiogrodzkiej, jako korpus obserwa podobnem jest, że nowa Izba jeszcze bardziej bę wy z muzyką c. k. pułku br. Ringelsheim.
stwo Żółkiewskie 5 zł., gmina Przedrzemichy przez
łuje, według przyznania nawet ministra spraw cyjny, aby się zabezpieczyć przed atakiem Au- dzie przesiąknięta duchem republikańskim, prze
— Wykaz osób zmarłych we Lwowie od 1. do c. k. starostwo Żółkiewskie 2 zl. 60 ct., Wks. I)yzagranicznych, nie obowiązuje już Rumunów; stro-Węgier na tyły armii. Neutralność Austro- to trzeba będzie opinię w kraju zająć jakąś akcją maja. Giusberg Aszer, młodszy lekarz wojsk., na ouizy Karatnicki zebrał w gminie Ilincacli 10 zł.,
Turcy naruszyli ich neutralność, a nie Rumunia Węgier uważają tu za „byłą" i z tego powodu na zewnątrz, ożywić patrjotyzm, bodaj nawet gruźlicę płuc, 1. 36, Chuwes Mojżesz Loib, szyn- Wp Maurycy Baruch z Podgórza 5 zł, Wydział
zerwała wszelkie nici wiążące ją z Turcją. Sło zapanowała tu źle ukrywana obawa i troska. wywiesić sztandar rewanżu.
karz, na biegunkę, 1. 56. Panasiewicz Leon, au- powiatowy w Sanoku 20 zł., Wydział powiatowy
wa „niepodległości" nie śmiano użyć, więc za
„Dziś przez cały dzień gwałtowna armatnia
Nie powiadamy, że takie zmiany niezbędnie skultant sądowy na suchoty płuc, 1. 29. Gruszka w Bóbrce 10 zł., Wydział powiatowy w Tarnowie
stąpiono go rozwojem o własnych silach, a po walka między Kalafatem a Widdyniem; Rumuni nastąpią; w dziejach narodów tyle w grę wcho Jan, inkwizyt sądu krajowego na durzycę, 1. 27. 25 zł., c. k. starostwo w Horodence nadesłało ze
minęli dodać: w cieniu knuta moskiewskiego! To przemilczają swoje straty. Wiarygodny prywatny dzi czynników, że trudno je wszystkie uwzglę Wagilewicz Mikołaj, praktykant księgarski, na su brane w gminach, a to : Gmina Tyszkowce 5 zl.
jednak nie przeszkadza, że dzienuiki półurzędo- telegram z Kalafatu donosi, że trzy działa zde dnić i naprzód należycie ocenić. Ale to zazna choty płuc, 1. 19. Eitl Jan, emeryt, radca rachun 3 ct., Daleszów 1 zł. 50 ct., Żabokrnki 1 zl. 40 ct.,
we zaraz po zawotowaniu tej rezolucji w obu Iz montowane, 240 zabitych, a między nimi puł czyć clicemy, że takie zmiany są możebne i że kowy, na udar mózgu, lat 66. Stanek Wilhelmina, Dąbki 2 zł., Strzylee 2 zł., Piotrów 1 zł. 50 ct.,
bach wykrzyknęły: „Niech żyje Rumunia niepo kownik Dukan, a liczba ciężko rannych bardzo przezorny polityk na takie ewentualności powi żona właśc. dóbr, na suchoty, 1. 44. Walichiewicz Serafińce 8 zł. 10 ct., Wny Passakas z Kolanek
dległa!" Czysta kołowacizna opadła ich na tym znaczna. Inny telegram donosi, iż jenerał Manu nien być przygotowany, powinien pod tym wzglę Paweł, właściciel realności, na puchlinę wodną, 1. 2 zł., Wny Wacław Szumlański z Daleszowa 2 zł.,
punkcie, tak że patrjotyzm wycgzaltował się aż poległ. Pod Oltenicą, Turtukajem i Bechetu zgi dem naśladować Niemców. Oni widocznie dobre 64. Patajs Wiktorja, uczennica, na gruźlicę, 1. 19. Wny Marceli ZachariaBiewicz z Niezwisk zł. 5,
do absurdu. Na dzisiejszem posiedzeniu Izby po nęło 84 żołnierzy. Rządowy organ Rumanul do otrzymywali informacje z Francji i przeczuwali Czapczyńska Kamila, żona właściciela handlu, na Wny Gadziński z Sorok 5 zł., — razem nadesłało
słów uchwalono na wniosek dr. Polizo wysta nosi kłamliwie, że zatrzymany pod Kalafatem że klerykaluy coup d’etat jest możebny, i dla te gruźlicę, 1. 19. Nass Aron Abraham, właśc. domu, c. k, starostwo w Horodence przez c. k. starostwo
wienie pomnika pierwszemu żołnierzowi, który „okręt wojenny" był przez Turków od rządu wę go ni z tego ni z owego zwiększyli załogi w Al na rozedmę płuc, 1. 60. Weich Teresa, wdowa po w Rohatynie 35 zł. 53 ct., Wp. Beyzym z Bor
legnie w sprawie przyszłej wielkiej Rumunii, w gierskiego wynajętym."
zacji i Lotaryngii.
respicjencie, na porażenie płuc, 1. 77. Skerl Łukasz, tnik 20 zł., JW. hrabina Stecka 30 zł., Wydział
miejscu, gdzie go kula dosięgnie, a następnie
Według doniesień Pol. Corresp., mieli Ru
Mityng, o którym donosiliśmy, odbył się rze obywatel miejski, na zapalenie płuc, 1. 74. Barącz powiatowy Zaleszczycki 50 ct.
wpisanie w poczet bohaterów narodowych tych muni w ostatnich walkach artylerji między Ka czywiście w niedzielę w Hyde Parku, w Londy Katarzyna, wdowa jo urzędniku, na rozkład krwi,
Z komitetu dla pogorzelców' Bursztyna.
żołnierzy, którzy wystrzelili po raz pierwszy z lafatem a Widdyniem stracić 110 zabitych i ran nie. Moskwa rozwinęła silną agitację aby prze 1. 66. Sanciewicz Felicja, córka po obywatelu miej
— Kraków 15. maja. Profesor Łepkowski,
działa, które jako pamiątka historyczna zbyt dro nych. Od trzech dni maszerują moskiewskie woj szkodzić mityngowi, sypała rublami na wszyst skim, na suchoty, 1. 18. Siediniograj Teresa, córka konserwator zabytków pomnikowych w Krakowgo ma być przechowywanem w arsenale dla po ska ku Karakalowi i Slatiuie; w tern ostatniem kie strony. Mimo to przecież mityng się udał. właśc. realności, na durzycę, 1. 17. Dobrowolska skiein i w Galicji zachodniej, rozpoczął restaura
tomności !
miejscu skoncentrowano już 15.000 żołnierza. W dziennikach angielskich z poniedziałku, które Marja, żona urzędnika kolejowego, na suchoty, lat cję wspaniałej kaplicy Stefana Batorego na Wa
Turcy niepokoją ciągle Rumunów nad brze Z kierunku tej koncentracji wojsk domyślają się do nas dzisiaj dopiero doszły, nie znajdujemy 22. Deputowicz Feliks, pisarz pokątny, na zapale welu. Zaczął odnowę z 2000 zlr. w. c., otrzymagami Dunaju, podpływając pod ich brzegi na oficerowie moskiewscy, że główny atak nastąpi jeszcze szczegółowego opisu. Standard podaje nie płuc, 1. 52. Feyrych Michał, pensjonowany nemi z funduszów krajowych przekazanych na ten
statkach i barkach, tym ostatnim zaś ciągle się pod Zimnicą. Od wczoraj odchodzić będzie po 8 tylko takie doniesienie:
urzędnik, na uwiąd schyłkowy, 1. 93. Czerwc Krzy cel przez sejm galicyjski. Restauracja ma koBZtozdaje, że to są próby przeprawy. Gdy więc po strze do 10 pociągów, które przewozić będą wojska do
„Wczoraj w Hyde Parku odbył się mityng sztof, właśc. domu, na porażenie, 1. 50. Poźniak wać około 10.000 zł.
laninach obustronnych Turcy się oddalają, wszy Plojeszti, Piteszti, Slatiny i Korbu. Ze Slatiny robotników w celu wyrażenia sympatji dla Pol Matys, stróż ratusza, na suchoty, 1. 65.
stkie dzienniki krzyczą, że Rumuni odnieśli zwy- zaś maszerować będą ku Ziinnicy, gdzie zbiorą ski i protestu przeciw Moskwie. Rezolucje na
— Mianowania. Minister wyznań i oświece
Wiadomości literackie, naukowe i
cięztwo, i że Turcy nie są w stanie oprzeć się się wielkie masy. Według autentycznych donie poparcie tego celu zostały zaproponowane i przy
artystyczne.
dzielności rumuńskiego żołnierza.
sień zbliża się obecnie ku Zimnicy 52.000 pie jęte przez zgromadzenie, pomimo źe nader silna nia mianował zastępcę katechety w państwowem
niższem
gimnazjum
w
Złoczowie,
gr.
kat.
księdza
Takie to i zwycięztwo odniósł jenerał Ma choty, 7.400 kawalerji i 12 baterji. Do tego miej opozycja przeciw nim powstała (a very strony
— Nakładem Karola Wilda we Lwowie wy
nn pod Oltenicą leżącą tak jak i Kalafat w gru sca idą także wojska na Braiłę-Dragaueszti. feeling against them was betrayed). Prezes mi świeckiego Izydora Jezierskiego rzeczywistym ka szła powieść p. t „Rafael i Fornarina" przez Jó
zach. Tymczasem minister wojny oświadczył w Wyżsi oficerowie moskiewscy twierdzą, że do 18. tyngu, John Rogers, otrzymał dwa telegramy, je techetą tego gimnazjum.
Prezydjum c. k. krajowej dyrekcji skarbu za zefa Mery, tłómaczona przez Arkadjusza KleczewIzbie, że do dnia dzisiejszego ani jeden, wy maja skoncentruje się pod Zimnicą około 90.000 den od obywateli miasta Lwowa, a drugi od re
mianowało koncepistę skarbowego Dymitra Kraj- skiego. Pan Kleczewski, należy do najlepszych u
raźnie ani jeden żołnierz rumuński nie wojska z liczną artylerją. Zimnicą leży naprze dakcji lwowskiej dz. Gazety Narodowej.
nas tłómaczy, to też przekład jego czyta się gladczyka inspektorem podatkowym
zginął!
ciw Sistowy, zdaje się więc, że w tern miejscu
Pod tytułem „Perła Archipelagu" podaje
ło i przyjemnie.
Do Turn-Sewerin posłano trochę wojska i będzie ogólne, lub przynajmniej główne przejście dziennik Popólo Romano, mający bliskie stosun
— Nakładem młodego A. Vogla, wyszedł we
— Z Cieszanowa. Do Rady powiatowej w
Moskali dla powstrzymania paniki tam panują przez Dunaj."
ki z rządem włoskim, długi trzyszpaltowy arty Cieszanowie wybrani zostali; Prezesem Piotr br. Lwowie „Podręcznik dla pszczelarzy". Autorem te
cej. Mieszkańcy telegraficznie i pisemnie o to
O zachowaniu się ludności bułgarskiej piszą kuł o angielskich aspiracjach na morzu śródzie- Brunicki; wiceprezesem Władysław br. Bruiicki, go praktycznego i pożytecznego podręcznika jest
się dopominali.
z Adryanopola: „Od niejakiego czasu ze strony mnem. Ze względu na wagę tego artykułu, przy do wydziału weszli: ks. Fedonowicz z Krupca, ks. śp. Karol Grocholski, Cena jest niska, bo wynosi
Dzienniki tutejsze podają, że monitor wy rumuńskiej robione są usiłowania w celu podnie taczamy następujący charakterystyczny ustęp:
Sembratowicz z Lubaczowa, Leszczyński, rządca za egzemplarz tylko 1 zl.
sadzony w powietrze w Braile kosztował Turcję cenia Bułgarów do ponownego pochwycenia za
„Angielscy mężowie stanu chętnie czytają
— Przyjaciela domowego wyszedł nr 10 ; ten
do 4,000.000 franków. Wieści z Braiły dochodzą, broń. Emisarjusze rezydującego w Bukareszcie Homera i lord Derby polecił flocie angielskiej, dóbr Cieszanowa, Herman, właściciel Dolin, Za
że Turcy opuścili zupełnie wyspę Ghiacet, i że bułgarskiego komitetu przebiegają kraj, rozrzu aby zwiedziła wody Krety. Daleko jeszcze do rzycki Artur, właściciel Hotylubia, jako zastępcy: zawiera: Piastunka, relikwie z poczciwej przeszło
Kłosowski,
Mejlech
Gabel,
Terlecki,
Meder,
ks.
ści
(c. d.); Barbara Radziwiłłówna, poemat; Wy
Moskale tam na statkach przeprawiać się za cają między ludem pisma podburzające, dają pie tego, aby morze Śródziemne stało się jeziorem
Sierociński.
chowanie kobiet ze stanowiska ekonomicznego; Ra
czynają.
niądze, a jeszcze więcej obietnic na przyszłość; moskiewskiem, ale blizkini jest czas, w którym
— Kołomyja. Walne zgromadzenie kołomyj- tunek w wypadkach apoplektycznych według dr.
Naszej kolonii tu już prawie niema: emi wszakże do tej pory agitacja ta nie miała ża ono może się stać jeziorem angielskiem. Kreta
Raspaila (dok.); Rzeczy domowego użytku: Potrawy
gracja przez ostrożność się wyniosła, a to co dnego powodzenia. Bułgarowie widocznie nie spie zamyka Archipelag i panuje nad morzem Joń- skiego oddziału Towarzystwa pedagogicznego od
ludu na przednówku; Traktowanie zasiewów ozi
pozostało nas Polaków z Zaborów austrjackiego szą się, aby pochwycić za broń po tylu bolesnych skiem i Śródziemnem. W dniu w którym Anglia będzie się dnia 20. maja b. r. w lokaluościach
mych na wiosnę; Użycie ściółki lasowej; Nowe me
i poznańskiego, siedzi w kącie obawiając się na doświadczeniach, zważywszy i na to że Turcy zapanuje nad Krętą tak jak nad Maltą i Gi wyższej szkoły żeńskiej o godzinie 6. wieczór. Na
tody tępienia Szwabów i szczurów; Kronika i t. pt
razić życie za najmniejszem podejrzeniem. Sądy mają się teraz daleko więcej na ostrożności. U- braltarem, morze Śródziemne stanie się angiel porządku dziennym będzie: 1) Zagajenie i odczyrozmaitości z ryciną. Dodatek „Pamiętnika" zasłu
wojenne bowiem tak rumuńskie jak moskiewskie trzymują, że przy moskiewskiej głównej kwate skiem jeziorem. Wtedy obojętnem będzie, kto w tamie protokołu z ostatniego posiedzenia. 2) Wy
żonych w Polsce ludzi" nr. 13 zawiera nazwiska
funkcjonują doraźnie, i strzały egzekucyj nie z rze utworzono trzy oddziały bułgarskie, których Konstantynopolu zasiądzie, czy Turcy czy Mo kład profesora Wajgla o wychowaniu kobiet. 3) od „Pietraszewski" do „Pląsowski." Prenumerata
rzadka słyszeć się dają.
zadaniem ma być, ażeby jak tylko Moskale prze skale. Z Kandji może angielska flota w dwu Rozbiór regulaminu dla szkól ludowych. 4) Wnio na oba te pisma wynosi całorocznie 2 zł. 50 ct.
Jan Krzysztofowicz aresztowany w Dżur- kroczą Dunaj, zwrócić się ku wnętrzu Bułgarji dziestu czterech godzinach pojawić się na trzech ski zarządu i członków, mające być przedłożone
Prenumerujący otrzyma wszystkie od Nowego roku
dżewie pod niesłusznem podejrzeniem znoszenia dla wywołania tam rewolucji. Być może, iż w ra kontynentach, i panować będzie nad handlem na walnem zgromadeniu całego Towarzystwa w
wyszłe numera w komplecie.
się z Turkami, jest nadzieja, że będzie uwolnio zie, gdy oddziały pomienione ukażą się, a za nie całego świata. Dlatego to tak wielki apetyt zdra Tarnopolu.
— Dąbrowa d. 16. maja. Wynik wyborów
ny za wdaniem się c. k. konsulatu.
mi armia moskiewska, wsie bułgarskie, zajęte dzają Anglicy do Krety. Sir August Paget, ad
mirał eskadry angielskej Śródziemnego morza nie do tutejszej Rady powiatowej i Wydziału jest
Na wczorajszem posiedzeniu Izby posłów przez nie, powstaną, ale nie wcześniej."
Gospodarstwo, przemysł i handel.
następujący: Członkowie z grupy większych po
zadecydowano kurs monety srebnej moskiewskiej,
Operacyjna armia moskiewska liczy dzisiaj zechce w apetycie tym pozostać w tyle po za siadłości : Darski Erazm właściciel dóbr, Gost
W sprawie wyścigów konnych. W nu
rubel srebrny będzie miał wartość 4fr. a sztuk: skutkiem tego, że przydzielono do niej rozkazem swymi ziomkami, i jest wiele prawdopodobień
‘/a i */<rublowe w tymże stosunku. Pomniejsze ministerstwa wojny także IV, XIII i XIV kor stwa, iż jego odwiedziny na wodach naszych sta kowski Eustachy dzierż, dóbr, Jaśkiewicz Włady merze 70 Gazety Narodowej, zamieszczona jest
sław
c.
k.
adj.
sąd.,
Kisielewski
Seweryn
wł.
d.,
korespondencja
z Tarnopola pod literą W., w któ
sztuki jak 20 i 10 kopiejek 60 i 30 centymów. pus, nie mniej jak 9 korpusów czyli 18 dywizyj ną się jeszcze częstszemi.
„Angielska prasa stała się od kilku tygodni Kukieł Adolf dyr. kasy zal. dąbrowskiej, hr. Mę- rej autor wyraża swe niezadowolenie z powodu,
Wiadomości z kraju do dzienników tutej piechoty i 9 dywizyj kawalerji. Choćbyśmy przy
szych dochodzą późno, rząd bowiem udziela ta jęli, że bataliony moskiewskie zamiast przepisa papieską. Biada Włochom, gdyby się chcieli ru ciński Józef wł. d. i poBeł na sejm kraj., ks. Mi iż wydział Towarzystwa chown koni posunął ter
kowych jedynie Romanulowi dziennikowi półu- nych 1000 ludzi, liczą po 600 do 650, toć i tak szyć, i porzucić swą niezbrojną neutralność. Gdy chalik Józef proboszcz rz. kat., ks. Pabian Józef min lwowskich wyścigów, których dzień pierwszy
rzędowemu, co podnosi narzekania innych, nawet armia moskiewska zostająca pod naczelnem do by im się kiedy zachciało nie już wystrzelać pa prób. rz. kat., Rogaliński Henryk przeł. ob. dw., na 29. czerwca oznaczono, drugi zaś i ostatni na
koloru rządowego dzienników. Moedtor zaś urzfr wództwem w. księcia Mikołaja, wynosi najmniej trony, lecz tylko zakupywać je, to sir August Rogaliński Mieczysław wł. d., Stojowski Mieczy dzień 1. lipca dopiero przypada, podczas gdy da
dowy milczy i ogranicza się tylko na ogłoszajnu 150.000 piechoty i 30.000 kawalerji. Dla uła Paget oświadczyłby w pałacu „Consulta", iż kil sław wł. d., Wa8zkowski Jan rząd. d. i przeszy wniej w czerwcu zawsze je kończono.
ob. dw. Członkowie z grupy gmin miejskich : Ks.
Jakkolwiek sam na posiedzeniu dnia 17. lu
decyzyj i sprawozdań z Izb i sądów.
twienia operacji siła ta ma być podzieloną na ka angielskich okrętów otrzymało nakaz robienia Kozik Ludwik prób. gr. kat., Trzecieski Wladystaw tego b. r. głosowałem przeciw uchwale zmiany
Neue jr. Presse i Journal des Debats są dwie armie, z których jednej zadaniem ma być studjów w Civita-vecchia lub w Palermie. Hr.
c.
k.
not.
Członkowie
z
grupy
gmin
wiejskich
:
terminu
tegorocznego metingu lwowskiego, muszę
celem wycieczek półurzędowych organów, które zakrycie przez zajęcie Dobruczy, prowadzącej Cavour, który był ministrem małego tylko Pie Bartnik Franciszek przeł. gminy, Kozaczka Maciej
jednak wyjaśnić powody, które wszystkich moich
nadają im epitet żydowsko - tureckich dzien przez Gałac i Takucz do Besarabi linii odwro montu, nie obawiaj się nigdy takich pogróżek, włość, przeł. gm., Kryczka Marcin wł. gr., Łabuz
kolegów do przyjęcia jej skłoniły i odeprzeć za
ników.
towej, podczas gdy druga ma pod Magurelli i pomimo że je tak często powtarzono, i dopro Antoni włość., Majchrowski Jakób dz. d., ks. dr. rzuty wydziałowi niesłusznie przez pana W.
Dla formacji przyszłej armii bułgarskiej Zimnicą przeprawić się przez Dunaj i wkroczyć, wadził Włochy do jedności. Dzisiaj istnieją już Mazurkiewicz Józef pleb. rz. kat., ks. Morgenstern
zrobione.
przewieziono tędy z Moskwy 20.000 karabinów obchodząc czworobok bułgarski, w samo serce Włochy, więc przedewszystkiein potrzeba je u- Stanieład pleb. rz. kat., ks. Otowski Henryk pleb.
Pierwszy patent Towarzystwa chowu koni utrzymać, ale równocześnie potrzeba także utrzy
Chassepot, 12 dział, 16 milionów ładunków i Bułgarji.
mać naszą godność i niezawisłość, strzedz naszej rz. kat., Wąsowicz Antoni właśc. realn., Wilk To- dzielony przyznawał nagrody cesarskie na lat 10
6000 ubrań.
maBZ
wł.
gr.,
Wójcik
Wojciech
przeł.
gm.,
ks.
Za

tj.
do
końca czerwca 1866 r. i w nim było isto
swobody działania i naszych interesów."
tnie wyrażone żądanie, aby wyścigi odbywały się
Cóż Popolo Romano będzie pisał teraz, gdy remba Marceli kapelan rz. kat.
D. 5. maja b. r. ukonstytuowała się Rada po we Lwowie w 2giej połowie czerwca. Z upływem
Przegląd polityczny.
już wiadomą jest rzeczą, że Anglia Kretę woj
Z teatru wojny.
wiatowa i wybrano: Józefa lir. Męcińskiego preze 1866 r. patent ten przestał obowiązywać, więc nie
skiem swem obsadzi ?
sem, Mieczysława Rogalińskiego zastępcą prezesa, potrzebował być odwołanym, bo nietylko nowego
Jakkolwiek jeszcze grubą chmurą tajemnicy
Już drugie wielkie zwycięstwo Turków ma pokryta kryzys ministerjalna we Francji, nie
Erazma Darskiego, ks. Ludwika Kozika, Adolfa trzeba było postanowienia, aby nagrody dano, lecz
my do zapisania, i oba one miały miejsce na mniej przecież wyświetla się ona o tyle, iż coraz
Kukiela, Władysława Trzecieskiego i Tomasza Wil i warunki tychże zmieniono. W żadnem zaś z pó
azjatyckim teatrze wojny. Pierwsze jak wiemy, mocniej nabieramy przekonania, iż ma związek
ka. Członkami Wydziału powiat, a zastępcami tych źniejszych rozporządzeń od r. 1866 niema mowy
odbyło się pod Batum d. 11. b. m. O drugiem, z zewnętrznemi sprawami. Dość, rozważnie prze
— Na czwartkowem posiedzeniu Rady miejskiej że : Władysława Jaśkiewicza, Macieja Kozaczkę, o wyznaczeniu terminu biegów na czerwiee.
pod Sachum-Kaleh doniósł nam wczoraj tele czytać porządek dzienny, jednogłośnie uchwalony podał prezydent miasta do wiadomości radnych od ks. Józefa Mazurkiewicza, ks. Stanisława Morgen
Ten sam patent był obowiązującym dla in
gram.
przez frakcje lewicy, a podany w wczorajszym powiedź syndyka miasta Rzymu, p. Venturi, na sterna, Henryka Rogalińskiego i Antoniego Wąso nych torów, np. dla Pardubitz, a jednak nie tylko
z Pardubitz przeniesiono wyścigi do Pragi, ale i
Co się tyczy zwycięstwa pod Batum, to ko naszym telegramie z Paryża, aby się utwierdzić przesłane mu zawiadomienie o uchwale Rady tutej wicza.
respondent Daily Telegraph tak je opisuje:
— Sądowa Wisznia d. 15. maja. Zjechał w Pradze przez kilka lat z października przeno
w tern mniemaniu. Lewice zapowiadają, że tylko szej, która przez powstanie oddała podziękowanie
„Moskiewskie znacznie wzmocnione wojska o takiemu gabinetowi użyczą swego poparcia, któ municypalnosci rzymskiej za uczczenie przez nią nareszcie tutaj komisarz powiatowy, aby na Radzie szono je na czerwiec, a potem znowu na paździer
5. z rana (11. b. m.) z licznemi polowemi bate- ry będzie rządził według zasad republikańskich, naszego poety Mickiewicza. Odpowiedź ta miejskiej wymódz wybór burmi strza: żadna bowiem nik. Powodem zaś nie były wcale przeszkody ele
rjami nadciągnęły od wschodu i rozpoczęły będących jedyną rękojmią porządku wewnątrz, a brzmi jak następuje : „Czcigodny panie! Z wielką z partyj tutejszych nie chciała się podporządkować mentarne, dla których jedynie, według zdania sza
wściekły atak na wyżyny broniące Batum od pokoju na zewnątrz. I na ten ostatni ustęp na przyjemnością dowiedziałem się z jego pisma z d. ustawie, a dla niedojścia kompletu nie można było nownego korespondenta, termin wyścigów zmienić
strony lądu, a przez baszybożuków obsadzone. cisk kładą, tak jak gdyby chciały dać do zrozu 18. kwietnia r. b., źe i w tamecznem świetnem przeprowadzić wyboru. Dziwna tylko, jaka zaszła I dozwolono.
W Anglii od 100 prawie lat Derby i Oakś
Tureckie wojska oszańcowawszy się w swój mienia, że nie myślą popierać polityki czynnej, mieście wywołała niemałe zadowolenie nowina o | zmiana w stronnictwach. P. Protung, sędzia tutejzwykły, a skuteczny sposób na stokacii i w wą o którą podejrzywają marszałka.
czci, oddanej przez municypium rzymskie pamięci jszy, znany wam z procesu rozgłośnego, który się biega się z końcem maja, a jednak bardzo niedawozach tych pagórków, rozpoczęły straszny a
Pytanie więc teraz, w jakim kierunku obja wielkiego poety polskiego Adama Mickiewicza. Ja .toczył przeciw niemu, i który dotąd nie jest je ,wno jeden z tych biegów wypadł 1. czerwca', prze-

Kronika miejscowa i zamiejscowa.

ciw czemu nikt nie protestował i nie obawiano się,
że Derby kiedyś na listopad może być przeniesieny. Wracając zaś do powodów elementarnych, trudno wiedzieć w jaki sposób one cztery miesiące
naprzód, przewidzieć się dadzą, wtedy, gdy termin
wyścigów ustanawianym bywa.
Wiadomo, że Towarzystwo nasze nie zbyt
gorąco w kraju popierane, ściślej z dochodami li
czyć się musi jak każde inne. W Anglii, Francji,
Niemezech, Austrji i Węgrzech najgorliwszym pro
tektorem sportu jest zawsze piękniejsza część ro
dzaju ludzkiego, u naszych pań (z bardzo małemi
wyjątkami) napotyka zamiłowanie to w świecie
całym szlachetnem zwane, na wyraz niechęci z
szyderstwem nieraz połączony, a do prawdziwie
ciężkich ofiar w zawodzie sportsmanna należy po
wabne na pozór zadanie zbierania składki na na
grodę dam. Ponieważ nam więc poparcia braknie,
tam gdziebyśmy go najwięcej znaleźć pragnęli,
musi my o wszelkich innych środkach Towarzystwa
pomocnych pamiętać i brać je w rachunek, a po
nieważ na 29. czerwca święto, na 1. lipca zaś
niedziela w tym roku przypada i w dnie takie pu
bliczność liczniej wyścigu odwiedza, a wpłata wstę
pu pokrywając koszta urządzenia trybuny i areny
wydatki Towarzystwa zmniejsza, uważał wydział
za odpowiednie, by na dnie te wyścigi lwowskie
przeznaczyć.
Te więc powody skłoniły go do uchwalenia
zmiany i stało się to w interesie Towarzystwa,
a chociaż zdania różne być mogą, gdyż i podpisa
ny go nie podziałał, to nie wynika ztąd, by posą
dzać o osobisty interes ludzi, którzy ze znacznemi
ofiarami czasu i pieniędzy popierają rzecz, ciągłemi zawodami i stratami praeę ich odpłacającą.
Lwów 17. maja 1877.
Adam br. Heydel.

ipnlfifrnnmn On? Unp i nofnł 11110flfiliifiÓPl na tg myśl. Co dotąd robi Moskwa, jest tylko zultacie walki, więc widać iż Moskwa musiała
i OlO^l (llllj Ufló. 11 dl. 1 UoLdl. WldllUllllIoUi przygotowaniem, aby obałamucić Turków co do być odpartą. Chociaż wymienia iż tylko w od
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Dzienniki,
jawnie lub skrycie popierające
Moskwę, podnoszą z powodu demonstracji moykalofilskiej w Zagrzebiu, iż skoro wolno było
ludności peszteńskiej wyprawiać turkofilskie de
monstracje w Peszcie, to nie można wzbraniać
i moskalofilskiej w Zagrzebiu, Pradze lub gdzie
indziej. Zapominają jednak te pisma, że nikt z
przeciwników nawet Turcji a przyjaciół Moskwy
uie mógł zarzucać manifestacjom peszteńskim
dążności rozbicia A ustro-Węgier, oderwania czę
ści monarchii i przyłączenia jej do innego pań
stwa, gdy tymczasem moskalofilskie manifestacje
i agitacje właśnie takiemi celami są podżegane.
Rząd z tego powodu jeśli opiera się turkofilskim
manifestacjom, to jedynie z obawy, aby mu nie
sprawiały kłopotów w stosunkach dyplomatycz
nych, dopokąd nie będzie mógł jawnie swego sta
nowiska oznaczyć, gdy tymczasem na moskalo
filskie patrzy z trwogą, jako na objawy gotują
cej się zdrady stanu.

istotnych punktów, na których forsowanie prze
prawy nastąpić ma. Wątpić więc należy czy za
jęcie przez Moskwę wysepki dunajskiej Ghiacit,
wskazuje istotnie jeden z tych punktów, na któ
rym przeprawa ma być forsowaną. Do Polit.
Corr. piszą, że głównym punktem przeprawy ma
być Zimnica-Sistow a, a Pester Lloyd podaje Giurgewo Ruszczuk, obadwaj zaś
korespondenci opierają swój wniosek na koncen
trowaniu ku tym punktom wielkiej liczby wojsk
moskiewskich.
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' WIEDEŃ 18. maja 1877.
godzina 10 minut 50. przed południem.
66.50
Akcje kred.
134 90.
Anglo-austr.
75.—
Koloi Kar. Lud. 202.—.
Kolej połud.
Napoleondor 10.34.
Usposobienie,
zastój.
---------- ma.a 187?
WIEDEŃ 18.
godzina 2. minut 6. po południu.
Węgier, kred, 116.40
L»sy kredytowe 156.25.
Anglo-austr.
66 50
Akcje fran.-aust. —.—.
Kolej Kar. Lud. 202 50
Unionsbank
44.—.
Kolej połudn.
75.—
184.25.
Nordbahn
Kolej Elżbiety 133.—
Kolej Alfold.
93 50.
Węg. Nordostb. ,89 50
Kolej Lw.-czer. 100.—.
Węg. Ostban.
Rndolfsbahn
103.75.
Galic. indemniz. 83 75
Węg.obi. pań. w zł. 58.50.
Kolej siedmiog. 77.—
Losy z r. 1864 131.—.
Verkehrsbahn
73.50
Franco-H. Bank —.—.
Kolej państw. 220 50
Losy tureckie
12.25.
Losy węgler.
69 —
Bankverein
54.50.
Marki niemieckie ct. 63.50
Kolej Albrechta —
Rosyjski rubol papierowy 1.39’/4.
Usposobienie: stałe.
Berlin, 17. maja. Russ. Banknoten 218 75. Cre
dit. Act. 211.—. Lombarden 118.—. Galizier 79.60
Staatsbahn —, RumSnier 11.50! Oesterr.-Bank
noten 158.50. Usposobienie —.

dziale rekonesansowym było 3 sotnie nieregular
nej konnicy, to jednak dalej powiada że 6 sotn
daghestańskiej brygady konnej wysłano mu w po
moc. Z tego wniosek, że cały oddział był w bo
ju, że Turcy zadali mu klęskę i ścigali go, że
od głównych sił korpusu wysłano pobitym w po
moc daghestańców i że daghestańcy przybywszy
na pomoc, ponieśli również klęskę. Gdy nadejdzie
biuletyu turecki, lepiej będzie można ocenić biu
letyn moskiewski.)
Paryż d. 18. maja. Oczekiwany mesaż prezydenta i dekret, odraczający
Dziennik Poznański w nr 111 w artykule
„Na chwilę obecną“ wzywa do wyczekowa- Izbę. Telegrafowany skład gabinetu ogło
nia cierpliwego i radzi wstrzymywać się od go szono urzędownie. Znowu połączono mini
rączkowych porywów. Legion polski w Turcji sterstwo sprawiedliwości z ministerstwem wy
uważałby Dziennik Poznański za pożyteczny, znań. Jenerał Berthaut tymczasowo obejmuje
gdyby on był skutkiem pewnych gwarancji i rę i ministerstwo marynarki.
kojmi. Wątpi jednak czy Turcja może dać po
Dziennik urzędowy ogłasza list Mactrzebne rękojmie i czy rękojmie te miałyby ja
kie znaczenie wobec jej niemocy i słabości. Przy Mahona do księcia Decazes, podnoszący, że
Z Podwołoczysk otrzymujemy wiadomość z tem jednak Dz. Pozn. wzywa do jednolitego kie Mac - Mahoń zamierza utrzymać przyjazne
zupełnie wiarygodnego źródła, że po drugiej runku i zgodnego postępowania, chaos bo dotychczasowe stosunki z mocarstwami, po
stronie granicy, w Wołoczyskach, Moskwa ogro wiem dotąd istniejący nie może nic dodatniego lityka więc zewnętrzna nie ma być w ni zem
mne zakłada magazyny wojskowe żywności i ma- stworzyć. Wzywa więc o utworzenie steru przez zmienioną.
terjałów wojennych. Ma tam być wystawiony powołanie do życia dawnej myśli zbiorowej pol
(Coraz więcej okazuje się, że teraźniejsza
korpus obserwacyjny, zapewne na wypadek, gdy skiej. Ster ten, nie za pośrednictem spisków j
liasn galic. Tow. kredytowego.
zmiana ministerstwa francuskiego, jest począt
by Austro-Węgry uznały za potrzebne, wystawić tajnych zmów, o któro dziś nas posądzają i któ
Kupuje. Sprzedaje.
kiem
istotnego
zamachu
stanu,
przez
Mac-Mahokorpus obserwacyjny w Siedmiogrodzie. W ogóle re na próżno wietrzą, może sprawę polską pod
82 50
na zamierzonego. Rzeczy całej przyczyną jest 5’/o Listy zastawne po . 81 75
pomimo pozornie dobrych stosunków dyplomaty nieść, ale czuwając bacznie, może ją w stosownej
77 25
„
„
po .
76 50
prawdopodobnie zamierzona przez niego zmiana 4’/.
chwili
postawić
w
sposób
odpowiedni,
jasno
i
ocznych między Austrją a Moskwą, ta ostatnia
Lwów, dnia 18. maja 1877.
polityki zewnętrznej. Dlaczego w chwili dzisiej
niedowierza i na wszelkie ewentualności stara twarcie, obok tego może dawać ogółowi naszemu
szego przejścia twierdzi, iż ta polityka się nie
tssa
się być przygotowaną. Siedm korpusów moskiew wskazówki, jak się wobec wynikłego krwawego
zmieni, to łatwo zrozumieć. Inaczej postępując,
skich stoi już nad Dunajem, trzy korpusy nowo zatargu i jego dalszych następstw zachować. —
Ceny
zniżone.
_________
wywołałby zawikłania, któreby mu nie dozwoli
zmobilizowane już są w drodze; zdaje się dwa Sprawa to arcyważna. Szkoda, że Dz. Pozn. nie
PRZEDSTAWIENIE WIECZORNE.
ły
wykonania
zamachu
stanu.
Wkrótce
usłyszy

z tych korpusów będą użyte do zabezpieczenia podaje sposobu utworzenia tego steru. Za po
W teatrze hr. Skarbka.
my z Berlina i z Rzymu bliższe szczegóły. Z wy komunikacji, to jest będą ustawione jako obser średnictwem wolnej prasy jest niepodobnem jego
W sobotę dnia 19. maja.
kle zamachy stanu, idące z góry, rozpoczynają
wacyjne u granic Austrji. O ustawieniu moskiew- utworzenie wobec faktu, iż prasa ta sama w so
się od odroczeuia lub zamknięcia parlamentów.)
sko-rumuńskiego korpusu obserwacyjnego u gra bie jest rozbitą i nie jednolitą i różni się tak
Wiedeń 18. maja. Klub lewicy wybrał nic Siedmiogrodu, już donosi Pester Lloyd. W o- między sobą jak dzienniki służące Polsce, od
Wiedeń 18. maja. Na dzisiejszem po’ >■
T
Durnbę przewodniczącym w miejsce Herbsta tyl góle bliska jest chwila, w której Austrja ujrzy dzienników nieprzyjaźnych Polsce. Ster ten był siedzeniu przyjęta Izba ustawę przeciw
ko do końca bież, miesiąca. W czerwcu blub się się w konieczności powzięcia postauowień sta by najodpowiedniejszym w rękach reprezentacji oliwie dla Galicji i Bukowiny. Fanderlik
-_na nowo zreorganizuje.
wybranej do sejmu w Berlinie i w Wiedniu. Gdy (czeski poseł z Morawy) i Cienciała [ze j
nowczych.
Dziś ostatnie posiedzenie Rady państwa
jednak posłowie nasi nic nie chcą wiedzieć o
Szląska] żądali rozszerzenia tej ustawy i na Komedja w 1. akcie, z niemieckiego przerobiona.
przed Zieloneuii świętami. Nowa Presse utrzy
Po dziennikach podnoszona jest wiadomość, sternictwie sprawy polskiej, szukać należy in
muje, że Rada państwa odroczoną zostanie w o- iż toczą się rokowania między Anglją a Moskwą nych sposobów, jeżeli myśl Dziennika Pozn. ma Morawę i Szląsk, Wedl wnosi rezolucję:'
Adam i Ewa
statnich dniach czerwca aż do połowy sierpnia. co do linii demarkacyjnej interesów angielskich stać się faktem i przynieść pożądane owoce.
W porozumieniu z innemi krajowemi sej
Wodewil w 2. odsłonach.
Hrabia Andrassy i węgierski minister-pre- w Azji i na Bałkanie. Anglia miała wskazać że
mami, ma rząd tę ustawę rozszerzyć i na | Początek o godzinie w pół do 8mej wierzór.
zydent Tisza przybyli do Wiednia. Według pe- przekroczenie linii, od Trebizondy do granicy
Tarnów tluia 18. mija. Wczoraj wie całą Przedlitawię. Posiedzenie trwa dalej;
szteńskiego Ellenbra to zyć się będą w Wiedniu perskiej pociągniętej, i przekroczenie Bałkanu uprawdopodobnie Izba odrzuci wnioski Fanbardzo ważne konferencje.
waża za zagrożenie interesów angielskich. Inne czór przybył tu komenderujący lir. Neupperg
Pociągi kolejowe.
Wiedeń d. 18. maja. Hr. Andrassy po pisma donoszą, że lord Derby oświadczył Szuwa- osobuym pociągiem i bawiącego w teatrze derlika, Cienciały i Wedla. Następne posie
Prcyckodicą do Lwowa:
wraca dziś z Węgier. Stauowisko jego dotąd nie łowowi przed odjazdem jego, iż neutralność An starostę zawezwał natychmiast do siebie.
dzenie odbędzie się dnia 28. maja.
Z KRAKOWA: o godziniu 5 minut 30 runo (pociąg pojest bynajmniej zachwiane. Naruszenie bandery glii tak długo potrwa, dopokąd Moskwa tych li
spieusny); o godz. 9 m. 25 wieozór (pociąg osobowy);
Paryż d. 18. maja.
Nowy gabinet I
Wiedeń d. 18. maja. Ambasador
węgierskiej na Dnnaju przez Rumunów będzie nii nie przekroczy, i zażądać "miał oświadczenia
o godz. 10 min. 35 przed południem (pociąg mięszany).
4
.......
C*!—X-» .1 4* ks
S 4WWWKS lr ■
wwr
w
»»w 1|
(lA O
jest już• utworzony.
Skład jego ..__X
następujący: moskiewski
w MKT
Wiedniu,
Z CZERNIOWIEC: e godzinie 9 minut 56 wieczór (po
przedmiotem energicznej reklamacji.
się Moskwy. Jeźli się rzecz ma tak istotnie, to
minister
1
powołany
telegrafem
do
Petersburga.
ciąg pospieszny), o godz. 3 m. 40 rano (pociąg mieBroglio
’
‘
..................................
............
.........
minister-prezydent i
Bukurekzl d. 18. maja. Przy ostatniej właśnie rokowania o linię demarkacyjną mogą
■ szauy); o godz. 2 m. 50 popołudniu (pociąg mięszany),
kanonadzie zginęło w Kalafacie 240 Rumunów, doprowadzić do wojny między Moskwą' a Anglią, sprawiedliwości; F o r t o u spraw wewnę-1
Z 8TANIŹSAWOWA: (ua Stryj): o godzinie 7 m. 58
Pete
rsburg
dnia
18.
maja.
(Urzędowe)
pod dowództwem pułkownika Dukana. Liczba bo Moskwa pod żadnym warunkiem podobnego trznych: C a i 11 a u x finansów ; P a r i s'
wieczór (pociąg nr. 2); o godz. 8 m. 52 (pociąg nr. 4).
Z Achalkaleh dnia 17. maja. Dwa oszańcowania Z PODWOŁOCZYSK: (na dworzeo w Podzamczu): o go
rannych nie wiadoma. Pod Oltenicą zginęło ich ograniczenia jej akcji przyjąć nie może.
(hrabia Paryża?) robót publicznych; Memi
dzinie 2 minut 54 rano (pociąg osobowy); o godz. 8
84. Rząd rumuński na reklamację konzula au
przed
Ardahanem
wzięły
wojska
nasze.
9
dział
Z jednej strony Austrja oświadcza, że wojna
m. 8 popołudniu (pociąg mięszany).
striackiego oświadczył, że zabrany statek „Klo- niema się toczyć u granic jej w Serbii, ani w rolnictwa; Brunet oświaty; Decazes i [wpadlo w ręce nasze. 1 major, 3 oficerów Z PODWOŁOCZYSK:
(na dworzec lwowski główny: o
Berthaut
pozostają
(minister
spraw
za■
tylda“ był najęty przez Turków.
godzinie 10 m. 3; wioczór (pociąg pospieszny) o godz.
Małej Wołoszczyźnie, z drugiej Anglia, Bałkan i
i 14 ludzi rannych, a 14 zabitych. Straty
8 min. 25 rano (pociąg osobowy) o godz. 3 m. 48
Moskale zakładają obóz pod Slatiuą (nieda linię Trapezunt-Bajazet stawia jako granicę dla granicznych i minister wojny).
tureckie bardzo znaczne.
po południu (pociąg mięszany).
leko granicy siedmiogrodzkiej). Ma tam stanąć akcji Moskwy. Więc w Azji tylko Armenia środ
Odchodsą
Lwowa:
Konstantynopol dnia 17. maja.
korpus obserwacyjny przeciwko Austrji. W kie kowa, (bo nad brzegiem Czarnego morza aż po
KRAKOWA:, o godzinie 11 min. 3 przed północą
DO
runku Dżiurdzewa posuwają się dwa korpusy Trapezunt, Moskwa, nie mając floty, operować Nie potwierdza się urzędownie wiadomość o
(pociąg pospieszny); o godz. 4 m. 40 rano (pociąg
moskiewskie z przyborami do przeprawy.
osobowy,) o godz. 4 minut 45 po południu (pociąg
nie może) a w Europie Bułgarja po Bałkan, ma przeprawieniu się Moskali przez Dunaj. Mó
(Tylko w jednej esfici wczorajszego numeru
mięszany);
Bukareszt dnia IG. maja. Krąży tu po ją być polem walki dla Moskwy, podczas gdy wią iż powstanie ogarnęło wielką część
drukowane.')
DO CZERNIOWIEC: o godzinie 6 minut 25 rano (po
głoska że dnia 10. maja starego stylu (22. maja) dla Turcji cały obszar ziem moskiewskich ma Kaukazu.
ciąg pospieszny); o godz. 11 minut 25 wieczór (po
nastąpi uroczyste ogłoszenie niepodległości Ru być dozwolonym terenem wojennym. Tego prze
ciąg mięszany); o godz. 12 min. 30 z południa (poPort Said (w Egipcie) dnia 17. maja
Szeich-ul-Islam z powodu zwycięstwa
oiąg mięszany).
munii i ogłoszenie ks. Karola jej królem.
cie Moskwa nie przyjmie pod żadnym warun
w Suchuin-Kaleh nadał sułtanowi tytuł: Angielska eskadra pancerników odpływa dnia
Paryż dnia 15. maja. Przybył tu Midhat kiem!
19. maja do Pireju (port ateński w Grecji.)
Zwycięski.
basza i konferował z Thiersem kilka godzin. PoNadesłane.
Paryż dnia 17. maja. Mac Mahoń przed
czem wyjechał do Brukseli.
Telegram, poniżej umieszczony, donosi o upołudniem przyjmując kilka osób, wyrażał
W ostatniej chwili otrzymujemy następujące
Bukareszt dnia 16. maja. W sobotę w. tworzeniu nowego ministerstwa francuskiego z
telegramy:
się przed wszystkimi, iż ma stałą wolę uks. Mikołaj wraz z całym jeneralnym sztabem barwą katolicko-orleanistowską. Zdaje się, że ta
kie ministerstwo zapowiada zmianę nietylko w
stale zamieszka w Bukareszcie.
Petersburg d. 18. maja. Z Tyflisu trzymania polityki pokojowej ze wszystkiemi
Paryż dnia 17. maja. Marszalek wzywał wewnętrznej polityce, ale i w zewnętrznej. Bę
17. maja nadesłano następujący biuletyn: mocarstwami, i przytłumiania z największą
Dufaura aby złożył gabinet, ale Dufaure wymó dzie to podobno znowu jedna faza w rozwoju
otworzył kancelarję
Jenerał
major Komarow wykonał dnia 16. stanowczością ewentualnych, ultramontańskich
wi! się względami zdrowia, przeto marszałek za stosunków, stworzonych przez wojnę wschodnią,
w
Przemyślu
mauifestacyj.
maja
rekonensans
pod
Kars
z
4
batalionami
a
grożących
wywinięciem
się
wojny
europejskiej.
wezwał do siebie prezydenta senatu, ks. AudiffretWersal dnia 17. maja. Po interpelacji
w domu Gumowskich.
Stronnictwo republikańskie skłania się ku Mo piechoty, 2 baterjami i 3 sotniami nieregu
Pasąuier.
Bukareszt d. 16. maja. Kogolniceano o- skwie i przeciwne jest wszelkiemu mięszaniu się larnej konnicy i z milicją karapachską. Na do dymissjonowanego ministerstwa, uzasad
świadczył w Izbie, że Savfet-basza w tych dniach Francji w zawikłania wschodnie. Czy obecne mi milicję tę i konnicę maszerujące przodem nianej przez Gambettę, Izba 355 głosami
oznajmił jednemu z europejskich mężów stanu, nisterstwo, jeśli się utrzymać zdoła, tej samej
na lewem skrzydle, natarło 1000 tureckich przeciw 154 przyjmuje porządek dzienny,
iż Turcja omyliła się, pozwalając na połączenie trzymać się będzie polityki, bardzo jest wątpliuchwalony wczoraj przez frakcje lewicy; poMołdawii i Wołoszczyzny, i dlatego przy zawar wem. Już stosunek jego do Włoch i do Niemiec dragonów, 8 batalionów piechoty i jedna
CEMEHT
baterja. Naszym posłauo w pomoc 6 sotni czem do jutra się odracza.
ciu pokoju naprawi ten błąd. Kogolniceano ku będzie bardzo drażliwy.
Konstantynopol dnia 17. maja. Urzę
wielkiej radości Izby zrobił uwagę, iż dwóch
konnicy daghestańskiej. Rozpoczęła się wal
książąt, którychby Turcja przysłała, znajdą w
Korespondent nasz rumuński, podaje nam ka bardzo zacięta na golą broń
Turcy dowy biuletyn potwierdza zdobycie SuchuinBukareszcie i Jassach tylko dwie szubienice, na data, z których wypływa wniosek, iż Moskwa
Kaleh i powstanie Czerkiesów. Dalej donosi,
których powieszeni będą. (Ale pierwej Turcy na na kilku punktach od razu forsować będzie prze stracili 64 zabitych oprócz rannych i 2 wzię że załogę moskiewską w pień wycięto a mia
tych szubienicach powiesić mogą Bratiana i Ko- prawę przez Dunaj dopiero w pierwszych dniach tych do niewoli, broń i konie. Z naszej
czerwca. Mianowicie termin, przedsiębiorcy bu strony padł 1 oficer i 20 jeźdźców, a 3 ofi sto spalono.
golniczana.)
Konstantynopol dnia 17. maja. (Agendowy mostów dany (do końca maja), naprowadza cerów i 50 konnicy jest rannych; między
ymi dowódzca brygady dagestańskiej, jene- ce Havas) Turecki pancernik odpłynął z SuRegularne wojsko nie po- chum-Kaleh do Batura po amunicję i broń
płacą żąd:i ri ił Czekolajew.
placą| żąda.
dla rozdzielenia między Czerkiesów, którzy
Lwów, z Izby handle zlr. w. a.
iosło
straty.
zlr. w. a.
w.
a
u
złr.
wej dnia 18 maja.
(Biuletyn ten moskiewski nic nie mówi ore- dalej bija się z Moskwą.
Węg. poż. prein. po 100 zł. 70 —
Tow. kred, miejskie 6 pr. 8>— 8<—
Turecka poż. kol. po 400 tir. 12 25
Galic. bank hip. 6 pr. w. a 81
8625 “
1. Akcje sa sztukę.
„ Zak.kr.włość.6pr,w.a. 8775 83(bez kupona bieżącego.)
Akcje bankowe.
Bant nar. austr. t». k. 6 pr.
Najrzetelniejsza i największa

Telegramy innych pism.

Fortepian Berty

Jtt- H. JH JsL RJ _■> JL

Adwokat krajowy

Dr. Wlad. Czajkowski

Kolej gal. Kar. Lud.
_ Lwów.. -Czem.-Jaser
Banka hip. gal. po 200 zł.
Banku kred. gal. po 200 zł.

200 50
99 —
312 50
212 —

II. Listy zast.ga 100 zi.
(buz kapota bieżącego.)
Tow. kred. gal. 5 pr. w. a.
,
,
, 4 pr. w. a.
,
„ 5 pr. okres
Banku hip. gal. 6 pr.

81 (O
75 50
81 70
85 50

111. Listy dlusne
ca 100 sl.
Gal. zakł. kred, włość. 6 pr

w. a.
Ogól. roi. kred. zakł. dl>
Galicji i Bukowiny 6 pr
losowanie w 15 lat .
Tow. kred. miej. 6 pr. w. a.

87 50

9010

IV. Obligi ca 100 gl
lr,demni»ju>yjne galic.
Boż. kraj, z r. 1873 po 6 pr
Lobj miasta Krakowa
s
w
Stanisławów.

83 25
14 Z

F. Monety.
Dukat holenderski
5 98
Dukat oosarski ....
6 4
Napoleondor
.... 10 29
Pół irapeijał rosyjski . 10 40
Rnbol rosyjski srebrny
1 70
Rubel rosyjski papierów;
1 38
Pruskie bifoty kasowo
100 Marok niemieckich
63 —
Srebro ...........................
112 50
Kupony w srebrzo . . 112-

Wiedeń, 16 maja.
Powssechny dług pań
stwa (sa 100 ol.)
Rant, austr. w bankn. 5 pr.
,
w areb. 5 „
9
1889 całe losy (m. k.
8 « 1889 */, losu ' .
«-o 1854 po 250 zł. 4 ppr
1860,500
•ww
v , OWM.
zł.w.a.
W.H.0
5,
1860,100 , , ,
tx<
1864,100 3 , ,
Rontu złota 4 pet . .
Listy zast. dom. po 120 5,

5815
6419
360'99 —
103 50
10680
116 75
129 75
70 —
188 -

Oblig. indem. (100 tl.)
Galicyjskie
Bukowińskie

.

.

.

Inne ptMiccne poit/r
V WMF. pul 10.0,2
fi moc

*■3 25
79 -

203 50
Anglo-austr. po 200 zł. 12G 66 25
102 — Bodencred. an. 200 zł.
216 — Zakł. kr. dla han. i przem 34 10
316 116 Zakł. kr. węg. 200 zł.
Tow. osk. n. aust po 500 zł. 635 Franco-austr. po 100 zł
83 - Franco-węgier. po 200 zł.
76 75 Gal. bauk. hip. po 206 zł
83 — ) lal. bank dla hand. i przem
po 200 złr.....................
87Gal. zakł. kr. ziem, po 200 zł.
itonten bank po 160 zł.
Bankn nar. austr. po 600 zł 766 Banku pow.aust. po 200 tl.
89 50 ; nionhank po 140 zł.
42 50
eroinsbank po 100 zl
'erkehreb. puw. po 140 z; 73 50
91 20 '■ied. bankvw. po 100 zł 51-

66 75

„

,

„

w. a. .

.

9510 9575

W Gleichenhergu i

Obligacje pierwseeń-

i3< 3
stwa kol. (sa 100 zł.)
116 60
645 - Albrechta po 300 zł. 5 pr.
100 zł..............................
AlfSldz. 200 zł. 5 pr. sr. w. a
Czeska z. 300 zł. 5 pr. 8. w. u
Elżbioty po 5 pr. sr. w. s
„ ern. 1862 5 pr. . .
, em. 1870 5 pr. . .
, em. 1872 5 pr. . .
761 — Ferdynanda pół. b pr. m. k
B
„ 5 pr. w. a
,
„5
pr. 3r.
43 Gal. K.Ł. 300 a. 5 pr. ro. w.s
, II. em. 6 pr.
_
74 50
, III. em. 1871 3Ó0
55 —
, lV.ctn.aB00zł. 6pr
Lw. Czor. Jac. I. em. Io65
Akcje kolei.
300 zł. 5 pr. srebr. w. a
84 60 Albreohta po 200 zł.. .
Lw.Czer. Ja». II. en>. 1867
91 - Alfóldzkiej po 200 zł. areb 92 50 93
300 zł. 5 pr. arehr. w. a.
1560 Dniestrzańskiej
,
,
Lw.Czor. Jas. IH. em. 186-'
20- Elżbiety
„ « k. 132 25 132 75
300 zł. 5 pr. srebr. w. h
Ferdynanda półn. po 1031
Lw. Czor. Jas. IV. em. 1872
zł. in. k.......................... isu
848 300 zł. 5 pr. srebr. w. a.
612 Franc. Józ. po 200 zł. w. u. 113 25 113 76
Bndolfe po 300 zł. 5 pr.
618 Kol. gal. Kar.Lu4w.po 200
srebr. w. a....................
10 41
zł. m. k......................... 201 60 202B
oni. 1869 p.» 300 zł.
1075 Lw. Czbr. a Jas. po 200 zł. 100
101 5 pr. ambr. w. u.
1 80 Mor. &zl. (oent.) po 200
„
, 1872 p« 800 zł.
Anat. pół. zach. po 200 zł. sr. :08 50 109fi pr srebr. w. a.
,
, lit. B. po200 zł. sr.
Siedmiugrodz. fr. 600 pr
64 — Rudolfa po 200 zł. ar. 103 50
104114 50 Siediniogr. po 200 w. a. sr. 78 —
78 50
114- Staatsoisb. Ges. 200 z I. w. a. 218
31*Siidbiiłm po 21X> zł. srebr. 75- 76 — Zak. kr. dla handlu i prz.
Tramway wied. po 200 zł. 93 — 94- Klary yo 40 zł. m. k. .
Węg. galio. (Łup.) po 200 78 50 79 50 Keglevieh po 10 zł. ia. k
Węgiore. pół. wsćhod. po
Krakowska po 20 zł.
5831)
200 zł. sr.......................
8950 90 — Palffy
jw 40 ,
64 301Węg. wsch. (Ostb.) po 200 -----Rudolfa
po 10 ,
I302 — Węg.
i
zach. (Weatb.) po
Ku, Salin pr> W „
300
— 200 zł. w. a....................
:
37 — 88 — St, Geuou po 40 , », •.
104 50
Stanisławowska (poi.) pi
107 20 Akcje przemysłowe.
20 Łl. w. a.
...
117 25 Budow.Tow. aust. po 200 zŁ
Waldstein po 20 zł. no. k.
130 25
,
, wied. , 100 ,
Wiudiszgrżta po 20 zł. ,
70 20
, tanioh poia. „ 100 ,
138 50
(Dewizy 3 miesięczne.)
Listy sast. (ca 100 cl.)
Berlin 100 rnark. . . .
84- Bodeu cred. allg. dst. fi pr. a. 106 - 106 50 Frankfurt lik) mark . .
80, spłao.wHSlatfipr wn. 87 — 87 60 Hamburg 100 mark. ururk
G l.Tow k- ziem. 4 ;>r. w,>.
Londyn 10 fL atnrl. . .
sl
IM
,
.
. 6 iw '■
<2 —

ordynuje od 1. maja br.

dr. Czerwiakowski |

66- 6650
62- 6250
929 50
8325
84—
10175
9750
1668)
10150
9925
9576

S

i mieszku

93918350
85- 10225
9850 i
10739
1029950
96- 1;

s;

2348 1-3 |

Para KONI
’/« miary z powodu wyjazdu do
rzedania przy ul. Ochronek 1. 8.

7350 74 7150 7250

61- 62 z przedpokojem, kuchnią, osobnym stry— 59— cl lem i piwnicą przy ulicy KoperII ika 1. 10. na II. piętrze jest do na7275 73- jc ■cia od 1. czerwca lub czasu późniejszeg' 5 pod korzystnemi warunkami.
6975 7025
Bliższa wiadomość w tejże katnieniey
6950 2: piętro przez ganek na prawo.
6850
6630 5660

16425
____
1150
1450
261360
3650
2425

15475
3160
1260
15-27—
137a
3750
2475

17- 192250 :350
2350 2425

jest LOKAL

Reichard& Uo.

S3

Kapelusze
najmodniejsze paryskie, bardzo
piękne w tym roku — przywiozłam
oraz welony Ślubne. wieńce
mirtowe, ubiorki, czypeczki, negliżyki, garnitury i
inne stroje, polecam Szanownym
Paniom.

M. Topolnicka,
we Lwowie, plac Halicki Nr. 1.
Zamówienia z prowincji zaraz
uskuteczniam.
2219 3—6

w Sassowie,
koło

6280
62"0
b280
12910
).l 1.’.

około 20. maja.

we Wiedniu,

Ul. Bez. Mariergasse 17,
poleca się do rychłej dostawy swych
najgustowniej wykonanych wyro
bów. Ilu strowane cenniki bezpłatnie.

Dr. Kurzbauer.
2277 4-5
Już 1. ezerwca

1951 51(—104

przedostatnie ciągnienie

Jltócariiia

ces. król.

systemu CLAYT.
i SCHUTTLEWORTHA małoużywana, tudzież
parokonna,

losów państwowych

BUHAJ

z r. 1839

rasy Swyc. oryginalnej, w 5. roku,
są natychiniaist za niską cenę do
zbycia. Wiadomość na miejscu u
właściciela Jkanilcza, poczta
Rohatyn.
2352 1—2

z wygranemi wynoszącemi przeszło
17 milionów złotych, pomiędzy któremi 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
: :84i=
Czwarta
Pół części
Dwudziestą część z wyłącze
niem najmniejszej wygranej zł. 5.—
Dziesiątą część
. ... „ 8.50
Czwartą cześć........................... 22.—
Połowę części........................... n43.—
Za złożeniem zadatku 20 zł. i dal
szych spłat ratalnych w kwocie 150
zł. dostarczamy dnia 5. czerwcza piątą
część losu państwowego z r. lł-39 z
wy ciągnięta serją, który nieza
wodnie w ciągnieniu 1. września otrzy
mać musi wygraną.

DOKTORA LABICHE w PARYŻU.
Maść ta nowo wynaleziona, jest jedynym środkiem skutecznym przeć dw hemoroidom.
W krótkim czasie rozpowszechniła się w całym świecie i tysięcy ludzi zawdzię
czają jej swe uleczenie.
Glówuy skład dlo Galicji w aptece pod srebrnym orłem Zw ELCKERA

Cena słoika z opisaniem użycia w języku polskim 1 zł.. 30 ct. za opa
kowanie 15 ct.
11351 1—13

Ayllrai
I

V

Złoczowa, otwartym będzie

Leczenie wodą, elektryką, gimna
styka, inhalacją, mlekiem. Zakład leży
nad bogiem, w pośród tysięcy morgów
lasu sosnowego. Wyborne miejsce też
do użycia wód mineralnych.

we Lwowie

■

6260
6260
6260
I289.r
rv.

mebli żelaznych

IW3KES

2333 2-8

wiedeńska fabryka

Pod 3 koronami 1. 10. ulica Try
bunalska, są pokoje meblowane
różnej wielkości na dłuższy lub krótki
ezas do wynajęcia. W tym samym domu
na dole do wynajęcia, cały komplet służy
na restaurację, lecz może i częściowo do
innyęh byó nżyty celów. Bliższa wiado
mość u właścicielki.
2308 2—3

Villu Possenhofen.

młodych

Wiadomość dla przyjeżdżających

Co,

we Wiedniu Klirntnerstrasse 16.
We Lwowie do nabycia u Józefa
Frieda, przy ul. Krakowskiej 1. 16.
2278 9-15

prostowanie sprostowani', I Niebędąc
długi czas w kraju, dopiero niedawno
doszła mię miadomość, że WP. Se
45 lat wieku, we wszystkich gałęziach
weryn Brunicki z Zaleszczyk w „Gazecie
Narodowej" z d 16. 1876 podał sprosto ekonomicznych praktycznie i teoretycznie
wanie, iż podpisany jako korespondent w wykształcony (ze szkoły Ungarisch-AltenN. 275 „Gazety Narodowej" z prawdą się burg), poszukuj'# zaraz lub ód 1. lipea b. r.
2846 1—3
ro-.minął. Tak nio jest, albowiem fakt umieszczeni*.
Łaskawe oferty pod adresem: J. B.
przejechania włośoiaifna z Werenczanki
prz-■■;. lionic p. Brunickiego wydarzył się K. 100, w Samborze.
w Zaleszczykach
Włościanin następnie
doilal się do szpitalu zkąd jednak w go
dzin; zabrano i wywieziono go, a delego
wany dla eglądzin przez sąd lekarz już
go nieznttsł. Werem-zak* leży na Buko
winie: dowiedziałem się, że tam u familii
zmarłego w parę dni po przejechaniu wło
w Zakładach moich, ztpiścianina, wszelkich starań dołożono, ażeby
sywać się można każdego
■żadnych dochodzeń nie robiono. To są
czasu we I.Wowle, ulica
słowa czystej prawdy
2347 1—1
Halicka Nr. 13, 1. piętro,
Feliks Jaworski.
w Krakowie, ulica
Reformacka, w War
szawie, ulica Mio
wszelkie cierpieniu nerwowe w jednej
dowa Nr. 1.
3—6
chwili ustępują po użyciu pigułek anti-naPrzytem
zawiadamiam,
że od kwietnia
wraglijnycn Dra-Orowter. Skład w Paryżu
w aptece p. Levasseur, rue della Monnaie.23 r. b. wykład nauki kroju w moich Zakła
w Krakowie W apteco p. Trauczyńskiego przy dach , zaprowadziłem obazeruiejszy czyli
ulicy Florjańskiej — wc Lwowie w aptece wyższą naukę, najnowszych fasonów fran
]>. Piotra Mikolascb. W Warszawie w skła cuskich, a któro wykonują się w bardzo
dach materiałów aptecznych, pp. Ferd. Aug. łatwy sposób, na podstawach w mojem
Gallego i J. Mrozowskiego.
17'6 7—? dziele zawartych. Kurs dwu-tygodniowy
kosztuje i złr. z nauką szycia, miesiąc
Umieszczamy poniżej pisma pochlebne, czasu 5 zł. Dzieło 2 tomowe obejmujące
nadesłane c. k. nadwornemu dentyście panu 10 arkuszy tekstu, a 1000 rytych figur,
G. J. Popp we Wiedniu,
kosztują 5 zł., linijki krojowe 1 zl. 50 ct.
fabrykantowi sławnej

Ekonom lub Rządca,

S

Towarzystwo

nauczyciel i autor metody kroju damskiego.

Galicyjski Zakład

i temsamem pomijamy każde pod tym
względem ńaęhwąlanio:
J)o pana e. k. dentysty nadwornego Popp.
Pańską wodę auaterynową do ust roz
bierałem i znalazłem takową polecenia
godną.
2049 2—6
Wiedeń.
Prof. Oppolzer,
rektor mag. profesor na c. k. klinice ws
Wiedniu, król, saski radca dworu itp.
Według postanowienia Rady
Poświadczam, że od dłuższego czasu
używani ze skutkiem auaterynową wodę do zawiadowczej utworzoną będzie
ust,.jiąvyrabianą przez c. k. dentysty na- przy Zakładzie posada inspektora
dwońicgo J. G. Popj> i i rzekonahm się o
z siedzibą we Lwowie, na którą
błogócżynnej skuteczeności onej.
Baron Louis Pereira m. p. ;rozpisuje się niniejszem konkurs

Konkurs.

Niżej podpisana zaświadcza panu a>. k.z
1 terminem wnoszenia podań o
dentyście nadwornemu J. G. Popp z przy- uzyskanie
j
tej posady do dnia:
jemnośeią i zgodnie z prawdą, że używa .
lam od dłuższego czasu wodę anaterynową 15. lipea 1). r.
do ust i przekonałam się, że takowa z po
Z tą posadą połączona jest
wodu swej dobroci i przyjemnego smaku
tudzież!
ni '
„ t__ \ ,
Wiedeń.
Teresa księżna
' ’ Esterhazy, podczas
urzędowoch
podróży Ł

Posady takie mogą być na

Przeciw nieznośnemu cuchnięciu ust, dane za złożeniem kaucji służbo
tudzież przeciw cierpieniom części ust.
wej w wysokości 2000 zł. i po
Szanowny panie Dr. Popp!
Ponieważ po użyciu anaterynowej wody ukończeniu przez kandydata bez-.
do ust doznałam błogoczynnej skuteczności,
gdyż nie tylko uwolniłem się od nieprzy płatnej w biurach centralnych’
jemnego odoru w ustach, lecz wzmocniłem praktyki, potrzebnej dla nabycia
nią część ust. nie mogę pominąć, abym
panu nie wyraził mego najżywszego po przepisanych wiadomości manidziękowania i zarazem polecam tę wodę pulaeyjno-kasowych.
każdemu najmocniej.
Posady powyższe nadane będą
Wiedeń. Anna Funk z domu Senftenau,
żona c. k. podpułkownika. na razie prowizorycznie.

Rlomba do zębów,

Podania zaopatrzone dowo
do wypełnienia próżnych zębów dami uzdolnienia w kierunkuj
przez siebie samego, 2 zł. 10 c. rachunkowo-kasowym, zaś co do!
Anaterynowa pasta do zębów, inspektora także w kierunku'
cena 1 zł. 22 c.
buchhalterycznym i prawniczym/
Popa anaterynowa pasta do nadto wykazaniem się z dotych-j
zębów, 35 c.
czasowego zajęcia i znajomości
Roślinny proszek do zębów, języków krajowych — należy!
wnosić do Dyrekcji Zakładu ,1
cena 63 c.
Do nabycia we Lwowie: apteka Milgdzie też bliższe dane przez se-j
linga, apt. pp. P. Mikolascha, J. Beiiera,
Zygmunta Ruckera, Jakóba Pipesa, K. kretarjat Zakładu udzielone byćj
Krzyżanowski apt., K. Strzyżoweki, M.
2360 1—3 i
Muller, i A. Sklepiński apt. W KRAKO mogą,
WIE : J Trauczyński apt.. W. Jahn, J.
Lwów, dnia 15. maja 1877.

Fonz, W. Kotajny, E. Stockmar apt., N.
Redyk apt.
|

I

Dyrekcja.

Słabości włosów wszelkiego rodzaju,
a mianowicie wypadanie włosów, siwiznę i two
rzący się łupież, leczy w krótkim przeciągu czasu
bez pomocy lekarskiej,
1929 8—’.C

Olej taninowy dr. Moras.
Flakon wraz z przepisem użytku kosztuje 2 zł.
Po największej części jeden flakon wystarcza.
Do nabycia we Lwowie u Zygmunta Ruckera
w apt. pod srebrnym orłem, ulica Krakowska.

i EDW. GEBHARDTA
we Lwowie

poleca gustowne

WAZONY i DONICZKI
na bukiety i kwiaty :
w najnowszych fasonach i deaeniach
oraz.
2345 1-10

EiLLiE ogrodowe
po

we wszystkich wielkościach
cenach najtańszych.

———— ---------- —-—
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Kąpiele Kdnigsdorff ■ Jastrzemb.
w
~~~~ otwarte 15. iuaja.
Tanie, zdrowe i przyjemne miejsce, nowo urządzone z ca . -3 §
i3|
łym komfortem. Przepyszny park i ogród., d-ostaonała mu śś
zyka na czas kąpielowy, obfity księgozbiór.
sS o
Lekarze: Dr. Odebreeht, Dr. Tair,pel.
Z dworca kolejowego Petrowitz (kolej Północna,) na ° B
5 B *5
s/4 godziny od Ratibor (kolej Górno-Szląska) 2?/, godzi
•§ H
ny doskonałego gościńca, podwody stoją na wszystkich
stacjach w pogotowiu. Tanie i wygodne pomieszkania poct
stręczy najchętniej
, gg.o
1841 4-12

Inspekcja kąpielown.

°-e s-

Sf, JIa»'kietricszz

Ayltral Ą‘ 1*0., we 99i ednitt,

we Lwowie

w Rynku 1. 42.

MAGAZYN

J

2089 6 ■ ?

2”

papierów kancelaryjnych i listowych, przyborów do pisania, rysowania i ma
lowania, perfum, mydeł, wody kolońskiej prawdziwej, pularesów, portmone
tek, albumów, książek do modlenia, tek eleganckich <lo pisania z Przybora
mi, kałamarzy najrozmaitszych, przyborów do kwiatów, ramek wszelkiego
rodzaju i innych galanteryj, oraz przyjmuje wszelkie obstalunki na karty wi
zytowo szybkoprasowane i litografowane jakoteż najmodniejsze
mo
nogramów w rozmaitych kolorach na listach 1 kopertach. Wszelkie obsta
lunki zamiejscowe wykonuje jak najaknratniej odwrotną pocztą.

ST. WAYDOWICZ

J

Miejsce kuracyjne (ileichenberg w Styrji, I
stacja Feldbucb węg. kolei Zachodniej.
Sezon od 1. maja do 30. września.
Źródła ot) fi tują w natron i szczawy żelaziste, żętyca kozia, mleko, inhalacje
igliwiowe, kąpiele mineralne i zwykłe, kąpiele w kwasie węglowym, wanienne lub do pływania, zakład bydropatyczny. Skutkuje przeciw katarom
wszystkich błon śluzowych, szczególnie organów oddechowych i trawienia,
specjalnie: przeciw chorobom krtani, chronicznym katarom opłucnej, chro
nicznym zapaleniom płueowym, emfyzemie, dyspepsji i katarowi żołądko
wemu, niedokrewności i bladaczce,
i
Leczy tuberkuły połączone z febrą. Zamówienia na wodę i mieszka
nia, tudzież o broszury do dyrekcji w GLElCHEKBtRG.
1870 8 -12

na
ASTHMA

CYG§)TO «!SKIE
PP. CIIIIIKIJLT ct tle. Aptekarzy w Paryżu,
,,,
,
8, ulica Yirieńne.
Wszelkie środki az do dziś używane przeciw astmom, w jakiojby niebvlv formie i i>>śtaci, miały zawsze za podstawę bclladonf, itramonium, niftotynę albo opium.
Niedawne doświadczenia dokonane w Niemczech, a powtórzone we Francji przekonały,
ze konopie indyjskie z Bengalu iCanabis indical posiadają własności skuteczne do zadzi
wienia przeciw tej słabości, jak również przeciw kaszlom nerwowym, suchotom gardlanym,
zakatarzeniu, ociiryploscl i utracie głosu, newralgiom twarzy i bezsenności.
ILa uniknienia licznych fałszerstw i naśladownictwa, żądać aby stempel rządowy fruńcuzki kolom niebieskiego, stósownie do prawa z 26 Listopada 1873, marka fabryczna i pod
pis GRIMAULT et COMP. znajdowały się na jednoj etykiecie.
'
Dostać można w głównych, aptekach w PoLsctf i w A USTRYI,

Kilrntnerstrasse 16. eisernes Haus,

0

I

Kantor wymiany

uprzyw.

c. k. uprzyw. gcdic.

syjnego Banku Hipotecznego

kolej galic. Karola Ludwika

kupuje i sprzedaje

wszystkie efekta i monety
pod warunkami najprzystępniejszemu

OGŁOSME,
Przy odbytem na dniu dzisiejszym 21. zwyczajnem
zgromadzeniu walnem akcjonarjuszów c. k. uprz. kolei gal.
Karola Ludwika ustanowiono superdywidendę za
rok 1STO na ^°|0 czyli 4 zl 20 ct. za każdą
akcję, względnie za każdy okaz użytkowania, która to dywiden
da z dniem 1. lipea br. wypłaconą będzie.
Płatny zatem na dniu 1. lipea 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.
W skutek zgonu członka Rady zawiadowczej p. A. OMi ses 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, wybrany 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

Juliusz Kunewalder
Adolf Nassau,
Dr. Adolf Ehrenfeld

KALTENŁEUT4HEBE. Sf,

Wiedeń dnia 14. maja 1877.
2341 2--3

Rada Zawiadowcza

LISTY7 hipoteczne, ®
któro według prawa z dnia 1. lipea 1868
i linjw. post, z dnia 17. grudnia 1871,
nia kapitałów funduszowych, pupilarnych,
wycli, ua kaucje służbowe i wadja — są w

D/.. PP. XXXVIII. N. 93,
mogą być użyte do lokowakaucyj małżeńskich wojskotymż? kantorze do nabycia.

HOGG.

Aptekarz,

2,

Rue

de

Castiglione, Paryż. Jedynt właściciel

HOGG

TRAN Z WĄTROBY STOKFISZU HOGGA.

Przeciw słabościom piersiowym, suchotom, zapaleniu płuc,

katarom,

KASZLOM CHRONICZNYM, SKROFUŁOM, LISZAJOM, GRUCZOŁOM, UPŁAWOM, WTCHUDN1ENIU DZIECI, OGÓLNEMU OSŁABIENIU, REUMATYZMOM (GOŚCOWl), etc.
Tran ten wytworrony te iwieiei wątroby i tokflizu jest naturalny 1 ranty. nejKHlcatnlejsze śel*dkl goanosił, działanie jego jest uybkle I pewne, a wyłizoii tego
tranu nad wuelkirtni Innymi tranami zwyczajnymi, lub w policzeniu a Setazem etc.,
>t dziś powazecAnte uznaną.
TRAN HOGGA sprzedaje się jedynie we flaszkach trójgraniaitych, ksitalt EumI
ztotony u władz właściwych jako własność specyalna I wyląrana atnwwala d« prMłlwa.— tJalkać fahzerstw. — Znajduje tlę w głównych aptekach.

moina we LWOWIE w apt. p. K. MIKO LAS CHA I , p. Z. RUCKERA.
ip-ąynyny
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Skład nowych wynalazków.

n

n

5 '/]
"SO PŻ nowe patentowane , belgijskie rew«lw«ry
rewolwery bezpieczne,
bezpieczne, iieicioslr.i
oieaciosti «■t/ Ul. w tl. towe, bez kurka de nakręcania,
i, -z przyrządem
--------- 1
*-bezpiecznym,
- *
ze sakatutka i odpowiedniemi nabojami. Większe i lcpaze, wedtug ozdoby grawerskiej wykładane
llotcm, Inh
luń^ei
h#>* łne-A
tego, nnrnwnw
oprawne w h»h«m
hetfara n*
po «t
it.' A#, 8,
Wi 10,
ln 1-A
13, U
15 »f,
.» *Waay»lkie’ ...
w^Kkalub
__ 1.
kach i bi nabtjauii,
Strzelby L(?t:iUChoTlX , naj*lepsiego wyrobu belgijskiego,
lajlepozemi rurkami gwintowanemi po xł. 25, 20, 35, 40 i s gwarancja pisemną.
Tysiąc© guzików manszetowych, piękne s kości Słoniowej, w wnetrAU
• których balclniciki lancza cale balety a opery wiedeńskiej, sa mechaniczne i kosztuje
para 1 zł. 50 ct.
‘
J
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&
C*
W

0

N włos bujny, młodzi ludzie nawet w 16 roku otrzymają,

PailWdziw© Cebulki na włosy. Po użyci tego środka otrzymuje sic nowy

Rw
h

W

L.Ż

J
W
£

M

siluy zarósł, a skutek jest tal Jslece pewnym, że w razie nie skutkowania, pieniądze* sic zwracają. Cena pakieciku 00 cl.
Artykuły Z gunii rozmaitego rodzaju, co tylko pod tym względem mieć mo- W
zna od 50 ct. do 5 zł.
*
*
Praktyczne podeszwy kauczukowe przeciw przeziębieniu, para cl. !•>.
sprzedaje tylko
r
20, 30 ct.
.

Yereiuigte ludustrie-Halle
2029i

we Wiedniu, Pruterstrasse 10.

J
4 óJ

a^-_teo_-ja-o-Q-0-o-o-o-r>^yx
SŁABOŚCI PIERSIOWE

.

^SYROPZPODFOSFORANU WAPtó
PP.
GRIMAULT et Cic, Aptekarzy
w Paryżu.
.. ...........................
■■■
’ ’
8, ulica Vivienne.

Od 1857 r. preparat ten wszedł w powszechne użycie. Leczy on katary, kaszle, chrypki
długoletnie, koklusz, zapalenie gardła i kanału oddechowego (bronchites) alcszczogńhiiei
pońiyślne sprawia skutki użyty przeciwko słabościom piersiowym (phtfete) 1 marnieniu cry.il
suchotom. Pod działaniem jego ustaie kaszel najuporczywszy i potnienie nocne, a chorzy
»zvbko powracają do pożądanego zdrowia 1 tuszy. Lekarze przypisują często Pastylki ze
soku głowiastej sałaty i laurowych liści p. Grlmault, bardzo przyjemnego smaku, kiedy
idzie o wyleczenie katarów 1 kaszlów zwyczajnych.
Dla uniknlenia licznych falszertw i naśladownictwa, żądać aby stempel rządowy franeuzkt koloru niebieskiego, stósownle do prawa z 28 Listopada 1873, marka fabryczna
i podpis GRINAITLT et COMP. znajdowały się na jednej etykiecie.
Dosi i? można w głównych aptekach w POLSCE i w AUSTRYI.

-O

Odpowiedziała^ redaktor Jao Dobrzański.

£
S
S
9

Wszystkie polecenia z prowincji wykonują się bezwłoczuie 3
po kursie dzienuyin, bez doliczenia prowizji.
1996 17 — ?

iwrit im-wriiririMiirHMwnąnissriKiwagMamwnMaMM

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

|

we Lwowie ul. Halicka 1. 7, poleca swój obficie zaopatrzony

jMF*
tylko 14 zl.
I.OHy państwowe z r. 1839 mają jeszcze tylko dwa ciągnienia ostatnie, w których bezwarunkowo
przeszło 17 milionów wygrywają.
Za złożeniem zadatku
piątą część losu państwowego z
gnięty będzie. Według un
tach miesięcznych.

uiila od Wiednia, pół mili od kolei południowej (Lesi ng) otwarty przez
cały rok. Właściciel i nucz< lny lekarz ces. radca
docent na wszechnicy wiedeński sj.
Konsultacje i bliższych wiadomości udziela sL b we Wiedniu, St.
Mólkerbastei 8 i w Kalt;enleutg eben.
183b 6—6
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Główny skład naturalnych wód mineralnych

Ciągnienie 1. czerwca.
Główna wygrana 200000 zl.
Ciągnienie serjijuil. czerwca
Główna wygrana 280000zł.

ProiiiB losy z r. 1864
na Blatu cześć losu Obie
z r.razem
181

ZaMad hydriailyesny
Wint ernitz,

Wszystkie inno do tygodnia spodziewane. Równie: Sól morska
I" do kąpieli. Sól jodową rabczańską, Sól franzensbadzką.
niarjcnbadzka itp. inne, rozseła najstaranniej opakowane. po<t
gwarancją Awieżości i pruwdziwoficl.
3

Dyrekcja ruchu

Dr. Winternttza

Wilhelm

Jfardyjotcsku,
Bmlzińsl.a-Hunyady, Emska, Eger-FranBilińska,
zensbadzka , FachiM^en, Friedrichshallzka,
Gissliiibler, Glcichenbcrgska,
voo.v,t ax.uz
Karlsbadzkie,
icuuuaoic, ax<oa»?.</cz»
Kissingen,, aazyz.ico.z^
Krynicka,
Marjenbadzka, Obersalzbrunn, Ptlnawska, Pyrmonlska, Rakoczy.
Rabczańska, Seidschytzka, Selcerska, Spaa, Schwalbachska i
Żegeslowska.

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 (Peterswalder 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.

^Ozł.

dyety po 5 zł. dziennie i zwrotL
Szanowny Panie!
Przyjmy pan moje najżywsze podzię•kosztów jazdy.
kowanie za pańską miłość i dobroć, którą1
Jednocześnie rozpisuje się
przyczyniłeś się do pielęgnowania umie1
szczonych dzieci w zakładzie Marji Elżbiety. konkurs z terminem wnoszenia!
Niektóre dzieci cierpiały ua skrofuliczny
szkorbut w ustach. Udzieliłeś pan bez- podań do dnia 15. sierpnia 1). r.
płatuie wody anaterynowej do ust, a j‘ego na kilkanaście posad naczelni
troskliwości zawdziączają dzieci szybkie i
radykalne wyzdrowienie. W imieniu tych ków biór powiatowych i ich
dzieci, od swych cierpień uwolnionych, tu zastępców, z płacą roczną 600 zł.
dzież w imieniu zakładu wyrażam Mu moje
z emolumentami, dotychczas z
wdzięczne uznanie i szacuuek.
Uniżona hrabina Friii, posadami temi połączonemi.
] rzelożona towarzystwa Marji Elżbiety.

mmemlne

OGŁOSZENIE

Ksawery Kłodziński,

do list,

naturalne

(L<inje austrjackie.)

iwn

Wedy anaterynowej

•fwż nadeszły
pierwsze transportu z tegorocznego nalewu;

c. Ł uprz. Lwsto-Czeraiomecko-Jasskiej kolei żelaznej.

Na naukę
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Z drukarni .Gazety Narodowej® pod zarządem AJ Sterto.
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