Nr. 11O

We Lwowie, Sobota dnia 26.-Maja 1877

Wychodzi codziennie o godzinie 7. rano,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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Przedpłatę i oglogsenla
We LWOWIE bióro administracji „G.ćraTy
Narodowej” Plac Halicki w pałacu W.
Clanieckich. Ogłoszenia w PARItŻU przyj
muje wyłącznie dla „Gazety Nar.” ajencja pan
Adama, Correfonr de la Croii, Rouge 2. prenume
ratę zaś p. pułkownik Raczkowski, Faubong, Pet
sonniere 38. W WIEDNIU pp. Haasenfitein et Yoglw,
nr. 10 Wallfiachgasse. A. Oppelik Stadt, Stubenbastei
2. Rotter et Cm. I. Rioinergawe 13 i G. L. Daubs et
Cm.l.Masiinilimistrasse 8. W FRANKFURCIE: nad
Menem w Hamburga pp. Hnaswistoin ot Vuglwr.
OGŁOSZENIA przyjmują się za opłatą G eontów
od miejsca objętości jednego wiersza drobnym dru
kiem. Listy reklamacyjne nieopieczętnowane dc
ulegają frankowaniu.
Manuskrypt?, drobno nie
zwracają się, locz bywają mszczone.

... 4
. ; . 1
... 2

Z przesyłką pocztową:

3

£

Rok

wpaństwie, austriackie^ . 6
do Pras i Itzuazy uieiuiaekiaj
„ Francji.............................
7 ztr.
„ Belgii i S'ćwajcai;ii .....i' po
M ctil.
„ Włoeh, Turcji i księt. Naddu. I
„ Serbii............................................ J

Numer pojedynczy kosztuje 10 centów.
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gionu ziomków, którzy są w kraju, i tu dla kra proszenie miasta Tryestu wielu z naszych także narodowy, aby na tej podstawie uskutecznił auju pracować mogą. Szeregi legionu, a raczej ar deputowanych zamierzało uczestniczyć w wy- i stro-węgierskie Towarzystwo bankowe. W razie
mii, pozostawione są wychodźcom, którzy do kra cieczce wakacyjnej, celem obejrzenia tryesteńskich! jednak niespodziewanym, gdyby bank narodowy
ju wrócić nie mogą. Komentarz półurzędowy gro budowli portowych. Zapisanych już było 17 Po uczynić tego nie chciał, będzie zadaniem rządu
zi tym, z których niby dowcipnie a w istocie laków. Któżby sądził, że wysnuje się z tego dra ukonstytuowanie austro-węgierskiego Towarzy
głupio szydzi, że „chcą pośrednio ratować Tur żliwa kolizja! A jednak tak się stało; albowiem stwa bankowego z innymi przeprowadzić.” —
cję” — bo do tych należą przecie nietylko Pola klub lewicy chwycił się tej sposobności, aby dać Alinister Szell oświadczył, że oba rządy uchwa
cy, ale i Austro-Węgry, — lecz tych, którzy po dowód, że on rej wodzi w Izbie. Objął bowiem liły przedłożenie wnieść bez zmiany i za obo
średnio chcą ratować Moskwę, jakoś nie widzi. nieco uzurpącyjnym sposobem urząd gospodarza wiązujące uważać. W rozprawie ogólnej akcepto
W końcu austrjacki Moskal półurzędowy jeszcze w wycieczce i chciał innym stronnictwom dykto wał Szell wniosek p. Falka: „Komisja przyjmu
kłamie, bo o „wspomnianym okólniku” nikt nie wać przepisy programowe. Aby uniknąć wszel je przedłożenie za podstawę rozprawy ogólnej,
wie, więc też okólnik ani „w całej Galicji”, ani kiego pozoru poddawania się woli klubu lewicy, finalne jednak uchwały swoje tak co do całości
w ogóle nie mógł zrobić „dobrego” ni złego wra deputowani polscy odstąpili od zamiaru uczest jak i szczegółów od tego czyni zawisłemi, że
żenia. Godnem uwagi jest, że H wner Ztg. wy niczenia w wycieczce ; pojedzie’ ich do Tryestu przedlitawska Rada państwa do projektu rządo
drukowała z tego komunikatu jedynie doniesienie może dwóch tylko.1*
wego przystąpi. W razie przeciwnym komisja
o okólniku namiestnictwa, a komentarz pominę
Teraz zaś donosi wiedeński korespondent nie uznaje się związaną temi uchwałami, i za
ła, — Czas zaś wszystko powtórzył bez wszel Czasu: „Dzisiaj rano wyjechało z Wiednia kil strzega sobie, wnieść w Izbie wnioski inne, oko
kiej od siebie uwagi.
kudziesięciu deputowanych do Tryestu, aby na licznościom odpowiadające.” Dodał nadto Szell,
Do rozwiązania sejmu k r a i ń s k i e g o zaproszenie miasta tego obejrzeć.’ tamtejsze bu że rząd węgierski wcale nie zrzeka się założe
Stara Presse dodaje następujący komentarz: dowle portowe. Między deputowanymi tymi znaj nia osobnego banku węgierskiego, tylko projekt
„Kadencja sejmu tego jak innych upływa dopie duje się około 10 deputowanych Polaków; zrazu niniejszy uważa jako odroczenie onego do lat
ro w jesieni; rozwiązano go już teraz ze wzglę zapisanych było więcej. Niesnaski z tej okolicz dziesięciu.
dów na szczególne właściwości kraju, a to, aby ności między klubem lewicy a innemi klubami,
ludność mogła wziąć udział w nowych wyborach, mianowicie także kołem polskiem, usunięto w
Rozstrzelanie Krysińskiego w Warszawie,
gdyż w jesieni znaczna jej część poza krajem drodze porozumienia. Były to zresztą, jak się jednego z dowódzców oddziału powstańczego na
przebywa. Co się tyczy sejmu rozwiązanego, teraz pokazuje, niesnaski natury osobistej, nie Podlasiu w roku 1863, o którem wczoraj dono
przypominamy, że narodowo-klerykalna większość klubowej Z Tryestu udadzą się deputowani na siliśmy, nastręcza nam jeszcze kilka uwag. Jestjego uchwałą, na ostatniem posiedzeniu d. 22. zaproszenie do Poli, aby zwiedzić i tamtejsze to fakt, który wykazuje ponownie obłudę, kryjąkwietnia powziętą, Wydziałowi krajowemu pole budowle portowe. Kolej Południowa daje wolną cą się w humanitarności Moskwy. Turkom bieciła, aby do trybunału administracyjnego w czas jazdę; gościnnego przyjęcia, ofiarowanego przez rze ona za złe karanie powstańców, wylewa łzy
wniósł skargę przeciw ministerstwu o naruszenie miasto Tryest, deputowani nie przyjęli. "
nad ich losem, oburzona na okrucieństwa Tur
przez rząd prawa, które reprezentacji krajowej
Po co członkowie naszej delegacji udział ków, stawia powstańców słowiańskich pod opie
legalnie przysłużą, popełnione przez to, że mini- wzięli w tej wycieczce, trudno pojąć. Czy na to, kę całej Europy, a sama w Polsce, w czasie naj
sterjum wbrew propozycji Wydziału krajowego aby figurować jako przyczepek dr. Herbsta, do większego spokoju, w czternaście lat po powsta
zamianowało dyrektora Mrhala, niemiłego klery- którego przy powitaniu w Tryeście zwrócił się niu popełnia okrucieństwo, które oburza głównie
kałom i Słowieńcom, członkiem krajowej Ra burmistrz Angeli i prezydent Izby handlowej z tego powodu, iż popełniono je nie w gorączce
dy szkolnej. Nim powzięto tę uchwałę, pre Briill ? Ale zachodzą przytem inne okoliczności. bojowej, ale na zimno z systematu. Otóż to ozydent kraju przestrzegał i stanowczo bronił Już we Wiedniu wiedziano, że w Tryeście może krucieństwo i barbarzyństwo systematu odejmuje
prawa korony co do nominacji. Między innemi tę wycieczkę spotkać wielki despekt. Tajny „ko Moskwie prawo występowania w obronie zasad
czynami opozycyjnemi sejm kraiński d. 20. kwie mitet tryesteński”, który ciągle daje znaki swego humanitarnych w Turcji, a tłumaczy dostatecznie
tnia uchwalił rekurować do trybunału państwo życia, wydrukował i ogłosił odezwę, w której u- Polaków z nieufności, z nienawiści, jaką pałają
wego co do pretensyj kraju z powodu przyczy chwałę Rady miejskiej zapraszającą obie Izby dla Moskwy, i aż nadto motywuje potrzebę sta
niania się na cele sanitarne przy epidemiach.”
Rady państwa do Tryestu, zowie „niegodną i rań w Europie, ażeby już raz kres położyć temu
Rząd zatem przeprowadzi wybory, zanim grzeszną” i wezwał, aby „posłów austrjackich systematycznemu okrucieństwu i pastwieniu się
żywioły centralistyczne, tj. niemieckie opuszczą tak przyjęto, jak się przyjmuje wrogów i gnębi- nad narodem. Zwrócić tu jeszcze musimy uwagę
kraj za zarobkiem, — i może coprędzej zaraz cieli.” Otóż przyjęcie przeszło bez demonstracyj na jedną okoliczność. Krysiński zyskał amnestję,
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ostro- i na zasadzie jej powrócił. Oszukany otrzymał
wydadzą tym razem większość centralistyczną), i żności poczyniła, ~ ale podczas gdy dygnitarze wyrok po kilkoletniem więzieniu do Syberji,
aby ową skargę cofnął, której rzeczywiste prze- i bogacze „Llóydowcy” przyjmowali Herbsta i chciał się więc uwolnić ucieczką, która w tych
prowadzenie byłoby faktem wielce ważnym, a po jego towarzyszy, ludność serdecznie przyjmowała okolicznościach nie powinna była wywołać aż ka
dobno dla centralistów szkodliwym. Możemy so techników z Padwy, którzy również dla obejrze ry śmierci. Śmierć ta ilustruje amnestję carską,
bie wyobrazić, jak tam zacznie działać rządo nia portu przybyli. I podczas gdy niemiecka i dowodzi, iż dzisiaj jeszcze każdy, który brał u
wa maszynerja wyborcza!
Triestcr Ztg. w artykule wstępnym sympatycznie dział w roku 1863, czyto w razie dobrowolnego
Na zaproszenie t r y e s t e ń s k i e j Rady powitała rajchsratowiczów, to włoski Nuovo powrotu, czy też w razie oddania go w ręce Mo
miejskiej i Izby handlowej wyjechało d. 23. bm. 98 Tergesteo, organ przez Rade iwwką subwencjo- skwy przez sąsiednie państwa, wystawionym bę—j.,
ze „iattucz cwycn po azie na uięczaiiuc i shiierc ukiuiam. xvuz.SLiz.ciaczłonków Izby posłów z ministrami Rfronw
rem, GWumeiiklm i de Pretisem do Tryestu; słów przybędą także wysłannicy innych pro- nie Krysińskiego przekonywa jeszcze, że przy
zapewne pojechali i niektórzy lordowie przedli- wincyj włoskich, a to z Padwy, których najser swojenie sobie zasad i kierunku panslawistycznetawscy. Wyznaczono 5000 zł. na przyjęcie człon deczniej witamy. Zresztą z owych posłów publi go nie uwalnia Polaka od prześladowania i oków Rady państwa, ofiarowano pociąg umyślny, czność nasza, która w ogóle nie interesuje się krucieństwa moskiewskiego.
ale tego nie przyjęto. Bogaczom tryesteńskim o sprawami Przedlitawii, zna tylko Herbsta i HoKrysiński był jednym z bardzo nielicznych
to chodzi, aby jeżeli nie podwyższono, to przy henwarta.”
zwolenników na emigracji panslawizmu i propa
najmniej w wysokości obecnej nadal pozostawia
Komisja bankowa węgierskiej Izby gował pogodzenie się z Moskwą, za co był na
no subwencję dla „Lloyda tryesteńskiego,” która posłów na pierwszem posiedzeniu z d. 23. b. m. wet powołany przed sąd kolegów w Paryżu i
to subwencja okazuje się całkiem zbyteczną a uchwaliła zapisać w protokole następujące o- wykluczony z ich towarzystwa. Pojmował on to
nawet szkodliwą.
świadczenie ministra-prezydenta ■ „Rząd uważa pogodzenie się z Moskwą w sposób szlachetny,
Podnosimy tę wycieczkę z powodu udziału projekt przedłożony za taki, który, skoro przez który jednak wykazywał głęboką nieznajomość
w niej członków naszej delegacji, który jest dość ! legislacje obu państw (Austrji i Węgier) przyję- natury i polityki Moskwy. Sądził on, iż Moskwa
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Abonentów miesięcznych uprą
szumy o rychle nadesłanie prenuiueraty dla uniknięcia możliwej zwłoki
w przesyłce.
Również upraszamy tych, którzy
za zamówieniem otrzymali kartę te
atru wojny, aby przypadającą kwotę
zechcieli przesiaó wraz z prenumeratą.
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Lwów dnia 26. maja.
Do pólurzędowej Polit. Curresp. piszą ze
Lwowa 21. b. m.: „Tutejsze namiestnictwo
widziało się spowodowanem rozesłać okólnik,
który przypomina starostwom powiatowym w ca
łym kraju istniejące prawne przepisy co do nie
dozwolonych werbunków, i surowe przestrze
ganie ich zaleca. W zwykłych stosunkach uwa
żałoby to może namiestnictwo za zbyteczne. Za
chowanie się ludności przez cały ciąg zatargów
wschodnich jest w ogóle jak przystoi. Można to
powiedzieć słusznie równie o Polakach jak o Ru
sinach. Ponieważ jednak nie brak w kraju ani
miejscowych ani przybyłych polityków, którzyby
chcieli pośrednią drogą ratowania Turcji doku
czyć sprzyjaźnionemu mocarstwu sąsiedniemu, uważają władze za swój obowiązek nad wszelkiemi manifestacjami i pojawami, dążącemi do wpro
wadzenia tych zamiarów, ściśle czuwać, bez róż
nicy, czy się ma do czynienia z otwarcie występującemi na jaw symptomami czy z siłami działającemi tajemnie. Władze nie cofną się przed
żadnym środkiem, aby skrzyżować usiłowania,
zdolne narazić oświadczenie neutralności monar
chii w jakimbądźkolwiek kierunku, lub łatwo
wierną i gorącą młodzież dla celów zagranicz
nych chwytać na wędkę. Kraj jest spokojny, po
trzebuje spokoju. Władze będą umiały w potrze
bie ochronić go przed wichrzeniami pojedynczych
bezmyślnych awanturników. Usiłowaniu, aby My
nie stać winnym żadnego grzechu nieprzezorności,
odpowiada powyżej wspomniany okólnik, który
w całej Galicji dobre zrobił wrażenie.”
Powyższy komunikat półurzędowy, który wi
docznie sfabrykowany został we Wiedniu przez
jakiegoś ajenta moskiewskiego, na dwie części
się rozpada: jedną jest doniesienie o wydanym
przez namiestnictwo okólniku, który krytyce
wcale nie podlega; drugą zaś — komentarz,
przeciw któremu wystąpić musimy. W Galicji
jest spokój, o werbunkach niedozwolonych nikt

turkusy zaś prosto były przyklejone do smoły i seraju, a już zgoła nigdy nie odwiedzał sąsia
tworzyły pudełka, podobne do paczki zapałek z dów i w swojej kunackiej nie przyjmował nikogo.
błękitnemi łebkami. Z woreczków powyjmował
Wiele mieszkańców miasteczka prowadziło
imnAri»łv
7:1- życie samotne i pod tym względem Mahomedimperjały mnslnpwskip
moskiewskie’ i rtnknf.v
dukaty fnrppL-ip
tureckie i za
czął je przerzucać z ręki do ręki, ciesząc się bek niczem się od innych nie różnił, a jednak
Z życia Czeczeńców.
dźwiękiem metalu. Potem wysypał je wszystkie był przedmiotem ogólnej ciekawości i to właśnie
razem na półkę, a drogie kamienie i nici pe dla tego, że takie życie prowadził. Ale boteż
przez
reł i granatów między złotem rozrzucił. Zapalił nikt nie miał takiej, jak on, wyniosłej postawy,
Wacława Masłowskiego.
kilka stoczków, które w oddaleniu postawił i od takiego bogactwa i takiego znaczenia, a nadeszedł. Odszedł, i stanął w niemym zachwycie.
wszystko, nikt nie zamykał swego ogrodu tak
II.
I było na co też patrzeć! Ani gwiazdy na ciężką bramą.
(Ciąg dalszy).
— Ta brama musi coś skrywać, musi być
przeźroczystem niebie błękitnem nie błyszczą
przecież przyczyna dla czego ona zawsze zam
— Płacze... nie łkała.. śpiewała, nie, nie takiemi barwami; ani słońce, gdy oświeca cza- knięta, — mówili mieszczanie.
śpiewała... A pan ? Powiadasz, że siedzi w ku rowue doliny Gruzji bogatej, nie tworzy takiego
Raz obudzona
ciekawość coraz się wzmaga,
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najrozliczniejnackiej?... Dobrze...
szych! Cudowny widok! Cała ta gruda złota i dopóty aż nie zostanie zaspokojoną. Mieszkańcy
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wyszła. Stara posunęła się ku drzwiom i znikła za drogich kamieni błyszczała, rzucała iskry, zda Mahomed-beku dowiedzieć się ile można najwię
się ruszała, jak gdyby żywa! Tu bryljant żółta
niemi.
cej i rzeczywiście dowiedzieli się, że był księ
— Dobrze... bardzo dobrze, — mówił do wy łypnął iskrami na perły łagodnie świecące, ciem rCzeczeńskim,
'L-“‘-'i'-1-3-1- że ma duży majątek, iJit.'
że ha
siebie pan Parpeljanc, Bek w kunackiej, a żona jak gdyby słał im pocałunki miłości, tam rubin rem u nie trzyma i, wreszcie, że mieszka w domłoda u siebie ; płacze i nie je. He, he, kurka pałał czerwonym płomieniem zazdrości i gniewu, linie, a nie w swych górach rodzinnych, z roz
ziarno schwyciła. I tak prędko ! No panie beku, a szmaragd blaskiem spokojnym zdawał się wa kazu rządu. Ale w całej przeszłości Mahomedjam nie winien; nie trzeba ci było być takim śnię łagodzić. Czerwone korale, jak struga krwi beka nic nie znaleźli takiego co warto byłoby
walecznym i takim odważnym... Dobrze, bardzo opasały złote kolumny i tak do nich przylgnęły, skrywać. Również nie wykryli nic podejrzliwego
dobrze!... Jam nie winien, jam nic a nic nie jak gdyby wieki w tym uścisku wzajemnym po za ową bramą ciężką i zawsze zamkniętą.
zostać chciały, a bursztyn żółty jak stary sucho
winien.
Tak niefortunny rezultat gorliwych zabiegów
Pan Parpeljauc nie mógł już więcej wyle- tnik śmiał się szyderczo, patrząc na te namię
i poszukiwań, prowadzonych, według mniemania
żeć na łóżku. Zerwał się jak gdyby nigdy żadnej tności przejawy.
Pan Parpeljanc ręką oczy zasłonił i stał tak mieszczan, z ogromną zręcznością, musiał ich
nie doznawał choroby, ubrał się szybko, włożył
baranią czapkę na głowę i ku drzwiom posko- przez chwilę ; potem zbliżył się do szafki i za irytować. Poczciwi mieszczanie czuli żal do Maczął kamienie i złoto w woreczki składać i do homed-beka, bo jakże też można — być tak ta
czył. Cofnął się jednak i usiadł na stołku.
tajemnego schronienia odsyłać. Za woreczkami jemniczym !
' — Dokądże pójdę nasamprzód.
Odtąd ogólna opinia skazała Mahomed-beka
Po krótkim namyśle wstał, otworzył szafkę, poszła szkatuła, a potem ściana ruchoma napowmurowaną do ściany, i zaczął z tej szafki wy wrót zasuniętą została. Pan Parpelianc uporząd na noszenie okropnej tajemnicy, która nieuchron
dobywać miseczki, filiżanki, łyżki i inne sprzęty kował w szafeczce, doprowadzając w ten sposób nie musiała go doprowadzić albo do samobójstwa,
domowe, stawiając to wszystko tuż obok siebie, wszystko do status guo antę. Ale jak każde inne albo do zbrodni. Jakikolwiek zresztą miał być
na -ziemi. Kiedy zupełnie szafkę wypróżnił, przy status quo antę, tak i owe dokonane przez pana jego koniec, będzie on wszakże niezwykły. Mie
łożył wtedy rękę do jednej z bocznych desek, Parpeljanca miało tę stronę ujemną, że nie było szczanie, spoglądając na ponurego Czeczeńca za
posunął ją trochę w prawo, potem do góry, po prawdziwe; pozostała bowiem nowa pozycja wczasu antycypowali przyjemność jaką im sprawi
tem znowu w prawo, poczem deska w dół do w rachunku, która w przyszłości nieuchronnie katastrofa bliźniego.
połowy opadła, otwierając w kąciku maleńką wywołać musiała nowe zaburzenia w szafce, a te
Pan Parpelianc także się interesował Ma
kryjówkę. W owej kryjówce znajdowała się nie znowu rozbudzą namiętności, drzemiące daleko homed-bekiem, chociaż ani na chwilę nie przy
wielka blaszana szkatułka, którą pan Parpeljanc w tajemnem schronieniu.
puszczał, że przyczyną jego samotnego życia jest
ostrożnie wyciągnął, postawił na półce, otwo
— Do widzenia, moje ptaszeczki — mówił tajemnica; nie przypuszczał jedynie dla tego,
rzył i wziął do ręki świstek papieru, leżący na pan Parpeljanc.—W krotce przyjdę i oddam z pro że w ogóle zwykł wszelkie przypuszczenia opie
górze. Był to rachunek, w którym wszystkie po centem... z dobrym procentem.
rać na pewnych podstawach, a takich w danym
zycje wpisane były jakiemiś znaczkami, podobny
I zamknął szafkę. —■ Teraz już wyszedł.
razie nie było. Pan Parpelianc interesował się
mi do hieroglifów. Cyfra totalna była olbrzymia.
Mahomed-bekiem dla tego, że nic o nim nie
III.
Napatrzywszy się dosyć na ten rachunek, pan
wiedział, a przecież musiał wiedzieć o wszyst
Parpeljanc wpisał weń nową pozycję, i na bok
Mahomed-bek mieszkał w obszernym domu, kimi! — Ze zwykłym więc spokojem i przebie
położył, Teraz zabrał się do szkatuły, pełnej położonym w pośrodku cienistego ogrodu, do któ głością zaczął się dowiadywać i wkrótce, bez
banknotów moskiewskich i zaczął je w rękach rego żadne obce oko zajrzeć nie mogło, bo ota szczególnych trudności odkrył, że w domu Maho
przerzucać, rachować i przerachowywać. Skoń czał go wysoki mur, złożony z ogromnych brył med-beka znajduje się młoda i ładna kobieta
czywszy tę czynnóść, oddzielił kilka banknotów, ciosowego kamienia. Jedyna brama, przez którą imieniem Lela. Zestawiwszy okoliczność istnie
które natychmiast włożył do pugilaresu, a skrzyn wchodziło się do ogrodu, była ciężka, okuta że nia takiej kobiety z faktem, znanym powszech
kę znowu wypełniwszy jak się należało, odsta lazem i prawie zawsze zamknięta. Czasami jeno, nie, że Mahomed-bek był zawsze ponury i nigdy
wił ją na bok. Zapuścił teraz rękę głęboko w i to bardzo rzadko, ktoś z domowników Maho- o sobie i o swoim domu nie mówił, pan Parpe
ową kryjówkę, zapuścił raz drugi i trzeci, za med-beka, otworzywszy tę bramę tylko na tyle, lianc przyszedł do przekonania, że Mahomed-bek
każdym razem wyjmując woreczki, pudełka i pu że ledwie mógł się przez otwór przecisnąć, wy był zazdrośny. A ponieważ człowiek zatruty tadełeczka mniejsze i większe. Otworzył je wszyst chodził do miasta, skąd, załatwiwszy interes, kiem uczuciem musiał3być nieszczęśliwy,- przeto
kie i — błysnęły brylanty, rubiny, szmaragdy i natychmiast do domu powracał. Sam bek jeszcze pan Parpelianc, czując nie tylko chęć, ale na
perły, jedne w złoto, inne w srebro oprawne; rzadziej, pokazy wał się na ulicach i w karawan. wet do pewnego stopnia obowiązek ulżeniit bli-
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źniemu chociaż to był muzułmanin, postanowił
Mahomed-bekowi Lelę odebrać. Wprawdzie, —
sądził pan Parpelianc, — taka kuracja nie od
znaczała się łagodnością, ale za to skutek był
pewny. Przecież lepiej jest raz dobrze przeboleć,
niż zawsze nosić w sobie zarodek choroby.
Pomimo największego szacunku, jaki mamy
dla pana Parpelianca za jego rozum i konse
kwencją w myśleniu, musimy jednak stanowczo
zaprzeczyć trafności jego domysłom. .Wszakże, ze
względu na sprawiedliwość, podnosimy tę oko
liczność, że pan Parpelianc dużo już w swojem
życiu zbadał charakterów i mógł bez przechwałki
powiedzieć, że zgłębił ludzką naturę. Byłoby je
dnak bardzo niesprawiedliwie, gdybyśmy żądali
od niego nieomylności w badaniach tak deli
katnego przedmiotu, tern bardziej, że nawet pa
tentowane w tych kwestjach powgi czasami
gorzko się mylą, a pan Parpelianc do przywileju
nie miał najmniejszej pretensji. — Proszę to za
notować !
Omyłka pana Parpelianca z tego jeszcze
względu zasługuje na przebaczenie, że taki cha
rakter jak Mahomed-beka badał pierwszy raz
w swojem życiu; cóż więc dziwnego, że uszły
jego uwagi bardzo delikatne odcienia, odróżnia
jące ten charakter od innych tego samego ro
dzaju ?
Mahomed-bek był prawdziwym synem swojćj
ojczyzny. Aż do szpiku przesiąknęły go wszyst
kie dodatnie i ujemne cechy charakteru jego
współrodaków. Wprawdzie nieszczęścia, doznane
w latach jeszcze dziecinnych, wycisnęły swe pię
tno na jego duchowej postaci, ale w ogólnych
zarysach jego charakter niczem się nie różnił od
narodowego charakteru Czerkiesów. Z tego tedy
powodu, chcąc bliżej zaznajomić się z Mahomedbekiem, musimy poświęcić kilka słów historji
wojowniczych plemion cźerkieskich. Tym sposo
bem będziemy mieli tło charakteru Mahomedbeka, a poznawszy jego przeszłość, snadno wy
tworzymy sobie pojęcie o owych piętnach, będą
cych jego indywidualną własnością.
W głębokiej starożytności góry i doliny kaukazkie zaludnione były dzikiemi resztkami na
rodów, co z Indji, przez Porta Caucasica
wchodziły do Europy. Owe resztki były bardzo
nieliczne i jedne z drugiemi nic wspólnego nie
miały, nie znały się ńawet. Mieszkańcy doliny,
co się dziś Gruzją albo Kartuelią nazywa, prędko
się nauczyli urabiać ryż i kukurudzę, rosnące tu
dziko na równi z winogronem, pomarańczowemi,
cytrynowemi i kasztanowemi drzewami. Patrząc
ciągle na swoją ładną, wiecznie uśmiechniętą oj
czyznę, Gruzini wyrobili w sobie charakter ła
godny, wesoły i bezpieczny; kochali swoją Gruzję
namiętnie, jak kochankę, co obsypywała ich swoi
mi pieszczytami, a nie jak matkę, dla której
trzeba było/sżacunku i poświęcenia. W bogów
wierżyli dóbrych, kapryśnych!!ćz'a'śami, . jednak
dających się łatwo przóbłagać bfiaratni ż .kwii-

zdolną jest okazać się sprawiedliwą dla Polaków
i że nic więcej nie potrzeba do wywołania tej
sprawiedliwości a z nią zapomnienia waśni, dzie
lącej Polaków i Moskali, jak tylko wyciągnięcia
ręki polskiej do zgody braterskiej z Moskalami.
Tak przekonany, wystąpił jawnie z propa
gandą na emigracji polityki zgody i łączności z
Mośkalami, i dla okazania, iż Moskale nie łudzą
Polaków, ale rzeczywiście pragną tej zgody i umieją ocenić tych, którzy są jej apostołami, po
dał się do amnestji, i oddał się w ręce Moskwy.
W więzieniu dopiero przekonał się o fałszu,
tkwiącym w owych głosach moskiewskich, na
wołujących do zgody na gruncie słowiańskim,
i żałował po niewczasie swojej ufności. Moskale
na jego osobie postawili dowód rzeczywistego
swojego pojmowania braterstwa z Polakami, i apostoła słowiańskiej zgody z Polakami rozstrze
lali. Kula, która rozrzuciła mózg, rojący słowiań
skie idee, powiunaby wytrzeźwić Czas i innych
polskich zwolenników panslawizmu, wyciągają
cych za przykładem Wielopolskiego ręce do Mo
skwy, z tych niebezpiecznych złudzeń i choro
bliwych mrzonek.

Głosy z kraju.
Odebraliśmy list od jednego z poważnych i
dobrze zapatrujących się na rieCzy obywateli na
szego miasta, który tern chętniej zamieszczamy, iż
w zupełności podzielamy potrzebę traktowania
wszystkich ważnych spraw publicznie. Rząd już z
tego względu nie może być przeciwnym takiemu
traktowaniu, iż ograniczanie opińij jawnie wyrażo
nych prowadzi do pokątnych w małych kółkach
dyskusji, które wyradzają tysiące plotek o tajem
nych knowaniach, jakich pełno jest u nas, a które
nie mają najmniejszej podstawy w rzeczywistości.
Przeciwni wszelkiej koteryjności, niejawności, wszel
kiemu pokątnemu traktowania spraw, upominamy
się o jawny ich rozbiór i o głośne umotywowanie
wszelkich opinij, — dla tego to zamieszczamy na
desłany nam list:
,Od czasu jak Moskwa wyraźnie i coraz sze
rzej zaczęła występować w sprawie wschodniej jako
protektorka uciśnionych Słowiau, mnożą się objawy
świadczące o głębokiem zajęcia się umysłów i uwa
gi we wszystkich.dzielnicach Polski. Rodacy nasi
pod panowaniem Moskwy jakkolwiek milczą, nie
mniej'zajęci są sprawą, która tysiące synów ich
wiedzie w szeregach moskiewskich na pola bitew,
staczanych niby za wiarę i wolność przez tych,
którzy w Polsce, najsrożej wiarę i wolność prze
śladują. U nas współudział żywy z losami najbliżej
dotkniętych ziomków, obawa aby Austrja nie stała
się sprzymierzeńcem Moskwy i tym sposobem i my
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“ -.O-.ę’tną, żądza szlachetna, aby sprawiedliwość i słu
szność odniosła zwycięztwo, w końcu budzące s ę
poczucie, Że obowiązek patrjotyczny w tych cza
sach nie może się ograniczać na samem tylko peł
nieniu funkcji formalizmu autonomicznego, wszyst
kie te przyczyny wywołują coraz jawniejsze i wy
raźniejsze manifestacje w naszych 1 pismach publi
cznych i w życiu naszem społecznem. I otóż i ja,
od dawna cichy i małoznaczący pracownik na . tej
trudem i męczeństwem uprawianej roli, którą spra
wą ojczystą nazywamy, chciałbym moje skromne
zdanie złożyć ziomkom moim, na którego poparcie,

dnia na dzień, śpiewając i wcale nie przypu
szczając, że mogą mieć wrogów. A tymczasem,
tuż obok nich, na górach „niebo podpierających”
zaczął ruszać się naród, powstały z tych samych
resztek co i Gruzini. Dopóki ten naród, a wła
ściwie liczne plemiona, znane pod różnemi na
zwami, jak na przykład Czeczeńcy, Lezgini, Abchazowie, Kabardowie i t. d., wcale licznemi nie
były, bo przedstawiały oddzielne patrjarcbalne
rodziny, osiadłe w jakimś wąwozie, za mieszka
nia obrawszy jaskinie; dopóki ptactwo i źwierzyna dostarczała tym plemionom obfitego po
karmu i dopóki dziki góral nie potrzebował wal
czyć z najbliższym sąsiadem.o pieczeń zabitego
niedźwiedzia; — dopóty Gruzini nie mieli wro
gów. Ale od czasu jak górale, może być zupeł
nie przypadkowo, dowiedzieli się o plackach kukurudzianych i o winie i zasmakowali w owych
delikatesach, od tego czasu zaczęli zbiegać w
doliny na polowanie. Wojnę ze Zwierzętami za
mienili na wojnę z ludźmi. Odtąd aż niemal do
naszych dni na Kaukazie trwała ciągła wojna
między góralami z jednej, a Gruzinami, Persami,
Grekami i Egipcjanami z drugiej strony. Osobi
sta odwaga, przebiegłość i wytrwałość .stały się
koniecznemi przymiotami każdego górala. Jako
szkodliwy ciężar, z rąk własnych braci ginął kto
nie posiadał tych zalet. Na górach kaukazkich
pojawili się nowi Spartanie; prawodawcy oni
nie mieli, ale warunki życia ułożyły im kodeks
Likurga. To też nadzwyczaj szczęśliwie z Gru
zinami walczyli, a ponieważ wszystkie swoje
wyprawy odbywali konno, przeto zaczęto ich na
zywać jeźdźcami, Dżarkiesami, ale Czerkiesami
według naszego brzmienia. W celu skuteczniej
szego odpierania napastnika, Gruzini; odczuli po
trzebę formowania zbiorowych jednostek, rządzo
nych zdolniejszymi. Tak powstało pierwsze wśród
nich społeczeństwo i pierwsze pojęcie ół władzy.
Wkrótce też skupili się w jeden naród i obrali
jednego wodza, króla; był nim według .podania
Kartlos, żyjący ,3,900 lat temu. Od tego, czasu
walka z góralami była dla nich szczęśliwsza i
Gruzini zaczęli zapuszczać się w- gó.ry już w ce
lach zaborczych. Bo ludzie — zawsze ludzie!
Ledwie siłę swej pięści poznają, wnet już im
chce się cudzego. Prawa własności dla tych jeno
święte, którzy ich bronić, którzy o ich nietykal
ność co ;chwilę obawiać się muszą.
Gruzinom mało już było ich ziemi dziedzi
cznej, — sięgnęli po cudzą. Ale presja rodzi
represją. Górale także zaczęli się skupiać i po
tworzyli' liczne oddziały, rządzone przez atabeków, co znaczy księciów narodu. Każdy z owych
oddziałów nazywał się inaczej i tu poraź pierw
szy spotykamy nazwy Czeczeńców, Lezginów i
innych. Walka jeszcze bardziej się zaogniła.
Gruzini nie mogli z góralami dać sobie rady i
po kolei prosili ó pomoc to Egipcjan, to Gre
ków, Rzymian lub Biżańtyńców. Zawsze jednak
ha tern' wychodzili najgorzej, usłużni bowiem
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wiedzieli, że gdyby parlamentowi byli zostawili chowskiej i z stosownym napisem, kuóry już po
mogę tylko przytoczyć to zaręczenie, że pochodzi tym tylko sposobem ochronimy się od nierozwa niewątpliwie najlepsza część nieregularnej armii
z serca czystego i że nie jestem zapisany w poczet żnych kroków, od narzucania nam przez ludzi tureckiej, i z pewnością odda Turkom dość zna głos, dzień zamianowania gabinetu, na czele daliśmy w Gazecie. — Kumami chorągwi był p.
którego stoi p. de Broglic, byłby był zarazem Alfred Młocki, Walerjan Podlewski, prezydentowa
zwolenników któregokolwiek z tych kół i koterji, niepowołanych opinji, których niepodzielamy, i od czne usługi. Dziwna tylko, że Turcy nie wysy
świadkiem jego upadku. Ponieważ nic mogliśmy Jasińska i druga pani, której nazwiska nie mo
które oddawna niestety w życiu publicznem przy ospałości i lenistwa, i dojdziemy do owej spójni, łają ich na Kaukaz, gdzie Czerkiesi przyczynili
powagi i siły, która najlepiej od nierozsądnych by Moskalom nieskończenie więcej kłopotów niż dać wyrazu publicznego naszemu nieukontento- gliśmy się dowiedzieć. Po poświęceniu^ks. Stojawłaszczają sobie monopol zarządzania nami.
waniu, przeto pierwszą naszą myślą jest udać łowski, przewodnik kompanii włościan, miał mowę
Pragnąłbym uwagę ogółu zwrócić na to : Że kroków nas zabezpieczy i dla rządu rozumnego nad Dunajem. W Ruszczuku zakładają wielkie
składy żywności; dotychczas nagromadzono już się do was i powiedzieć wam, jak republikanie pożegnalną. W niej wytłómaczył znaczenie piel
podczas gdy Niemcy, Węgrzy, Czesi, Słowianie po będzie rzeezą nader pożądaną.
W tej to myśli upraszam szanowną redakcję, tyle ryżu, kawy i mąki, że niemi zapełnili wszyst Zgromadzenia narodowego po dniu 24. maja, że grzymki i symbola na chorągwi umieszczone, wy
łudniowi swe sprawy narodowe popierają współu
usiłowania ludzi, którzy ogarnęli dziś znowu kazujące, iż lud polski pod temiż sameini hasłami,
działem wszystkich warstw społecznych i z tego aby w organie swym dała wyraz tyra przeko kie puste domy i meczety.
Jeden korpus moskiewski miał podobno władzę, i tą rażą będą znikome. Francja chce co dawniej szlachta, po raz pierwszy światu się
powodu starają się uzyskać i zainteresować wszy naniom.
Kilku obywateli ze stolicy, z tych mianowicie, przybyć do K i m p i n a, miasta położonego rzeczypospolitej; tak przemówiła d. 20. lutego w swej podróży przez Europę pokazuje, pod ha
stkie koła narodowe, — to u nas przeciwnie jakby
1876 r., tak przemawiać będzie, ile razy zapy słem Boga i ojczyzny. Przemówienie to pełne bylękano się sprawy narodowe traktować publicznie i którzy swój patrjotyzm nie od dni wczorajszych nad rzeką Prahowa. W tern miejscu urządzają
taną zostanie, i dlatego właśnie, że przez głoso ło pięknych myśli religijnych i patrjotycznych za
jawnie, a natomiast sprawy nasze narodowe' stają datują, — i którzy nie frazesami o ojczyźnie i jakoby duży oszańcowany obóz w celu obserwo
wanie powszechne mają być w tym loku nowe razem. Ze Lwowa wyjeżdżają ci włościanie, którzy
się własnością małych kółek, którym nikt często wolności częstopowtarzanerai, ale życiem patrjo wania siedmiogrodzkich przesmyków. W Kimpikroć i nie wtóruje, Miałażby to być bojaźń wy ty cznem i czcigodnem się wylegitymować nie, który się znajduje w oddaleniu pięciu mil wybory uskutecznione do rad departamentowych pochodzą, okolicy i z dalszych powiatów wscho
stąpienia jawnie i otwarcie na szerokiej arenie w mogą, niechaj zawezwą otwarcie do publicznego od siedmiogrodzko-rumuńskiej granicy, zbiegają i gminnych, chcą przeszkodzić objawieniu się dniej Galicji, — po drodze na różnych stacjach
pełnieniu obowiązków narodowych? Miałażby to być traktowania spraw naszych nie tylko w stolicy, się wszystkie drogi, prowadzące do Dunaju z tej woli narodu a nasamprzód odbierają głos waszym łączyć się będą ich towarzysze, tak, źe wszystkich
źle zrozumiana legalność i lojalność, niechcąca wy ale po całym kraju, — a mam ufność w Bogu, że strony Węgier. Fakt, że Moskale urządzają w reprezentantom. Jak po dniu 24 maja dowiedzie razem w tej kompanii stu kilkudziesięciu pojedzie,
chodzić po za ramy obywatelskości galicyjskiej i poruszone sumienia nie będą lekko brać obowiąz tem miejscu obóz, jest ważnym z tego mianowi naród i dziś znowu swą zimną krwią, swą cier — w Rzymie złączą się z innemi kompaniami
polskiemi.
lękająca się rządu, nie wiedząc jeszcze czy będzie ków, do pełnienia których tak jawnie Bóg nas po cie względu, iż wskazuje na to, że Moskale u- pliwością i stanowczością, że niepoprawna mniej
— W niedzielę dnia 27. b. m. odbędzie się w
miała powód lękania się? Miałażby to być nawykłość wołuje, skoro nam dał wolność, opiekę prawa, i ważają za konieczne obserwować Siedmio szość nie może go pozbawić panowania nad sobą
gród. Snąć oni lepiej myślą o Austrji, niż ona samym. Chociażby jak najboleśniejszem było lia- ogrodzie Strzeleckim „festyn ludowy" połączony z
nasza z czasów dawnych absolutyzmu wywołującego rozwiązał ręce i usta.
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fantową, urządzony przez Stowarzyszenie
spiski, pessymistycznie sądząca, że mimo wolności
Proszę przyjąć wyrazy szacunku.
Na innem miejscu Gazety donosiliśmy już, interesa, a skutek świetnych usiłowań naszych rękodzielników lwowskich „Gwiazda* na korzyść
nic nam nie wolno, i że dla nas panuje wyjątkowe
Podpisał
że jest prawdopodobieństwo, graniczące z pewno rzemiosł dla wspaniałej i pokojowej wystawy funduszu inwalidów, wdów i sierót Stowarzyszenia.
pojmowanie i wyjątkowa praktyka praw obowiązu
Mieszkaniec Lwowa.
ścią, że Serbia przyjmie udział w wojnie mo- powszechnej 1878 roku na szwank wystawićby Komitet dołożył wszelkich starań, ażeby ten festyn
jących ? Jeżeli tak, to należy się tej nawykłości
skiewsko-tureckiej, skoro tylko Moskale przekro mogło; chociażby narodowe nasze niepokoje śród urozmaicić jak najobszerniejszym programem zabaw
pozbyć. Dla spraw narodowych nie może być nic
czą Dunaj. Teraz donoszą*z Belgradu, że stron zawikłań polityki europejskiej były jak najcięż i rozrywek. I tak : dwie muzyki wojskowe nieu
zgubniejszego, jak traktowanie ich przez koterje i
nictwo ruchu wzięło tam górę, i że na gwałt u- sze, Francja nie da się obalamucić i przestra stannie przygrywać będą na dole w parku i na
kółka. Czy delegacja nasza ma podnieść glos w
zbrajają Aleksinacz, Pandiralo, Gramadę i Wiel szyć...
górze, chór męski Stowarzyszenia odśpiewa kilka
obronie sprawy prześladowań religijnych w Kongre
Według ostatnich wiadomości, otrzymanych ki Izwor. Dzienniki moskiewskie dowodzą, że
„Oprze się ona wszystkim agitacjom i wszyst najlepszych utworów chóralnych, wieezorem oświe
sówce, czy wobec całej Europy mamy zaznaczyć
z europejskiego teatru wojny, Moskale w dolnej serbska armia wespół z oddziałem wojsk mo kim wyzwaniom. Republikańscy urzędnicy pań tlenie całego parku lampionami, balonami i ogniem
stanowisko nasze w Słowiańszczyznie, czy wobec
części Dunaju zajmują, te same co przedtem po skiewskich powinna uderzyć na Sofię, biorąc w stwowi wtenczas tylko rozłączą się z ludnością, beugalskiin. Zabawa ta wieczorna ndaćby się więc
wstrząsnienia trzech części świata wywołanego
której zaufanie posiadają, jeżeli odwołani zosta powinna i niezawodnie licznych zgromadzi gości,
sprawą wschodnią, mamy apatycznie przypatrywać zycje. Jedna dywizja VII. korpusu zajmuje prze ten sposób w tył bułgarską armię turecką.
strzeń od Izmaiła do Kilii i Bilkowa, a inne
Czytelnicy zapewne przypominają sobie pe- ną z posad swoich. Ci z naszych współobywate jeżeli tylko gwiazda pogody festynowi „Gwiażdy"
się walce, rozstrzygającej i nasze losy, czy myśleć
wojska tego korpusu strzegą wybrzeży Czarnego tersburgski telegram z d. 19. bm., donoszący o li, którzy wybrani zostali do Rad krajowych, po sprzyjać zechce.
o obronie zagrożonych żywotnych interesów, czy
popierać legiony, czy potwierdzić zastępstwo morza od ujścia Dunaju aż do Akkermanu. XI. zupełnem rozbiciu"Czeczeńców pod Majurtupem, dwoją swoją gorliwość i czynność, oddanie się
— Namiestnik, hr. Alfred Potocki, powrócił
interesów naszych poza granicami ziem naszych, — korpus zajmuje Reni, Gaiacz, Braiłę i sięga na a następnie pod Szali. Russki Inwalid twierdził swoje i patrjotyzm swój, by zachować prawa i wczoraj rano pociągiem pospiesznym z Łańcuta.
południe do Hirsowy. Na północ od Dżurdżewa, wówczas, że „prawie cała Czeczna jest uspoko swobody narodu. Co się nas, waszych pełnomo
te i tym podobne kwestje nie są to przelotne i ma— Egzamina piśmienne pod nadzorem (klauzu
na wzgórzach Trateszti, stała przed kilku dnia jona, a w Daghestanie żadnego nawet zaburze cników, tyczy, wchodzimy dziś znowu w bezpo
łoznaćzące sprawy, przeciwnie są to sprawy nader
mi jedna dywizja VIII. korpusu, reszta zaś wojsk, nia pokoju nie było." Teraz ten sam Russki In średnią z wami styczność; wzywamy was aby- rowe) dla kandydatów stanu nauczycielskiego w
ważne, cały naród żywo obchodzące.
należących do tego korpusu, zajmuje Oltenicę. walid donosi, że na całej przestrzeni od Włady- ście oświadczyli, czy wolicie politykę reakcji i zawodzie gimnazjalnym rozpoczną się 7. czerwca
Następstwa z tych spraw wynikłe mogą zde Część IX. korpusu, który przeznacza się do dzia
awantur, która bezwzględnie wszystko na szwank 1877 r., poczem przedsięwzięte zostaną egzamina
cydować najbliższą przyszłość uaszą, według zasłu łania nad Alutą i w okolicy Turn-Magurelli, już kaukazu do Kaspijskiego morza ogłoszono stan wystawia, co wywalczono z taką trudnością od ustne.
oblężenia. Widocznie więc powstanie wciąż trwa
gi naszej i woli boskiej sprowadzić pomyślność stanęła na miejscu. O dyslokacji IV., XII., XIII.
— Komitet wystawy krajowej wystosował na
lat sześciu, — czy umiarkowaną i stałą, poko
lub klęski na cały naród, przyspieszyć lub cofnąć i XIV. korpusów nie mamy żadnych pewnych wia i coraz bardziej się wzmaga, skoro objęło 11
jową i postępową politykę, za którąście się już stępującą odezwę do swych delegatów:
nasz rozwój dziejowy. Jeżeli tak jest, a tak jest domości. Donoszą, jakoby dwa ostatnie korpusy Daghestan aż do Kaspijskiego morza.
Wielmożny Panie! W skutek odezwy komi
oświadczyli. Drudzy współobywatele, nowe to narzeczywiście, czyż jest rzeczą godziwą, traktować miały być posłane do Odessy i Krymu, dla wzmo
widzenie nie długo trwać będzie; w pięciu naj tetu krajowej wystawy rolniczej i przemysłowej
i kierować te sprawy półgębkiem, po kryjomu, bez cnienia wojsk już się tam znajdujących. Jeżeli
we
Lwowie
z dnia 31. stycznia 1. 228 raczyli pp.
dalej miesiącach Francja przypuszczoną znowu
Przegląd polityczny.
współudziału narodu, o którego losy chodzi, trak się potwierdzi to doniesienie, co jest bardzo mozostanie do głosu; przekonani jesteśmy, że pozo delegaci wielu powiatów przedłożyć komitetowi
tować nie publicznie, ale przez kółka i koterje ? Któż żebne, to wówczas zostaniemy w niewiadomości
stanie sobie wierną. Rzeczpospolita wyjdzie z ur sprawozdania ze swych dotychczasowych czynności,
może brać na siebie tak ciężką odpowiedzialność tylko co do stanowiska, które zajmują IV. i XII.
We Francji wypadki rozwijają się szybko. ny wyborczej silniejszą niż poprzednio, stronnic przesyłając nadto składki zebrane na cele wysta
prowadzenia narodu, nie pytając go o zdanie i korpusy. Są pewne powody do przypuszczenia, Zamach stanu, wykonany przez marszałka i twa przeszłości ostatecznie zostaną pokonane, a wy. Komitet wystawy ani na chwilę nie wątpi, że
wolę? Kto może się sumiennie narzucać kierowni że one, wraz z korpusem IX., zajmą ujście Alu przez klerykalno-orleanistowskie konsorcjum, co Francja pełna otuchy, i z wesołym umysłem wy Wny pan, jakkolwiek dotąd nie raczył zadość uczkiem, kiedy nie jest pewnym współudziału i po ty i Małą Wołoszczyznę; donoszą nawet, że IV. raz większe zaczyna budzić oburzenie w ludno
nić powołanej odezwie w rzeczonym kierunku, nie
glądać będzie przyszłości."
parcia swych ziomków ? Dzienniki pod tym wzglę korpus już tam maszerąje.
ści, która zrazu przerażona i jakby ogłuszona,
Jako wielce senzacyjuą a dość prawdopodo omieszka przy każdej sposobności popierać czynem
dem nie zastąpią głosu publicznego. Każdy z nich
nie
umiała
sobie
zdać
sprawy
z
ogromu
nie

i
słowem zabiegów komitetu. Pragnąc jednak, aby
Jeżeli te doniesienia potwierdzą się, wów
ma się za organ opinji publicznej a jakież rady czas nad brzegami Aluty będą się znajdowały szczęścia, jakie zamach ten na nią ściągnąć może. bną, notujemy wiadomość, otrzymaną przez Ind. urządzić się mająca wystawa była istotnie obra
Belge
z
Paryża,
że
mianowicie
republikanie
no>
kalne i ogromne różnice w poglądach przez nie trzy korpusy, przedstawiające siłę blisko 60.000
Na zebraniu senatorów lewego centrum, le
zem rzeczywistego stanu produkcji rolniczej i prze
.wypowiedzianych widzimy! Te różnice sprawiają, iż ludzi. Tak wielkie zgromadzenie wojsk na jednern wicy i Union rópublicaine, któremu przewodni sza się z myślą ratowania coute gue coute Fran-| mysłowej całego kraju — musi komitet zawczasu
ci, którzy przyzwyczaili się kierować swe kroki miejscu dowodziłoby, że moskiewski sztab jene- czył p. Emanuel Arago, przyjęto wniosek p. Wi cji chociażby tak ryzykownym środkiem jak) wiedzieć, w których okolicach, i w jakim kierunku
według wskazówek dzienników, są w prawdziwym ralny zamyśla przekroczyć Dunaj gdzieś kolo ktora Hugo, aby ułożyć manifest, którego redak obalenie Mac Mahona i posadzenie na krześle i należałoby sprężyściej jeszcze rozwinąć działalność,
ambarasie i nie wiedzą czy się zwrócić na prawo ujścia Aluty, a mianowicie pod Turn-Magurelli cję powierzono pp. Arago, Bertauld i Peyrat. prezydenckiem Juliusza Grevy.
aby wspomniany cel w całości osiągnąć można.
Stosunki wewnętrzne w Hiszpanii zaczyna
czy na lewo.
Manifest ten brzmi:
Dlatego mamy zaszczyt ponownie prosić uprzej
i Zimnicą.
ją się stawać z każdym dniem mniej zadawal- mie Wgo pana, by zechciał nam jak najspieszniej
„Złączone
na
zebraniu
walnem
trzy
grupy
Kiedy nadchodzi pora, w której wyraźne i
Równocześnie z przekroczeniem Dunaju przy
stanowcze obowiązki powołują, należy wielkie spra ujściu Aluty, Moskale będą musieli zająć Dobru- lewicy senatu protestują po dojrzałem zbadaniu niającemi. W prowincjach biskajskich grozi no donieść o wyniku swej dotychczasowej czynności.
wy narodowe traktować jawnie, publicznie i po dżę, żeby w ten sposób zabezpieczyć swe tyły. położenia, zgotowanego krajowi przez pismo pre wy wybuch powstania, do którego zachęca pre
We Lwowie dnia 10. maja 1877.
ważnie, roztoczyć je współziomkom, uzyskać ich Centrum armii moskiewskiej prawdopodobnie nie zydenta z dnia 16. b. m. i skład nowego mini tendent do tronu hiszpańskiego, DonCarlos, we
Z komitetu wykonawczego wystawy krajowej.
dług
Ind.
Belge,
zaaresztowany
obecnie
w
Pary

współudział i aprobatę. Ta tylko sprawa jest słu będzie się starało równocześnie ze swemi skrzy sterstwa, przeciw postępowaniu, przez które w
Dyrektor:
Za sekretarza:
szną i wielką, która da się jawnie roztrząsać, ta dłami Dunaj przekroczyć, a ograniczy się tylko skutek natychmiastowego odroczenia parlamentu żu na żądanie rządu hiszpańskiego. Ale chociażby
Bolesław Augustynowicz
Józef Greliński.
usunięto
DonCarlosa,
niemniej
przecież
nieporo

tylko i wtenczas obiecuje zwycięztwo, którą jawnie na ostrzeliwaniu Ruszczuku i Silistrji, przez co po odczytaniu orędzia odcięto wszelką dyskusję,
i otwarcie szerokie koła społeczne popierają. Po będzie trzymało w szachu załogi tych twierdz, a na korzyść ministerstwa przytłumiono wolność zumienia grożą w łonie kortezów, i to właśnie
— Rohatyn. Wobec mających nastąpić wybo
co się chować? czego się lękać? Jeżeli Niemcom wówczas gdy skrzydłowe korpusy moskiewskie mównicy. Zważywszy zaś, że przesilenie, wywo z innej strony. Partja p. Sagasty zamierza wy rów do Rady powiatowej rohatyńskiej, zapraszamy
austrjackim wolno się zajmować sprawami ojczy werwą się w czworobok twierdz bułgarskich. łane bez naglącej konieczności śród głębokiej stąpić ze zgromadzenia, a z wykonaniem tego i szanownych wyborców na naradę na 28. maja 1877
zny niemieckiej, jeżeli rządy monarchji nie prze Plan taki niewątpliwie jest bardzo ryzykowny spokojności wewnętrznej a wobec niepewnych kroku, czeka tylko na opinię komitetów prowin do Rohatyna w sali Rady powiatowej o 12. godzi
szkadzały publicznemu zajęciu się południowych już choćby tylko z powodu, że małe stosunkowo stosunków zagrąŁ“w\ szkodzi interesom i uspra- cjonalnych. Partję Sagasty posądzano, jak wia- nie z południa odbyć się mającą.
anmn. n
wywołania powstania republikań
Su; iuusA.ienon.ic uęuą miaiy siauą ląuzuUSC ze wieunwia wszeiawe nieuu„ i^.auuia, i™
Ze względu na ważność przedmiotu spodzie
jeżeli widzimy publicznie wotowane sympatję Cze sobą przy bardzo długim froncie strategicznym. jest rzeczą, aby Francję uspokojono, — wyra skiego w środkowych prowincjach Hiszpańskich.
chów dla Moskwy, dlaczegożby te same prawa Ale co jest stanowczo niemożebnem do wykona żają mocne przekonanie, że senat nie przyłączy Nie wiemy, o ile wystąpienie jego z kortezów, wamy się jak najliczniejszego zebrania.
Kniaziołucki. Włodzimierz Puzyna. Albin
państwowe miały zabraniać nam Polakom wynu nia wobec każdego innego nieprzyjaciela, to wo się do żadnego pokuszenia przeciw republikańskim zgadzałoby się z projektem wywołania nowych
Węzowicz.
rzać nasze zdania i nasze współuezucia w sprawie bec Turków, znanych ze swych problematycznych instytucjom państwa, i oświadczają, że z odwagą niepokojów, ale co jest w każdym razie pewnem,
Leżajsk, 20. maja. Na założenie biblioteki
braci naszych w Kongresówce, dla czegóż miałyby zdolności do ofenzywy, staje się tylko ryzyko- oprą się polityce zagrażającej publicznemu po to, że bezrobocie parlamentarne nie poprawiłoby
nadesłali nam Wni
hr.—
Scipio
5 zł.,____
Anzabraniać nam naradzać się co do współudziału na wnem.
położenia ani rządu ani kraju, potrzebującego, szkolnej
.
------_ ______
kojowi."
szego w sprawach i pracach, tak gorąco nie tylko
I członkowie lewicy Izby dep. zebrali się spokojniejszej pracy organicznej, dla zagojenia toni Hanasz 3 zł., Neumanowski 1 zł., J. K. 1 zł.,
Według tych samych wiadomości, Turcy eN.
N.
1
zł.,
Bzowski
3
zł.,
Turnau
1
’
zł.-razem
D
'’ ” 1 m
nas i dzieci nasze, ale co więcej, religię i wolność nergicznie koncentrują wojska w głównych nad- na naradę w Hotelu des Reseryoires, w czasie ran, zadanych w skutek rewolucji Prima i Ser-1M M
15 zł. Łaskawym dawcom składamy najserdecz
naszą i najwyższe dobra Słowiańszczyzny, monar dunajskich fortecach, ciągle zwiększają załogi i której dał p. Gambetta wyraz ogólnym uczuciom, rana w 1868 roku.
niejsze
podziękowanie.
chii i Europy obchodzących? Wątpię żeby rząd liczbę dział, które różnemi drogami nadchodzą z jakie zebranych ożywiają, a następnie przyjęto
miał nam w wypełnianiu obowiązków naszych, w Konstantynopola. We wczorajszym przeglądzie manifest, przez zarządy rozmaitych grup ułożo
Seb. Kołodziej,
legalnem porozumieniu się z posłami naszymi i podaliśmy ogólną cyfrę tureckich wojsk, zgroma ny, który wkrótce pokryto 350 podpisami. Ma
kierownik szkoły.
między sobą, w rozważnem i poważnem rozbieraniu dzonych w Bułgarji. Dzisiaj należy zanotować, nifest ten brzmi:
— Przemyśl. Walne zgromadzenie członków
tego co nam czynić wypada, stawiać przeszkody że w Ruszczuku zorganizowano osobny korpus do
Towarzystwa pedagogicznego oddziału przemyskie
„Drodzy współobywatele! Dekret, jaki spot
nieuzasadnione i wyjątkowe.
go
odbędzie się 4. czerwca r. b. o 4. godzinie po
— Dnia 25. maja o godzinie 10. rano, zebrała
działania w rejonie tej twierdzy. Dowódzcą tego kał waszych pełnomocników, jest pierwszym ak
Wystąpmy tedy jawnie i otwarcie przed ca korpusu jost marszałek (muszyr) Eszref-basza. tem nowego ministerstwa walki, które zamyśla się
... bardzo
------ ------liczna
r_______
publiczność
___ _ w ______
kościele________
archikate- południu w zabudowaniu szkoły wydziałowej w
łym narodem i wobec rządu. Szukajmy spójności Bataliony czerkieskie, które wciąż przybywają się oprzeć woli Francji; orędzie prezydenta Rze pralnym, odprowadzająca włościan pielgrzyraują- Przemyślu. Na porządku dziennym : 1. Odczytanie
i poparcia wszystkich klas, — tym tylko sposobem nad Dunaj, są przeznaczone wyłącznie do służby czypospolitej nie pozostawia już wątpliwości co^ych do Rzymu. Mszę celebrował ks. kanonik Za- protokołu. 2. Sprawozdanie ze stanu kasy. 3. O na
uzyskamy poparcie dla dążeń uprawnionych — od- rekonesansowej. W Silistrji ma być dotychczas do zamiarów jego doradzców; Izby odroczone na błocki. Po mszy nastąpiło poświęcenie chorągwi, uce pisania Wy Obst. 4. Wybór delegata na zjazd
padną fałsze i naleciałości nieuprawnione, ustaną jeden batalion, złożony z 500 Czerkiesów, a w miesiąc, aż później będzie można wymódz na se- którą sprawili włościanie, ażeby ją ofiarować pa- w Tarnopolu. 5. Wnioski członków.
, . Od wczoraj
_____ w od godziny
plotki najpotworniejsze, rozsiewane przez ludzi złej Widdyniu znajdują się dwa takie bataliony. nacie dekret rozwiązania. Gabinet, który nigdy, Jpieźowi jako dar od ludu włościańskiego. ChorąKraków,, 24. maja.
woli i wszystkich stronników Moskwy, i zamiast świa Wszystkie bataliony czerkieskie są bardzo dobrze przy żadnem głosowaniu nie utracił większości,' giew bardzo piękna, z herbami papieża i Polski, 17ej przybywała woda nń Wiśle szybko,>, ii stała
teł koteryjnych staną przewodnicy narodowi, — i zaopatrzone w amunicję i w odtylcówki; jest to puszczono bez wyjaśnienia. Nowi ministrowie • Z krzyżem, tyarą i obrazem Matki Boskiej Często-12-75 metrów nad zwykły poziom, w skutek czego

Z teatru wojny.

Kronika miejscowa i zamiejscowa.

chodzić aż w góry, których już sam nawet po
zór nie przedstawiał nic ponętnego. Tak z po
czątku wypoczywał w Gruzji Sezostrys z Egip
tu, potem Anon, wódz z wojska Aleksandra
wielkiego, potem Rzymianie, Parsowie i znowu
Rzymianie, aż wreszcie na dobre rozsiedli się
Bizantyńcy, pozakładali swoje kolonie i zaczęli
między bałwochwalczymi plemionami szerzyć
chrześcianizm. Tak trwało do roku 1722, kiedy
muzułmanie, będący wówczas u szczytu swojej
potęgi, zawojowali cały Kaukaz. Ówczesne je
dnak zawojowania znacznie się od teraźniejszych
różniły; zwycięzcy nie byli nowoczesnymi „kulturtragerami,“ zadowalniali się corocznym hara
czem i pokłonami króla zawojowanego narodu
kalifom. Mamacacchalis (ojciec narodu, król) gru
ziński, Murwan uznał nad sobą zwierzchnictwo
Arabów i to uznanie było jedynym skutkiem za
wojowania Gruzji. Z góralami stało się jednak
inaczej. Ci wcale nie smakowali w nauce Chry
stusa, która nakazywała miłość bliźniego i brzy
dziła się wojną; zasady te bowiem prowadziły
wprost do śmierci całej ludności, karmiącej się
wojną, bo innego pożywienia w swych górach
znaleźć nie mogła. To też od czasu zawojowa
nia Kaukazu przez Arabów islamizm szybko za
kwitnął między góralami i wkrótce wszyscy oni
stanęli pod sztandarami półksiężyca. Odtąd woj
na przybrała inny, najokropniejszy ze wszyst
kich charakter; zaczęła się walka religijna i
ona dopiero kraj doprowadziła do zguby. Gruzi
ni, wierni swej polityce wzywania cudzej pomo
cy, już w XVI, stuleciu zaczęli Moskalom toro
wać drogę do kraju, a w r. 1769 wkroczyły do
Gruzji pierwsze wojska moskiewskie. Tu począ
tek upadku Gruzji. Z początku Moskwa wystę
powała w roli opiekunki wolności gruzińskiej od
zaborczych zachcianek Persji i powoli ściągała
do Gruzji swe wojska. Działo się to za panowa
nia osławionej Katarzyny; kiedy w Polsce dzia
łał Repnin, w Gruzji intrygował Łazarew. Sprzedajność i rozpusta wyższych warstw społeczeń
stwa gruzińskiego, zaszczepione i znakomicie
pielęgnowane przez ajentów moskiewskich, do
szły do najwyższego stopnia. Wówczas gdy zna
komici patrjoci gruzińscy we własnej ojczyźnie
potajemnie spiskowali w celu ratowa
nia kraju z przepaści,“do której się chylił, ma
gnaci posyłali do Petersburga deputacje z proś
bami o pomoc przeciw owym spiskowcom. Wów
czas, gdy jedni zbierali wojska przeciw Moska
lom, inni prowadzili wojska moskiewskie niby na

pomoc niedołężnemu królowi, Jerzemu XIII., tej Nie sądzimy— i owszem jesteśmy zupełnie przeigraszce w rękach Łazarewa. Moskale zajęli konani, że ludzi poświęcenia i pracy dla dobra
Tyflis i inne główniejsze miasta Gruzji, a gdy ojczyzny nie zabrakłoby w Tarnowie. Więc cóż
Jerzy umarł, ogłosili, że na mocy testamentu tego przyczyną? Doktrynerja! Tak, powtarzam
zmarłego, Gruzja przyłącza się do caratu. Było' doktrynerja.
to w roku 1801.
(C. d. n.)
Doktrynerja przyjmuje się tam, gdzie brak
światła moralnego lub światła intellektualnego.
Bo choć tu żyją zastępy t. z. inteligencji, to je
dnak jedna część tych zastępów nie może brać
udziału lub inicjatywy w poruszonych powyżej
(Przegląd wojsk.— Polityka.— P. Rydzowski. — sprawach, druga część inicjatywy brać nie chce,
Sprostowanie. — Zasługi p. Krzaczkowskiego. — choć może — a tak pozostaje 25tysięczna masa
bez inteligencji; tej masy większą połowę stano
Opera),
wią żydzi, którzy dotychczas są balastem i tamą
Tarnów d. 21. maja 1877.
rozwoju społecznego, a druga połowa poczciwej
(Kr.) Dnia 18. b. m. odbywał tu komende warstwy ludzi ma poczciwe serce, ale nie wie,
rujący wojskami galicyjskiemi hr. Neupperg prze co ma robić, i jak ma robić. Jedynie opinia pu
gląd oddziału wojsk stojących w Tarnowie. Czy bliczna może tej masie wskazać cel i tryb dzia
wezwanie nagłe p. starosty przed komendanta, łania; ale gdzież i jakaż to opinia ?! Opinię pu
czy przegląd ten najściślejszy wojsk ma jakie bliczną kraju i narodu wyrażają dzienniki, a
szczególne znaczenie, czy zostąje w związku między dziennikami guot capita, lot sensusl Zdro
ze zgromadzaniem przez Moskwę materjału wo we, poczciwe, czyste i skuteczne rady i wska
jennego na granicy Galicji we Wołoczyskach, zówki Gazety Narodowej a po części i Dziennika
niech bieglejszy odemnie polityk stolicy zadecy Polskiego krzyżują niezdrowe teorje wynarodo
duje. Jeżeli atoli chcą politycy stolic kraju do wionego Czasu.
wiedzieć się, jakie też przekonania polityczne
U zdrowo i samodzielnie myślących oraz u
ożywiają ludność prowincji, to niech mi w tej tych, co wierzą w poglądy Gaz. Nar. oświad
kwestji pozwolą wypowiedzieć słów kilka. Wszak czające się za pokojem, za ciszą w kraju, ale
centralizm naganiany w państwie nie powinien nie wiodące jednak do bierności, obojętności i
się przyjmować w prowincji; święte niech będzie zapomnienia ogólno-polskiej sprawy, wywołuje
dla prowincji zdanie stolicy, ale i zdanie pro obniżenie i zgrozę niepatrjotyczne i ohydne po
wincji powinno być poważne dla stolicy.
stępowanie Czasu wobec dzisiejszych działań
Przypatrując się Tarnowowi tak ruchliwemu polskich za granicą, a mianowicie nikczemne i
na polu handlowem, ze stanowiska politycznego denuncjatorskie budzenie podejrzeń Czasu prze
widzimy, że miasto to wysilone i zużyte spora ciwko osobom, które z nim walczą jawnie na
mi wewnętrznemi, nie bierze w życiu politycz- drodze publicystycznej we Lwowie, bezczelne
nem żadnego udziału. Były czasy i kraje, gdzie dyskredytowanie czci i wiary Wł. hr. Platera
lOtysięczne miasta stanowiły państwa i miały za to, że służy wiernie idei polskiej i broni jej
swą politykę. Tarnów, miasto 25tysięczne nie od awanturników, i za rozmaite inne uwagi,
poczuwa swej godności, przynajmniej o tyle, żeby które zdają się być przepisanemi z pism mo
choć w tych sprawach, co obchodzą naród pol skiewskich w celu uwolnienia Moskwy od wszel
ski lub Galicję, zamanifestował swe przekonanie kiej pressji zrobienia czegoś dla Polski. Sprawy
i moralny udział. Ani adresu do Rzymian za te omawiają tu głośno.
uczczenie Mickiewicza, ani adresu do J. Rogersa,
I oto zjawiają się zwolennicy Czasu, którzy
prezesa mityngu w Hyde-Parku, na którym się takim argumentem zbijają powagę dzienników
sprawą polską zajmowano, nie miał kto u nas lwowskich: — „Ach! ja nie lubię Gaz. Nar. i
podnieść i przeprowadzić. Jeden tylko adres do Dzień. Pol , bo się ciągle kłócą, a kocham Czas,
Ojca św. podpisywano jako carte blanche podaną bo poważny i niekłótliwy." Brak rozumu lub zła
do podpisu przez duchowieństwo. Co jest przy wola może dyktować podobne sądy; bo dzienniki
czyną tej apatji dla spraw ogólno-narodowych i lwowskie dawno zaprzestały wszelkiej między
ogólno-ludzkich? Czy zupełny upadek moralny? sobą kłótni, a czyż może kto niepoważniej i kłó-

List z Tarnowa.

tliwiej pisać jak Czas n. p. ostatniemi czasy,
odkąd nim kieruje i przezeń przemawia autor
„Listów o Galicji", drukowanych w Gazecie Pol
skiej, odsądzający od czci i wiary wszystkich patrjotów! A dalej Czas uważa się za organ partji t. z. szczero-katolickiej, a przecież katolicy
zmu pierwszą zasadą jest miłość bliźniego, a
wtórą pokora, polegająca na poczuwaniu się do
win własnych, których każdy człowiek najmniej
siedm na dzień popełnia.
A czyż może być co bardziej przeciwnego
duchowi Chrystusa i katolicyzmu, jak nazywać
nędznikiem moralnym bliźniego za to, że ma in
ne od nas zdanie? jak puszczyka głosem urągać
męczennikom na ich grobie, i denuncjować fał
szywie ludzi, którzy się bronić nie mogą? Fary
zeusze, handlarze w świątyni Pańskiej!
A tymczasem podaję projekt mający na celu
zniweczenie zgubnych wpływów Czasu. Oto po
winien ktoś ze zdolnych polityków ogłosić bro
szurę, wyczerpującą wszystkie fałsze i szatań
skie przewrotności Czasu, ze stanowiska nauki,
etyki i rozumu stanu przedstawione, i rzucić ją
pomiędzy publiczność. Tu w Tarnowie mimo to,
że miasto to jest stolicą biskupa i gniazdem du
chowieństwa dyecezjalnego, stronnictwo Czasu
dzięki wpływom kilku dzielnych ludzi, nie było
panującem.
A teraz do innych spraw. Przeszła Rada
miejska uchwaliła przyjęcie do gminy panien Ur
szulanek, które tu zakładają klasztor i zakład
wychowawczo-naukowy. Nie jestem zwolennikiem
wychowania i wykształcenia klasztornego. Czy
zakład Urszulanek sprowadzi upadek gimnazjum
żeńskiego, utrzymywanego od lat kilku przez
Tow. pedagogiczne, zależy to od światłego prze
konania ojców i matek tarnowskich, a jeszcze
więcej od wpływów protektorów Urszulanek.
Radością przejęła Tarnowian wieść o przej
ściu w Radzie państwa ustawy przeciw lichwie
w Galicji, która tu w Tarnowie błogie wyda owoce. Czyby się nie należał p. Rydzowskiemu,
który podjął myśl Gazety Narodowej i sejmu, i
wytrwale ją przeprowadził przez Scyllę i Cha
rybdę w Izbie posłów, jaki objaw wdzięczności
ze strony kraju?...
Ubawiło tu czytelników sprostowanie osta
tniej mojej korespondencji w Gaz. Nar., polega
jące na tern, że inkryminowany o defraudacje w
szpitalu tarnowskim był nie zarządzcą, ale ka
sjerem, i że panaB., zarządzcę, nie zawiść stron-

nictw, ale władze moskiewskie przed sąd sta
wiły. Byłbym w stanie wykazać artykuły dzien
nikarskie, inkryminujące pana B.; cały Tarnów
nasłuchał się obelg na niego. A zresztą nie uważałem przecież za złe stawienie go przed sąd,
owszem dobrze się stało, że go skazano. Odwo
ływanie się zaś do uczuć szlachetności względem
umarłych zbrodniarzy jest fajerwerkiem ludzko
ści, bo w takim razie powinnaby i historja prze
baczyć winy polityczne zbrodniarzom, i w zapa
le ekspiacji imiona Efialtesów i Glińskich, Eschinesów i Ponińskich stawiać obok Milcjadesów i
Czarneckich, Demostenesów i Rejtanów. Nie trze
ba sofizmatami łudzić opinii.
Z wiarygodnego źródła wiem, że płaca dyet
p. Krzaczkowskiemu, delegatowi namiestnictwa,
kierującemu zarządem miasta, nie jest kontrybu
cją dla miasta, bo p. namiestnik w wysokiej
swej łasce kazał wypłacać p. delegatowi jego
płacę jako urzędnika namiestnictwa, a miasto
ma tylko dopłacać tyle, ile pierwej za burmi
strza płaciło. Biorąc płacę jednego burmistrza,
pracuje atoli p. K. bardzo gorliwie. Działalność
jego obejmuje głównie naprawę finansowych sto
sunków, ale i na zewnątrz widać jego energię
i pilność w czystych ulicach i naprawionych ka
nałach.
Prawdziwą rekreacją duchową jest dla Tar
nowian bawiąca tu od dziesięciu dni opera lwow
ska. Dotychczas dano sześć przedstawień. Grane
były, „Foscari", „Łucja z Lamermooru", „Halka",
„Faust", „Żydówka", „Ernani". Dziś grają „Lu
krecję Borgia", a publiczność chciwie oczekuje
„Aidy" i „Strasznego Dworu". Szczupła sala zaw
sze przepełniona z wyjątkiem krzeseł pierwszo
rzędnych, z powodu cokolwiek wyższych cen. Dy
rekcji nie można o to winić, bo utrzymanie personalu arcykosztowne, a sala może tak małą li
czbę widzów pomieścić, że ceny muszą być wy
sokie, aby dochód był odpowiedni. Z artystów i
artystek pozyskali sobie szczególną sympatję p.
Gabbi i p. Zakrzewski, niezmordowani w pracy,
obdarzeni talentem śpiewu, a nadto grą drama
tyczną podnoszący blask swego talentu. Po nich
pp. Verdi, Borkowski i Tercuzzi cieszą się sprawiedliwem uznaniem słuchaczy. Panna Marco
wystąpiła zaledwo raz czy dwa razy, i wyjecha
ła do Włoch, nie mieliśmy więc sposobności po
znać dobrze jej gry i głosu.

Chmiel 100 klgr. od 150’— do 250’ — zł.
(Tylko w jednej części wczorajszego numeru
Rumuński rząd ofiarował Cravleyowi zastaw wojny idą z wielkim pośpiechem. Niepodobna
woda Rudawy zatamowana, cofa się na Błonie, 1
' Potaż drzewny 100 klgr. od —•— do —zł. na monopolu tytoniowym, jako gwarancję odstę przypuszczać, aby to ministrowie czynili bez ze
drukowane.)
takowe zalała. Również zalała woda nadbrzeżne
pnego, które mu się należy z powodu rozwiąza zwolenia, a nawet bez wyraźnego polecenia Mo
domy na Wygodzie, Smoleńsku i w ulicy Garncar słomiany od —•— do —•— zł.
Berlin
dnia
24. maja. Norddeutschc
Spirytus za 10.000 litrów procent od 32’75 nia kontraktu o budowę kolei; administracja skwy. Książę zamierza odwiedzić cara Aleksan
skiej. Do piwnic domów przy ulicy Wolskiej do
dra, jak tylko otrzyma pozwolenie; lecz według Allg. Zeitung podnosi, że usilność z ja
stała się już woda. Całą noc obserwowała straż do 33’— zł., na czerwiec, lipiec, wrzesień od monopolu, sprzeciwia się temu z całą siłą.
Paryż 23. maja. Słychać, że lord Beacons- tego co słychać, pozwolenie to nigdy nie przyj ką z Paryża zapewniają o zamia
miejska i ochotnicza stan wody, aby nieść pomoc, 35’75 do 36’— zł.
field nie przyjął wniosku na zawarcie angielsko- dzie. Książę odegrał już swoją rolę, i nasycił nią rach pokojowych, wcale nie zdołała
gdzie zajdzie potrzeba. Łodzie za mostem Wol
moskiewskiej
konwencji o zlokalizowanie wojny. wszystkich tak w Serbii, jak i po za Serbią. usunąć nieufności. Nie można wiedzieć
skim i między mostami Wolskim i Zwierzynieckim,
Z innych stron donoszą, że między Anglią a Mniejszość poddanych spogląda na niego z pe
oraz przy Koletkach trzymane dla ratunku, obslu
Austrją istnieje na pewne ewentualności, wpraw wnym rodzajem obojętnego niezadowolenia, więk czy w nowym rządzie większy wziął udział
guje straż pożarna miejska, a na Starej Wiśle
dzie
nie alians, ale porozumienie.
trzymana jedna łódź przez Btraż ochotniczą, pod
szość zaś prawie z wyraźną nienawiścią. Wszy orleanizm czy ultramontanizm. W każdym
Wiedeń d. 25. maja. Frmdbl i Poll. Corr.
Belgrad 23. maja. Dzisiaj wyszedł rozkaz stkie stronnictwa zazdroszczą Rumunii roli, jaką jednak razie orleanizm z ultramontanizmem
kierunkiem p. Gaydzicza, kapitana straży. Starszy donoszą z Konstantynopola, że wzburzenie wzma
radca magistratu p. Schmidt objeżdżał w nocy z ga się tam z dniem każdym i że proces rozkła do milicji krajowej, aby 29. b. m. w zupełnem teraz odgrywa, i oczekują przybycia księcia Mi jest połączeniem najniebezpieczniejszem dla
naczelnikiem straży wszystkie zagrożone stanowi dowy coraz bardziej postępuje. Konstytucja ma stawiła się uzbrojeniu. Równocześnie nakazał mi kołaja, aby połączył Serbię i Czarnogórę. Tym ufności w zamiary pokojowe.
nister wojny formację dwóch nowych batalionów czasem zaś zamianowano jenerałów i brygadjeska 1 wydawał odpowiednie rozporządzenia. Komi być wkrótce zawieszona.
Norddeutsche donosi, że dwóch oficerów
sarze obwodowi ze służbą podwładną i p. WęźoTagblatt dowiaduje się, że z Belgradu wy- liniowego wojska. Powołano żołnierzy starych i rów nowej armii serbskiej; są to sami Moskale, niemieckich, w cywilncm ubraniu zwiedzają
wicz, urzędnik budownictwa miejskiego, czuwali słano jen. Proticza do Wiednia, aby udzielił wy- urlopowanych. Książe Mikołaj, dopiero po otwar i pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia, kto obej
również całą noc u brzegów Wisły. Do południa jaśnień o obecnej sytuacji w Serbii.
ciu skupczyny odjedzie do Rumunii.
mie naczelne dowództwo. Sądzę, że będzie powie- cych Nancy, ciężko znieważyła ludność franPeszt 23. maja. Donoszą tu z Konstanty rzonem księciu Mikołajowi.*
dziś był stan wody 3 metry nad poziom normalny,
cuzka i żołnierze francuzcy.
Do Frmdbl. donoszą z Trapezuntu, że molecz woda ciągle przybywa, a deszcz nie ustaje. skiewska arrnja ciągle posuwa się ku Erzerum. nopola,
że Klapka opracował plan rozstawienia
’
Paryż dnia 24. maja. Journal officielle
Z wieży marjackiej dano znać, że woda wystąpiła Ten sam dziennik, a wspólnie z nim Presse, Ta- wojsk tureckich stosownie do ich operacyjnej
O zajściach w Konstantynopolu otrzymuje ogłasza mianowanie Gicquel’a des Tousches
w kilku miejscach z brzegów i zalewa przyległe gespresse i węgierski Elloner zapewniają, że podstawy.
Między
emigrantami
czerkieskiemi
Standard
następuje
doniesiehia
z
d.
16.
b.
m.
:
J
wioski. Domy w Mogile i lasek stoją pod wodą. wypadki rumuńskie nie dadzą Austrji powodu wielki zapał z powodu proklamacji sułtana. Dla „Obawiam się, iż jesteśmy tu w przededniu no ministrem marynarki. Pogłosce o odroczeniu
czerkieskich zakupił sułtan 20.000 wego zamachu stanu, gdyż stosunki między Por- wystawy powszechnej
Za wisłą przerwana jest droga z Podgórza do Lu- do akcji. Tylko czynny udział Serbii w obecnej ochotników
kategorycznie za
1
rewolwerów. Syn Szamyla odjechał do Erzerum. tą a parlamentem są tak naprężone, że Izby przeczono.
dwinowa.
wojnie zniewoliłby Austrję do interwencji.
Donoszą także, iż Bułgarom kazano się prawdopodobnie będą zamknięte. Na tajnem po
Buda-Peszt d. 25. maja. Dzisiejszy Poster
— Poznań, 23. maja. Pe odprawieniu dziś
Petersburg, dnia 24. maja. Wszystkie
w głąb kraju, aby się do Moskali nie mogli siedzeniu w sobotę czyniono Porcie ostre wyrzu
'
mszy czytanej w kościele farnym przez ks. prałata Lloyd utrzymuje, że poseł niemiecki w Konstan- udać
bez wyjątku dzienniki moskiewskie wyrażają
przyłączyć.
ty, z powodu wysłania Zuhdi baszy do Anglii,
lic. Likowskiego, po której przemówił do zgroma tynopolu, ks. Reuss otrzymał od swego rządu po- 1
Tyllis 22. maja. Krążą pogłoski, że Mo w misji finansowej. Na 102 deputowanych gło się bardzo nieprzychylnie o terazniejszem
dzonych od ołtarza, udali się pielgrzymi z naszego lecenie, aby u Porty wniósł remonstracje prze
skale
zdobyli
szturmem
fort
Sianet-Tabia
na
sowało 100 przeciw Zuhdi baszy, a reszta dwóch ministerstwie francuskiem.
1
Księstwa na dworzec centralny, gdzie o oznaczonej ciw formowaniu legionów polskich.
Agence russe zaprzecza wiadomości ja
Praga d. 25. maja. W dzień uroczystości ■Karadaghu pod Karsem. Część Turków, którzy wstrzymała się od głosowania pod pozorem, że
godzinie puścili się w podróż do Rzymu. Z rana
już było zamówionych na dworcu 100 mniej więcej apostołów słowiańskich wysłał moskiewski korni- z: Ardahanu uciekli, skierowała się ku Kursowi. nie znają tego baszy. Głosowanie to tak poru koby Moskwa zamierzała przez Dunaj wkro
biletów 2., 3., a po części i 4. klasy. Na dworcu tet panslawistyczny następujący telegram do Pra Jenerał Szeremetiew posłał naprzeciw nim w szyło Por tę, iż Zuhdi baszę w pierwszej chwili czyć do Serbi a serbscy ministrowie radzili
zebrała się wielka bardzo liczba ludzi, z których gi : „Witamy was, kochani goście nasi z r. 1867. piątek dwa bataliony strzelców, pułk piechoty, telegraficznie odwołała, lecz później cofnęła to księciu Milanowi ogłosić niepodległość Serbii
nikogo na peron nie wpuszczała wielka liczba po- Rzucone ziarno schodzi widocznie. Do widzenia dragonów i dwie baterje; wojska te spotkały się odwołanie. Sądzę, że Yussuf basza, minister skar
z uciekającemi w wąwozie Bugaszama (4 mile bu, będzie usunięty, a na jego miejsce ma być i wypowiedzieć wojnę Turcji. Raczej Moskwa
liciautów, pomiędzy którymi był prezes policji pan bracia!“
powołany Sadyk basza, dawny poseł w Paryżu. będzie respektowowała neutralność Serbii.
Standy. Pielgrzymi zabierają z sobą dla Ojca św.
Belgrad d. 25. maja. Milicję pierwszego na północny zachód Karsu).
Ardahan będzie ufortyfikowany, a w powie Inni mówią, że Yussufa zastąpi Ghaleb basza; Kwestja niepodległości Serbii jest kwestją
opisany już przez uas relikwiarz, a nadto piękny powołania wcielono do armii czynnej. Rząd wy
cie
tym
zaprowadzą
moskiewską
administrację.
wybór ten byłby jednak nieszczęśliwy. Prawdo
krzyż, wyrabiany przez włościanina Wawrzyńczaka dał rozporządzenie, regulujące rekwizycje bydła
W głębi gór jeszcze śnieg pada, niepogody są podobnie pojedzie do Anglii Mr. Forster, dyrek przyszłości i da się załatwić jedynie za zu
z Skalmierzyc, z drzewa. Na skale Piotrowej wznosi i zboża.
największą
przeszkodą
w
sprowadzaniu
żywności.
tor banku ottomańskiego, aby swą radą wspie pełnem porozumieniem się mocarstw.
się godło zbawienia na księdze pisma ś. oparte ze
Stambuł d. 24. maja (w nocy). Właśnie
Jenerał-porucznik Tergukassów donosi, że rać Zuhdi baszę. Parlament nacierał także i na
stósownemi ozdobami i napisami. W. nie uczył się ogłoszono stan oblężenia, i nakazano rozbrojenie
nigdy snycerstwa, a jednak krzyż ten jego, który całej ludności. Przedtem z trudnością tylko u- oddziały Turków zagrażające jego operacyjnej li • Redifa baszę; ale ostatnie zwycięztwa Turków
W ostatniej chwili otrzymujemy następujące
sam zawiezie do Rzymu, pięknym jest wyrobem i spokojono awantury uliczne, wywołane przez sof nii, a szczególniej Bajazydowi, znowu się co pod Batum i w Czerkesji wzmocniły jego stano
telegramy:
wisko u sułtana, a dziś może się on Izbom opie
oryginalnie pomyślanym. Prócz relikwiarza i krzyża tów, którzy energicznie domagali się powrotu fnęły.
Armia kaukazka ma być dwoma dywizjami rać. Redif i Mahmud Damad basza są teraz rze
Konstantynopol d. 24. maja. Agence
zabierają pielgrzymi jeszcze z sobą adres z około Midhata. Sułtan był zmuszonym ukryć się w in
300.000 podpisami, zebranemi w archidiecezji gnie nym pałacu. Chrześcianie uciekają. Załoga wy wzmocnioną, gdyż w zajętych krajach potrzeba czywistymi rządcami kraju. Są oni wielkimi prze Havas donosi pod tą datą ze Stambułu:
ciwnikami mr. Layarda i czynią wszystko co 2000 softów demonstrowało dzisiaj przed
źnieńskiej i poznańskiej. Na stronie jego tytułowej, ruszywszy, zraniła kilku tumultantów. Obawa silnych garnizonów.
mogą, aby tylko jego plany pokrzyżować. Irade
opatrzonej w odpowiednie ozdoby, znajduje się na powszechna.
o amnestji dla Bułgarów, o którą Layard tak Izbą. Gdy prezydent deputacji softów do
stępujący napis: „Summo pontiflci Pio IX decem
Bukareszt d. 24. maja. W skutek słot, na
gorliwie się starał, przesłaną została do pałacu zwolił wejść do izby, aby przedstawić mogli
episcopatns lustra celebrant! derm populusąuo ar- wszystkich liniach poprzerywane komunikacje.
do podpisu, lecz obydwaj ci dostojnicy przeszko swe żądania, weszłojpięciu softów z Arda
ehidioecesis gneBn. et posn. A. D. MDCCCLXXVII. Tureckie monitory ostrzeliwały Kalarasz i BeAustrja cofa się coraz bardziej i krok za
dzili sułtanowi podpisania tego aktu, i sądzą też, hanu, którzy opisując wzburzenie, powstałe
Nad tym napisem znajduje się orzeł biały w czer- ketu.
krokiem odstępuje od postulatów poprzednio wy
wonem polu. Podpisy obejmują trzy grube tomy,
Turu-Seweriu 23. maja. Strategiczne głaszanych. Dawneż to czasy, kiedy urzędowe i że on nie otrzyma podpisu. Schefket basza, mi z utraty Ardahauu żądali zarządzenia środ
bardzo ozdobnie oprawne.
rozstawienie Moskali ukończone będzie w prze półurzędowe pisma austrjackie utrzymywały, że mo odwołania go z nad Dunaju, otrzymał wyso
ków dla zapobieżenia nadal takim’;klęskom.
ciągu tygodnia. Do małej Wołoszczyzny odchodzą Aluta powinna być naturalną granicą operacyj ką komendę w Erzerum.
Na obiedzie, który dał w ostatnich czasach
Gdy prezydent Izby oświadczył, iż de
znaczne siły. W dziesięciu dniach skoncentrują moskiewskich i że dopóki Moskale jej nie prze
Gospodarstwo, przemysł i handel. 20 000 między Kalafatem a Turn-Sewerinem, kroczą, dopóty nic nie grozi interesom Austrji. poseł perski dla p. Layarda, nie byli Redif i putowani w tym względzie dopełnili swej
Mahmud
basza,
pomimo
że
obydwaj
otrzymali
które, jak zapewniają przeznaczone są do dzia Tymczasem odtąd Moskale Alutę przeszli, dzi
powinności, oddalili się softowie. Wkrótce
Lwów dnia 25. maja. Sprawozdani e łania wspólnie z Serbami.
zaproszenie.
siaj dwudziesto-tysięczny korpus moskiewski kon
potem zamknięto. posiedzenie. Prezydent utygodniowe lwowskiej Izby handlowej i przemysło
Wczoraj odeszły pierwsze moskiewskie od centruje się pomiędzy Turn-Sewerynem a Kala
wej o cenach zboża i produktów, zrealizowanych na działy ze Sladna do Zimnicy. Na stanowisko,
Konstantynopol 24. maja. De dał się do wielkiego wezyra, a później wiel
fatem, a Austrja milczy, półurzędowe zaś pisma
placu lwowskim, w ciągu ubiegłego tygodnia.
naprzeciw Sistowy przeznaczono 12 pułków pie w tern rozsadowieniu się Moskali nad samą gra putacja no i t ów udała się do Izby de ki wezyr do sułtana. Zapewniają, iż mini
(Bez opłity akcyzowej.)
putowanych, aby iądać dymisji mini sterstwo dzisiejsze utrzyma się przy sterze.
choty, l‘/i pułku kawalerji i 12 bateryj.
nicą austrjacką nie dopatrują nic złego.
(Korzec pszenicy 77 Klgr., żyta 73 Klgr.,
strów. Rozprawy tak były burzliwe,
Zawalenie się mostu na Alucie, przypisują
Kiedy nie było jeszcze wiadomem, czy Ru iż prezydent zmuszony był zamknąć
jęczmienia 64 Klgr., owsa 45 Klgr., hreczki 64 tureckim emisarjuszom.
munia zachowa się neutralni<>, czy też stanie
Klgr., knkurudzy 82 Klgr., prosa 82 Klgr., grochu
Kniu 23. maja. Około i we wsi Sredzi, otwarcie po stronie Moskwy, urzędowe organa posiedzenie. Ztamtąd udali się naftoPRZEDSTAWIENIE WIECZORNE.
82 Klgr., koniczyny 82 Klgr.)
była 20. b. m. znaczna potyczka między Turka prasy austrjackiej dowodziły, że w interesie Au wio dn pałacu sułtana.
W teatrze hr. Skarbka.
Zboża: Pszenicy 100 kilogramów od 12’75 mi a powstańcami; wieś spalona. Turcy uciekli
Konstantynopol dnia 24. maja.
strji leży, aby ujście Dunaju nie zmieniło wła
W sobotę dnia 26. maja.
do 14’50 zł.
zostawiając zabitych, amunicję, prowiant i ka ściciela i aby rzeka ta i nadal zachowała to W Izbie wielu deputowanych zwraca uwagę
Żyto 100 kilogramów od 8’80 do 9’75 zł.
Nadworny turecki magik
rabiny amerykańskie systemu Winchester. Wczo samo międzynarodowe znaczenie, słowem, aby rządu na trudność sytuacji i żąda utworze
Jęczmień 100 kilogr. od 6’25 do 7’75 zł.
raj przybyło 10.000 (?) Turków z Grabowa, aby stosunki nad dolnym Dunajem nie uległy żadne
nia
ministerjum
z
ludzi,
znanych
ze
swych
Owies 100 klgr. od 7’— do 7’65 zł.
natrzeć na Despotowicza w Sedle. Rezultat wal mu przeobrażeniu. Odtąd Rumunja wypowiedzia
Hreczka 100 klgr. od —’— do —•—zł.
zdolności. W skutek manifestacji softów, w przejełdźając przez tutejsze miasto, będzie miał
ki jeszcze nieznany.
ła Turcji wojnę i ogłosiła się niepodległą. MyKukurudza 100 klgr. od 6’80 do 7’75 zł.
Konstantynopol 23. maja. Słychać, że ślałby kto, że w tym wypadku Austrja jako naj Konstantynopolu i w okolicy ogłoszono stan
zaszczyt dać
Proso 100 klgr. od —•— do —•— zł.
Izmaił basza jenerał-gubernator w Erzerum, któ
oblężenia. Reskrypt, ogłaszający to, zabra
tylko jedno wielkie
Zboża strączkowe: Groch 100 kilogram ry przed paru dniami, na czele silnego, bo po bardziej interesowana ze wszystkich mocarstw,
zaprotestuje, albo przynajmniej da do zrozumie nia noszenia broni, zarządza rewizje po do
od 6 -. do 10— zł.
dobno 40.000 wynoszącego wojska Kurdów, udał nia, że takie utworzenie się niepodległego pań
Soczewica 100 klgr. od —•— do —’— zł.
się ku Kaukazowi, znaczną część swej armii o- stwa z aspiracjami do korony królewskiej, do mach w celu zabrania zapasów broni, upowa be* aparatów 1 pray odkrytych stołach,
Fasola 100 klgr. od 8’25 do 8’75 zł.
desłał ku Bajazydowi, aby to miasto i z półno Siedmiogrodu i do Bukowiny, jest wcale jej nie żnia władze do wydalania bez sądu podejw trzech oddziałach p. tyt.:
Bobik 100 klgr. od 6’25 do 7’— zł.
cy atakować.
na rękę. Kursowały już nawet w dziennikach rzanych indywiduów, zabrania zgromadzeń
Wyka 100 klgr. od 5’25 do 5’75 zł.
Konstantynopol 23. maja. Z czarno pogłoski, że od Austrji i Anglii wspólnie wyj publicznych i t. d. Podatek od baranów dla
Początek o godzinie w pól do 8mej wieczór.
Nasiona: Koniczyna 100 klgr. od 30 —60 zł. morskich miast Turcji w małej Azji ściągają za
dzie protest. Tymczasem hr. Andrassy milczy, a pokrycia wydatków wojennych podwojony.
Jutro:
Tymotka 100 klg. od —’— do —’— zł.
łogi, i odsyłają na azjatycki teatr wojny. Ab- półurzędowym dziennikom dano wskazówkę, żeby
Według depeszy z Hirsowy między
Anyż 100 klgr. od —•— do —’— zł.
dul-Kerim basza otrzymał już upoważnienie do uspokoiły opiuję publiczną, i wykazywały, że to
moskiewską baterją a w górę Dunaju płyAnyż płaski 100 klgr. od 24’— do 26’— zł. ogłoszenia stanu oblężenia w miastach bułgar
powstanie niepodległej Rumunii bynajmniej nie
drugi występ p. Józefa Bychtera.
Kminek 100 klgr. od 53’50 do 57 — zł.
skich. Syn Szamila Mehemed Ghazi, przed wy nadweręża interesów austrjackich.
nącemi kanonierkami tureckiemi wszczęła
Nasiona olejne: Rzepak zimowy 100 klgr. jazdem na Kaukaz, otrzymał od sułtana dwa
Fremdenblatt dzisiejszy tak pisze: »■
„Austrja się walka działowa.
od __•—do —’—zł., na sierpień 14’25 do 15’25 zł. srebrem wykładane rewolwery.
nie ma żadnego powodu w zasadzie sprzeciwiać
Tylko w języku tureckim pozwolono
KURS GIEŁDY WIEDEŃSKIEJ.
Rzepak letni 100 klgr. na sierpień od 12’75
Bukareszt 23. maja. Oficerowie moskiew się niepodległości Rumunii. Co więcej, obejmując
scy z głównego sztabu w. księcia Mikołaja do z nieco wyższego stanowiska polityczny widno prowadzić korespondencję telegraficzną we
do 13’50 zł.
WIEDEŃ 25. maja 1877.
zł. noszą, że główna siła moskiewskiej armii dopie krąg dzisiejszej chwili i rozważając w zwiercia wnątrz Turcji i z Europą.
Rzepik zimowy 100 klgr. od— •— do —
godzina 10 minut 40. przed południem.
zł. ro teraz wchodzi do Rumunii, że rozstawienie dle przyszłości los naszej południowo-wschodniej
Rzepik letni 100 klgr. od —•— do —
Londyn d. 25. maja. „Office Reuter" Akejc kred.
134.40.
Anglo-austr.
(jej nad Duuajem, dopiero w połowie czerwca uLnianka na sierpień
do 9’— zł.
Kolej połud.
granicy, powinniśmy nawet z faktu tego być donosi z Erzerum, iż Moskale lewe swe Kolei Kar. Lud. 203.—.
Naśienie
lniane
100
klgr.
od
—
do
—
zł.
1
końezonem
będzie,
a
przejście
Dunaju
będzie
Nasienie lniane 100 klgr. od —<*
Usposobienie, cisza.
dość zadowoleni. Niepodległa Rumunia będzie ro skrzydło posunęli więcej ku południowi. Fe- Napoleondor 10.34.
Nasienie kenop. 100 klgr. od 9’25 do 9’50 zł. ; możliwem dopiero w drugiej połowie czerwca.
dzajem klina, rodzajem zapory, oddzielającej pół
WIEDEŃ 25. maja 1877.
Wczorajsza mowa* księcia Karola, sprawiła nocnych Słowian od południowych, a położona izi basza stanął obozem pod Abagna, w od
Len 100 klgr. surowy od —•— do —zł.,
w
godzina 2. minut 10. po południu.
wrażenie.
czesany —’— do — ’— zł.
pomiędzy naszemi Karpatami i Czarnem morzem ległości tylko kilku godzin od Moskali.
L»3y kredytowe 157.75.
Węgier, kred. 116.50
Persowie w liczbie 10.000 piechoty i Akcje fran.-aust. —.—.
stanowić będzie rękojmię swobody handlu na
Anglo-anstr.
68.—
Dunaju/
2000
kawalerji
stanęli
obozem
pod
Selmar,
Unionsbank
44.
—
.
Kolej
Kar. Lud. 203.—
płacą,
żąda.
plącą,
żąda
płaca| żąda.
Austrja tedy powinna być zadowolniona z na granicy tureckiej, dla utrzymania neu Nordbahn
185.50.
Kolej
połudn.
75.
—
Lwów, z Izby handlo
zlr. w. a.
złr. i a
utworzenia się niezawisłej Rumunii. A idąc w
Kolej AlfOld.
93.75.
Kolej Elżbiety 134.—
wej dnia 25. maja.
Węg. poi. prom. p» 100 zł. 69 7n 70 25 Tow. kred, miejskie 6 pr. 80- 81— tym kierunku i odstępując coraz bardziej w mia tralności.
Lw.-czer. 99.—.
Węg. Nordostb, 88.25
Turonka poi. kol. po 400 fr. 1250 12 75 Galic. bank hip. 6 pr. w. a. 8’75 86I. Akcje ea sztukę.
Kairo dnia 25. maja Hassan z szta Kolej
„ Zak.kr.włuśó.6pr.w.a 8775 83— rę rozwoju wypadków od swych poprzednich po
Rndolfsbahn
102.75.
Węg. Ostban.
(bez kupona bieżącego.)
stulatów, może i wtedy nie porzuci swego nie bem jeneralnym udał się do Aleksandrii, Węg. obi. pań. w zł. 58.75.
Akcje bankowe.
Bank nar. austr. m. k. 6 pr
Galie, indemnlz. 83 50
20) 75 204 25 Anglo-austr. po 200 zł. 120 68 50 69 Kolej gal-Kar. Lud.
s
n
.
a- • ■ 95 — 9550 przezwyciężonego optymizmu, kiedy się spełni zkąd ma odpłynąć kontyngent egipski na Losy z r. 1864 133.50.
Kolej siedmiog. 77.50
Lwów. -Czerń. -Jassy 99 50 102 60 Boaencred. au. 200 zł.
Obligacje pierwszeń
to, o czem dzisiaj mówią w Rumunii. Donoszą
Węg. galic. kolej 78.—.
Verkehrsbahn
74.—
turecki teatr wojny.
Banku hip. gal. po 260 zł. 212 50 216 — Zakł. kr. dla ban. i przem 3450 134 7'
stwa
kol.
(za
100
zł.)
nam
mianowicie,
że
w
tamecznych
kołach
bojar

Banku kred. gal. po 200 zł. 212 — 216- Zakł. kr. węg. 200 zł.
Losy
tureckie
12
25.
Kolej
państw. 220.—
11660 115 75
Berlin dnia 25. maja. Bismark z ro
skich opowiadają, iż w razie powodzenia Mo
630 — 64 ) - Albrechta po 300 zł. 6 pr.
Tow.
esk.
n.
aust
po
600
zł.
Bankverein
58.
—
.
Losy
węgier.
II. Listy zast. za 100 zł.
100 zł..........................
wieczór odjechał do Kis- Kolej Albrechta —.—. Marki niemieckie ct. 69.75
6550 66— skwy, Bułgarja zostanie połączona z Rumunią, i dziną wczoraj
Franco - austr. po 100 zł.
63.40
(bez kupoaa bieżącego.)
Alfóldz. 200 zł. 5 pr. sr. w. a 6175 6225 z obu tych krajów utworzone zostanie jednolite singęn.
Franco-węgier.
po
200
zł.
Rosyjski rubel papierowy 1.39.
Czeska z.300 zł. 5 pr. s. w. a
Tow. kred. gaL 5 pr. w. a. 81 85 83 - '.lal. bank. nip. po 200 zł
75
50
76
76
królestwo,
na
którego
tronie
osiędzie
w.
książę
Elżbiety po 6 pr. sr. w. a 02- 93—
Londyn dnia 25. mają. Podług Usposobienie: stałe.
.
,
, 4pr. w.a.
lal. bank dla Lu>d. i przem
„ om. 1862 6 pr. . . 9'50 91— Mikołaj. Hohenzollern zaś zostanie wynagrodzo nadeazłych tu wczoraj wiadomości te
M
„ 5 pr. okres. 81 85 83 —
po 200 złr...................
Berlin, 24. maja. Russ. Banknoten 218.90. Cre
85 75 8710
, em. 1870 5 pr. . . 8250 83— ny w jakikolwiekbądź sposób, n. p. tronem serb
Banku hip. gal. 6 pr.
lal. zakł. kr. ziem, po 200 zł
legraficznych, powstanie w Abchazji dit. Act. 210.—. Lombarden 118.50. Galizier 79.50
B em. 1872 5 pr. . . 81— 85
III. Listy dłużne
Renton bank po 160 zł.
skim. Niepotrzeba zdaje się dodawać, że takie wzrasta ciągle. W całym nadbrzeżnym
Staatsbahn —. RumSnier 11.25. Oesterr.-Bank771 - Ferdynanda pół. 5 pr. tu. k 10150 1'175 bułgarsko-rumuńskie królestwo będzie rodzajem
Janku nar. austr. po 600 zł 769
za 100 zł.
s
B 5 pr. w. a 97J.0 9850
pasie ziemi od Snchum-Kaleh do Ku noten 157.50. Usposobienie —.
Banku po w. aust. po 200 zł
Gal. zakł. kred, włoćo. 6 pr
,
,. 6o pr. ar. 10650 10c80 olbrzymiej, rozciągającej się od Karpat po Bał bańskiej obłasti (powiatu) ludność
89
50
87
50
44
25
44
75
nioubauk
po
140
zŁ
w. a................................
Gal. KL. 300 rf. 5 pr. rs.
10225 — kany gnbernii moskiewskiej, a jego król — na
ereinobsnk po 100 zł
Ogól. roi. krwi. zakł. dliKasa galic. Tow. kredytowego.
II.
6 pr.
„ 9950 9975 miestnikiem cara. Czy i wtedy Austrja utrzymy podniosła rokosz. Grigoriewskowi gro
■
erkebreo. pow. po 140 z* 74- 75Galioji i Bukowiny 6 pr
zi niebezpieczeństwo że go powstańcy
Ul. oni. 1871 SCO 9550 96Kupuje. Sprzedaje,
V
losowanie w 16 lat . 90 10 91 2C Viod. buikver. po 100 zł 55 75 66 25
wać będzie, że to nie zagraża jej interesom?
, !V.«Ła.a800zł.
iv.asa.iłowM.opr.
5pr.
zajmą.
Wysłano
w
te
okolice
dywizję
570 Listy zastawne po . 82 —
82 50
Tow. kred. miej. 6 pr. w. a
Lw. Czer. Jas. I. em. 18*65
moskiewską
ze
Stanropola.
Akcje
kolei.
4°;
0
„
„
po
.
75 75
76 50
IV. Obliyi za 100 zł
300 zł. 6 pr. srebr. w. a 7350 74 Z Wiednia donoszą nam, że bawiąca tam w
83 60 e4 75 Albreohta po 200 zł.. .
Petersburg
dnia
24.
maja.
Turcy
Indeinnisacyjne galio.
Lwów,
dnia
24.
maja
1877.
Lw. Czer. Jas. II. ew. 1867
znacznej liczbie na akademiach młodzież rumuń
91 - Ufóldzkiej po 200 zł. sreb 94
Poż. kraj, z r. 1873 po 6 pr
95
300 zł. 5 pr. srebr. w. a. 7150 72Konstantynowski
ska, w prywatnym kółku uroczyście obchodziła bombardowali przylądek
14 — 15 6( Daieatrzańakiej
„
„
Losy miasta Krakowa
Lw.Czer. Jao. III. eta. 186"
20 — Elżbiety
,
,
Stanisławowa
„ w k. 184 — 135300 zł. 5 pr. srebr. w. a 6050 61— onegdaj ogłoszenie niepodległości Rumunii, przyj (Adler) i wysadzili na ląd Czerkiesów, któ
Pociągi kolejowe.
Ferdynanda
półę,
po
10)0
Lw. Czer. Jas. IV. eta. 1872
mując gratulacje znajomych z tego powodu zu rych na 7 okrętach przywieźli. Wybrzeża
V. Monety.
zł. m. k....................... 1855
160 Przychodzą
Przychodzą do Lwowa:
300 zł. 6 pr. srebr. w. a.
57— pełnie na serjo. Wielu akademików rumuńskich,
Dukat holenderski .
5 98 612 Fraao.
i
te
ogołocone
są
z
wojsk
moskiewskich.
Józ. po 200 zł. w. a. 118 50 114 — Rudolfa po *300 zł. 5 pr.
Z KRAKOWA:
A: o godzinie 5 minut 80 rano
___ (pociąg po
Dukat cesarski ....
6 4 618
spieszny); o godz.
ids. 9 m. 25 wieczór (pociąg osobowy);
srebr. w. a.................. 7275 78— zachęconych nowem stanowiskiem, jakie wobec Nasz oddział pod Suchum-Kaleh utrzymując
Napoleondor
.... 10 28 10 40 Kol. gal. Kar. Lud w. po 200 203 — 203 50
zł. m. k.......................
mocarstw europejskich zajęła (!) Rumunia, spieszy
o godz. 10 min. 85
35 przed południem (pociąg mieszany).
mięszany).
, eta. 1869 pe 800 zł.
Pół imperjał rosyjski . 1040 10 75
Lw. Czer. a Jas. po 200 zł. 99 75 100 25
5 nr. srebr. w. a. 6975 7025 do kraju z zamiarem wstąpienia w szeregi two się ua zajętych stanowiskach, oczekuje po Z CZERNIOWIKO: e godzinie 9 minnt 55 wieczór (po
Rubel rosyjski srebrny
l 70 i 80 Mor. tizL (cent.) po 200
ciąg; pospieszny), o godz. 8 m. 40 rano (pociąg mie
mię-
,
, 1872 p» 3CO zł.
siłków.
Wiadomość
turecka
o
nieudałem
z
Rubel rosyjski papierowy 88* 140>/s
rzącej
się
legii
ochotniczej
i
poparcia
bagnetów
Aust. pół. zaeh. po 200 zł. sr. 08 26 108 50
szany);
iy); o godz. 2 m. 69 popołudniu (pociąg mieszany).
5 pr srebr. w. a. 6825 6 75
Pruskie bilety kasowe
(iŹiSAWOWA:: (na
godzinie 77 m.
naszej strony usiłowaniu, zajęcia napowrót Z 8TANIŁSAWOWA
B
„ lit. B. po200 zł. sr.
(na Stryj):
Stryj): o
o godzinie
m. 58
68
'.if dttiogrodz. fr. 500 pr. 5750 5775 moskiewskich siłą młodzieńczego patrjotyzmu.

Telegramy innych pism.

TbIbow Gaz.Nar. i ostał wiadomości.

I>r. Simens

Fantastyczne przedstawienie
Mądrość egipska.

ZEMSTA

100 Marek niemieckich
63 20 64 20 Rudolfa po 200 zł. sr. 103 50 104 —
Srebro .............................. 112 25 11425 Siedmiogr. po 2C0 w. a. 6r. 79 - 79 50
Kupony w srebrze . . 11150 114- St&atseisb. Ges. 200 zł. w. a. 220 50:220 75
Wiedeń, 23 maja.
Sildbaha po 200 zł. srebr. 76 • 75 50
Tramway wied. po 200 zł. 92 25 9275
Powszechny dług pań
Węg. galio. (Łup.) po 200 78 25 78 75
stwa (za 100 cl.)
Węgiers. pół. wschód, po
Rent, austr. w banku. 6 pr- 68 30 58 45
200 zł. ar..................... 89 50 90 —
w
w sreb. 5 „ 6415 64 30iWęg. wscb. (Ostb.) po 200
1839 całe losy (m. łr.) 305 — 307- Węg.
'
zacb. (Westb.) po
1889 */, losu
.
305- 307 - 206) zł. w. a.................. 6825 8875
1854 po 256
104 50 105 50
Akcje przemysłowe.
1860,600:
1860,100
Budow.Tow.aust. po 200zŁ
1864,100
M
. wied. , 100 ,
Renta złota 4 pcL . .
, tamob pom. . 100 ,
Listy zast. dom. pc 120 5 ,

Oblig. indem. (100zł.)
Galicyjskie....................
Bukowi iskio
....

Inne publiczne poiycz.
Wegier. poż kol, pa 126
5 proo, • .

Listy sast. (sa 100 zł.)
Boden cred. allg. Ost. b pr. s,
, npłac. wrtH lutftpr wa.
G l.Tuw. h'. ziem. 4 pr. w.a
t
, 61>< w. a 82

Papiery loteryjne (szl.)
Zak. kr. dla handlu i prz.
Klary po 40 zł. m. k. .
Kegievieh po 10 zł. ta. k
Krakowska po 20 zł.
Palfiy
po 40 , ,.
Rudolfa
po 10 , , .
Ks. Baba po 40 , , .
St. Genois po 40 , B .
Stanisławowska (poż.) po
20 zł. w. a.
...
Waldatein po 20 zł. m. k.
Windiszgriitz po 20 zł. ,

1
15650
28—
1150
1450
2650
1350
3650
2425

157 —
30—
1250
16-27—
1375
3750
2475

Suchum-Kaleh, była bezpodstawną.
Londyn dnia 24. maja. „Office Reu
ter" donosi z Erzerum d. 23. maja: Muktar
basza ponownie operuje na Czakirbabada.
Kolumna lewego skrzydła moskiewskiego, po
suwając się ku Wan, miała dwie utarczki.
Turcy cofnęli się z Karakilissy ku ToprachZ Belgradu piszą do Obseruer d. 15. bm.:
Pod Erzerum wielka koncentracja
„Serbia chce wojnę prowadzić, i jawnie i gorli, Kale.
wie się do tego przygotowuje. Wiadomo także, wojsk.

Powstanie na Kaukazie wzrasta ciągle. Do
noszą nam z Londynu, że cała kubańska obłast
rokosz podniosła. Manchester Guardian otrzymu
je zaś wiadomość, że w Anapie, niedaleko Kerczu, wybuchła rewolucja. Podobno i w Astrachanie buntują się Tatarzy.

17— 1922- 2250
2350 2425 że ks. Wrede, jeneralny konsul austrjacki, prze

We wtorek rozpoczęli Moskale
strzegał księcia i ministrów przed skutkami ichi bombardować wysunięte oszańcowa(Dewizy 3 miesięczne.)
obecnego postępowania, i oczekują tu, że Austrja, nia Karsn.
Berlin 100 mark. . . . 6260 6285 formalnie i stanowczo zawezwie Serbię, aby
Erzerum 24. maja. Moskale u105 go Frankfurt 100 mark . . 6260 6285
8750|Ha«>hurglOOmark. mark 6260 62 6 wstrzymała swe przygotowania, i zastosowała sięi derzyll wczoraj na Kars. Ogień najdo
traktatu,
z
Porta
zawartego,
inaczej
bowiem
i
gwałtowniejszy
stron—
trwa
cia------------ - - -—■'c —..-.-^,9^, —z
~ obn
---------------------------------____ Londyn 10 ft. starł. . . 12895 <2915
82 60 i‘»rvż lOi) frauk
M tf> 51 ..o1 księstwo zajętem zostanie przez wojska austrjac- gle. Wieczór nie wiedziano jeszcze jar
kie. Pomimo tego wszystkiego przygotowania do i ki był rezultat walki.

wieczór (pociąg nr. 2); o gottz.
godz. 8 m. 62
52 (pociąg nr. 4),
Z PODWOLOCZYSK: (na dworzec w Podzamczu): o go
dzinie 2 minut 54 rano (pociąg osobowy); o godz. 8
m. 8 popołudniu (pociąg mięszany).
Z P0DW0Ł0CZY3K: (na dworzoe lwowski główny: e
godzinie 10 m. 3: wieozór (pociąg pospieszny) o godz.
8 min. 25 rano (pociąg osobowy) o godz. 3 m. 43
po południu (pociąg mięszany).

Nadesłane.

Adwokat krajowy

Dr. Wlad. Czajkowski
otworzył kancelarję

w Przemyślu
w domu Gumowskich.

Maszynista, f
H

Codziennie świeże

W sprawie wydawnictwa

Nowin Wojennych” w Krakowie

„Suś uudessły

obznajomiony z maszyną parową gcrz,l-S
pierwsze transportu z tegorocznego nalewa;
ulaną, z wszystkiemi maszynami gospodarskieud rolnemi, których naprawy usku- JH
si a t u r a 1n e
tocznia najakuratniej, na prowadzeniu m.i-.JS
szyny parowej młyna i mlocarni się ro-H
WŁOSKIE
zumie
—
a
mając
w
tych
zatrudnieniach
IM
MIODU KARTOFELKI
już kilkunastoletnią praktykę, będąc z poleca han doi
wsze w zatrudnieniu, a i teraz zo>tawa'!i|s
St. Mhirkaewicza w Bukowcach w dobr.u-h p Roberta Louisa :SS
we Lwowie w rynku 1. 4’.
gdzie wszystkie pov yż. uymieńioue uias-.-ynyi^
w ruchu się znajduj;,, poszukuje p, doi ncgnlffl
I IS
zatrmhiieiii.t. Ktoby z .IW. parów po.io-ISffl
I l»nego maszynisty patrz< l.ywi-.ł. i .o". v :i
stownlo wezwać KomnnowskM
'mieszkającego w Bakowcm-h |„
Bardyjoićska,,
liiulzinsla-lluńyudy, .Emska. Ji>ger-Fm u- ™
(rftrzeliska, który wykazać się może ■lilu-§0
Jłilińska,
zmsbadzka, Fachingen , Friedrichshallska,
bnemi świadectwami z kilkunastoletniej aj
'praktyki.
2383 1- 3 raj Gissliiibler, Gleićhenbergska, Karlsbadzkie, Kissingen, Krynicka,

W „Dzienniku Polskim" nr. 108 z dniai z p. Bałuckim o potrzebie wydawania
1?. maja czytałem w zamieszczonej tamże> drugiego dziennika w Krakowie i radziłem
Ikorespoiidencji z Krakowa ten ustęp:
go się, czy tytuł „Nowa Polska" uważa zi;'j
i
„Oczekiwaliśmy rychłego ukazania się; stosowny. P. Bałucki pochwalił ten tytuł.!
„Nowin Wojennych" w Krakowie, gdy je-• W październiku ogłosiłem anons w „Ga-i
Iden z nakładców (p. A. Sozański) cofnął: zecio Naród." o wydawnictwie dziennika;
[swoją kwotę na kaucję przezuaczoną dlai „Nowa Polska" i wezwałem do składki.
tego, że redakeja nie mogła przystać na1
Na ten anons nikt się nie zgłosił. Zaraz|dziwactwa przez niego do spełnienia za1 potem zaszła awantura ze szewcem Mar-j ,
'warunek połoźune Ubolewać przychodzi,i kiewiczem w dzień zaduszny. Wpadło mi Z
lie dla dobra publicznego nawet kaprysu' na myśl, że p. Markiewicz może podobne!!
nie zdoła poświęcić jeden, gdy drudzy od* zasługi oddać dla Krakowa, co krawiecjs
'niego ubożsi daleko więcej mi ten cel ofia Kulczycki ula Lwowa, który około r. 1545 /
i rowują. bez porzucenia swoich zachceń. Za’ założył pierwszy dziennik literazki. Więc 1
sługa wtedy publiczna schodzi do znacze’ napisałem jakie 4 albo 6 listów do p. Mar-C
nia S3molubstwa. Wydawanie więc nowego’ kiewieza, aby się zajął wydawnictwem dru- /
powieść współczesna
[dziennika odwlecze się nieco, nim tę de giego dziennika w Krakowie Gdy te moje 1
Izercję egoistyczną nie zapełni kto inny, z'■ nawoływania nieodniosły pożądanego skut w trzech częściach przez
poczuciem obowiązków obywatelskich."
M. D. Chamskiego,
ku, zapytałem listownie w grudniu p. KorNa to odpowiem, że nie lubię pole
właściciela drukarni w Krakowyszła świeżo z druku na
z zdrojowisk naturalnych miki dziennikarskiej, ale gdzie idzie o do’’ neckiego,
wie, czyby on nie wydawał dziennika. Odkładem J. Buszczyńskiego w Toru
bro publiczne i jeśli mnie kto nie słusznie! pisał mij że nie jest w możności. Wojna
niu i sprzedaje się we wszystkich
co dni 14 nadchodzą
zaczepi, wtedy obrona jest koniecznie po’ co raz się zbliżała, aż nareszcie 24. kwie
w Zakładach moich, zapi
znaczniejszych księgarniach.
trzebna. Jestem obywatelem Krakowa lattnia wybuchła. Napisałem tedy znów do
do handlu
23z2 4-2
sywać się można każdego
trzynaście i wydawnictwo drugiego dzien p. Korneckiego, że jest nader sposobn.i
czasu we Lwowie, ulica
nika w tern mieście zatrudnia mnie od- chwila założenia drugiego dziennika w Kra
Halicka Nr, 13, 1. piętro,
dawna, a najbardziej zatrudnia mnie ba kowie p. t. „Nswiny wojenne" a to dla
E3
danie przyczyn dla czego drugi dziennik tego, ponieważ publiczność w Galicji roz-l
w Krakowie, ulica
we LWOWIE, ul. Halicka.
w Krakowie nie mógł się do teraz utrzy ciekawiona wypadkami wojennemi, chętnie Wiadomość dla przyjeżdżających]
Reformacka, w W a rU
Łaskawe zlecenia z prowincji u- mać, a jeśli jaki powstał nie długo wycho go będzie czytać, później zaś, gdy wojna
Pod 3 koronami 1. 10. ulica Try
szawie, ulica Mio
skuteczniam natychmiast sumiennie z dził, zostawiając po sobie deficyt znaczny. się skończy, zmienimy tytuł dziennika a bunalska, są pokoje meblowanie
Dowodem tego „Kraj", „Kronika", nieco.abonenc pozostaną ci sami. Pan Kornecki .
dowa Nr. 1.
4—6
troskliwością.
dawniej „Kurjer Krakowski" i wiele in zupełnie się zgadzał na ten projekt, kładł różnej wielkości na dłuższy lub krótki
Przytem
W tym samym domu
. __ t.t-J_zawiadamiam,
7—, IVże
-- od. kwietnia
~ nych pism. W grudniu 1875 napisałem jednak warunek aby dziennik co dzień wy czas do wynajęcia.
..1.1 kroju
9TfłHjŁ.
J
?
3
|r. b. wykład
nauki
w moich Zakladłuższy memorjal o wydawnictwie dru-1dawać, na co ja nie przystał twierdząc, że
jest LOKAL
Idach,
czyli
I ‘ "zaprowadziłem
“ 'obszerniejszy
'v.....
giego dziennika w Krakowie i rozesłałem kiedy
;
tyle innych dzienników („Kraj". na dole do wynajęcia, cały komplet służy wyższą naukę, najnowszych fasonów frango między znakomitych obywateli kra- „Kronika", „Kurjer Krakowski" etc.) które na restaurację, lecz może i częściowo do cuskicb, a które wykonują się w bardzo
kowskich. Memorjał został przychylnie;co dzień wychodziły, upadły, niezawodnie innych być użyty celów. Bliższa wiado- łatwy sposób, na podstawach w lhojem
przyjęty i zgodzono się zupełnie na myśli. samo spotkałoby „Nowiny". A byłoby mość u właścicielki.
2308 3 -3 dziele zawartych. Knrs dwu-tygodmowy
blisko Lwowa położony, 2 mil od kolei, w nim wyrażone. Główne punkta niemo-to
, nader smutno, gdybyśmy ciągle zostali
4 złr. z nauką szyciu, miesiąc,.
123 ni. gruntu, budynek mieszkalny i go rjału były te, że do utrwalenia drugiegoto
.
5 zł Dzieło 2 tomowe obejmującej
i nie korzystali z przykrych
spodarskie obszerne i w dobrym stanie, dziennika w Krakowie potrzeba dwa wa-niepoprawni
,doświadczeń poprzedników, bo by na końcu
10
arkuszy
tekstu, a lOt.O rytych figur,
także propinacja, jest pod bardzo korzyst- runki: primo aby dziennik nie wydawać .
kosztują 5 z)., linijki krojowe 1 zł. 60 ct.
nenii warunkami do sprzedania. Na razie! co dzień, lecz trzy razy na tydzień, se-[powiedziane o nas: Nic się nie nauczyli n
nic
nie
zapomieli.
Mimo
to
chociaż
nie
potrzeba gotówki 6500 zł.
cundo aby główny redaktor był z Galicji. (miał ni interesu do Krakowa, umyślnieima DWA BYCZKI (buhajki) oryPierwszy warunek motywowałem tym, że ,w interesie wydawnictwa „Nowjn wojen-ginalnej rasy Szwyc jeden 5, drugi 7 mienauczyciel i nutor metody kroju damskiego.
gdy Lwów o stotysięcach mieszkańcach z nych"
(
pojechałem tam 3. maja i bawiłem‘siecy na sprzedaż. Zgłoszenia przyjmuje
, wielkiem wyBileniem'może utrzymać^ dwa , ;. 8j. ej, enJ „
,
------, t
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jęa Zgr0madzoniu
u p. Mar-|Zarżad dóbr w ..
Busku,
z dochodem brutto blisko 2000 zł., jest do , —8m yysHeniem może utrzymać dwa dn
4
pisma codzienna („GazetęNaród." i ^Dzten.l kiewitfZft „„biłem projekt by p. Millero-. —______________
odstąpienia.
, Polski"), Kraków',
Kraków, który ma połowę tej lu- wicz
wicz objął
objał rodakcję,
ro(lakc;ęr p.
p. Markiewicz
Markiewicz został
został iumwsnssaH
Kilka powozów, konie, kro[ dności zaledwie
zdoła utrzymać półtora kasjert-m, a ja dam kaucje pod tym wa
wy, nowy bilar, pługi, wagi de- dziennika tj. jeden dziennik co dzień wycho
runkiem ż 'by dziennik trzy razy na ty
założony w r. 1872 przez Józefa KroU'
eymalne, są do sprzedan.a.
dzący („Czas"), drugi trzy razy na tydzień.
!—\a an-i
piwuickiego, nauczyciela języki
Bliższe wiadomości w Biurze wy-, Na poparcie drugiego warunku podałem dzień wydawać, gdyż pismo codzienne nie
r.-, uniwersytecie
....... -,-v........ Fr.
- . Józefa,'
gielskiego przy
Ji
wiadowczem i ogłoszeń J. Po- uwagę, że dziennik w Krakowie wycho- utrzyma się, Powiedziałzm także, że gdyby)
przy akademii teebn. i przy gimnazjach
lińskiego we Lwowie. 2387 1 2 dzący może jedynie liczyć na abonentów prawo wymagało 4000 zł kaucji na dzień-1
nik trzy razy na tydzień wychodzący aj
| w Galicji i jedynie galicyjscy abonenci,2000 zl. na codzienne pismo, złoże 4 a niei kolo Złoczowa, otwartym będzie lwowskich, przyjmuje i nadal studentów
począwszy od kl. I. do VI. wł. Zgłosze
mogą go utrzymać, gdyż w Królestwie bę- złoże 2 tysięcy, albowiem po tylu zawo-j
około 20. maja.
nia przyjmuje tylko do 15. lipea 1. 8.
' dzie zakazany, do Poznania nie yój’dzie, bo [dach i smutnych doświadczeniach z upa-i
ul. Hetmańska.
2376 1-3
Leczenie
wodą,
elektryką,
gimna

tam własnych lokalnych dzienników mają dłemi
(
dziennikami w Krakowie, na nowo)
podostatkiom, a sama miasto krakowskie ]rozpoczynać te same zawody i te same) styką, inhalacją, mlekiem. Zakład leży
nad
Bugiem,
w
pośród
tysięcy
morgów
,
doświadczenia, tchnie nierozsąd-[ lasu sosnowego. Wyborne miejsce też
kompletne, bardzo ładne, jest z towaramii nie jest w stanie dziennik utrzymać. Po-smutne
Już 1. czerwca
zostaje więc tylko jedna kotwica, Galicja, ■
czego jeśli komu to Polakom trzeba do użycia wód mineralnych.
lub bez, tanio do odstąpienia. Adres w' która z Krakovem od lat 31 jest połą-kiem,
przedostatnie ciągnienie
,
się
wystrzegać
na
zawsze.
Administracji „GAZ. NAR." 2381 1-8 czona. Aby zaś w Galicji dziennik kraDr. Kurzbauer.
Osoby któro sobie życzą aby „Nowiny"
- kowski był łubiany i czytany, musi być
2277 5-5
jego redaktorem Galicjanin, doskonale ze wychodziły codziennie (a jest ich nader
austr.
ces. król.
małoi
klasyfikuje
na
3
kategorje:
1)
albo)
stosunkami galicyjskiemi obeznany Jeśli
zuają się na dziennikarstwie; 2) albo —
kto inny jest redaktorem, Galicja mówi o
iłaią
z
w»azą
lub
bez
wiedzy
aby
się
D
Wie
kszta
i
cone
nanc^klk/z
takim dzienniku: „pisie jak o żelaznym działają
'
na sprzedaż, w obrębie Lwowa przy1 wilku", nie prenumeruje go i dziennikdziennik
me utrzymał
, albo,_ wreszcie _3)luoura
Ljob resomenuacia
rekomendacją, poszukują umieszczę----- --------------1
w i...;..
kr ■ i..n
lub -' granicy.
gościńcu obzzar 100 morgów. Budynki mu’ upada, jakeśmy to widzieli na „Kraju",1mają w codziennem wydawnictwie swoje K 2
korzyści.
—
"
rowane Bliższą wiadomość udzieli Biuro’ „Kronice", „Kurierze Krakowskim" i na prywatne
DwjA'Bony
rodowite Niemki,
1
z r. 1839
wywiadowcze J. Polióaklego* wielu innych pismach kratowsich.
Nie jestem i nie życzę sobie być dzien
z dobrą rekomendacją poszukują z wygranemi wyuoszącemł przeszło jt
To
we Lwowie.
2357 1—8 wszystko i wiele innych rzeczy napisałem nikarzem,
ale że Bię trochę rozumie na umieszczenia w kraju lub za granicą.
i
17
milionów
złotych, pomiędzy któ-S
dziennikarstwie
może
poświadczyć
p.
Za

' w powyż wzmiankowanym memorjale. Gdy <
Pewien Zakład we Lwowie potrze* sprawa nie postąpiła dalej i nikt nie za-jączkowski
remi główna wygrana 280000 złr-ki
we T
!
buje przez cały rok, co miesiąc od Ł ii-’ czął się krzątać około wydawnictwa, wogłosił
jakoteż
liczne
wygrane pomniejsze.
program na Kronikę codzienną niźszych 8zkói z dobrfmi rekomendacjami.
1
Sprzedajemy częściowe udziały jeduej
pca rb. po 56 kilogr.
L
.??ją^|BliŻBza wiadomość w biurze
kwietniu 1876 sprowadziłem na mój koszt
piątej
części
na
obydwa ostatnie ciąaby
niewydawat
„Kroniki*
bo
się
nie
_
_____
.
_
.
ze Lwowa do Krakowa p. Millerowicza, da- <
gnienia:
wnogo redaktora „Hasła" w Stanisławo- utrzyma, co też istotnie nastąpiło. Tak
. . zł. 8 75
Kto by z pp. producentów mógł takowego! wie, upatrując w nim osobę najodpewie-1inno nie życzę upadku „Nowinom wo
Dwudziesta część .
•
,
dostarczyć, raczy podać cenę i warunki! dniejezą do redagowania dziennika. P. Mil- jennym" i jedynie dla tego nie obiecałem 2356 2—4 pod 1. 26 Rynek 3 piątro.
Dziewiąta
„
pod adresem: A. H. Plac Bon«dyktyń»ki1 lerowicz przybył do Krakowa, konterowałdać
Czwarta
„
kaucji
na
ich
wydawnictwo
codzienne.
1
I. 2. u Sekretarza; najdalej do 16go’ o wydawnictwo z p. Dygasińskim, księga-Oto
rzetelny przebieg mych starań około1!
Pół części.............................
1
Dwudziestą część z wyłącze
czerwca 1877.
2384 1—8
żałożenia
drogiego dziennika w Krakowie.i]
•
------------------- - ------ ,------------ £---- ---------- rzem i ułożyli się o warunki. Ja z mej 'Czy
niem najmniejszej wygranej zl. ó.-w obee tych faktów korespondent kra- 1
strony obowiązałem się złoiyć kaucję. Na-1
Dziesiątą
część . . . . „ 8.50
kowaki
w
wyżprzytsczonej
swej
korespon

stępnie gdy wydawnictwo dziennika nie
Czwartą cześć........................ 22.—
przychodziło do skutku, napisałem w lipcu dencji do „Dziennika Polskiego" zarzucają
Połowę
części
....................„43 —
mi
„dziwactwa,
kaprysy,
samolubstwo.
i
.
1876 list do księcia Wład. Czartoryskiego 1
Kto śledzi szybkie podwyższenie
nieminął się z prawdą . i nie- ;
w Stanisławowie,
z prośbą e wsparcie dla dziennika. Książe dezercję",
1
kursu
losów
z
r.
1839,
musi przyznać
dopełnił
fałszerstwa
,
niech
publiczność
i
najmodniejsze paryskie, bardzo
zawiadamia swych Szan. pacientów, i Czartoryski odpisał mi i uznał za potrzebę 1
że ceny nasze są zdumiewająco tanie.
rozsądzi.
piękne w tym roku — przywiozłam
P. T. Publiczności, iż od maja ordy, drugiego dziennika w Krakowie, ale ża-1
Przyczyną
tego
jest
ta
okoliczność,
żc
oraz welony ślubne, wieńce
dnego wsparcia nie obiecał z powodu, jak
Niniejszą obronę posiałem jeszcze 13.
znaczną ilość tych Iobów nabyliśmy
nuje w Rynku pod 1. 48 obok twierdził, że ma znaczne wydatki na inne maja
mirtowe, ubiorki, czjpeczi
do „Diennika Polskiego", który ją
po
tańszych
kursach.
Lecz
jak
długo
ki.
negliży
ki.
garnitury
i
trafiki.
2313 4-5 cele narodowe. W sierpniu konferowałem;jednak dotychczas nie ogłosił.
nam wystarczy zapas tanio zakupio
inne stroje, polecam Szanownym
20. maja 1877.
2380 1-1
nych losów, tak długo możemy je ta
Paniom.
Antoni Sozański.
niej sprzedawać. Kto tedy chce taniej
kupić, niechaj się spieszy z zamó
wieniem.
we Lwowie, plac Halicki Nr. 1.
Zamówienia z prowincji zaraz
uskuteczniam.
2219 4—6
na pierwszem piątrze z przynależytościawe Wiedniu KUrntnerstrasse 16.
męzkiego, damskiego i dla dzieci
mi, są w każdym czasie do wynajęcia Nr.
We Lwowie do nabycia u Józefa
11. Rury.
Dębkowska Emilia.
Frieda. przy ul. Krakowskiej 1. 16.
2278 13 -15
2386 1—2
JIat'liotrskie{iio
W

Ńa naukę

kroju fkmsk 1^

*

\
J

Karola Ballabana

Marjenbadzka, Obersalzbrunn. Pilnawska, Pyrmonlska, Rakoczy,
Rabczańska, Seidscliytzka, Selcerska, Spaa, Schwalbaćhska i
Zegestowska.
Wszystkie inne do tygodnia spodziewane. Równie: Sól morska
do kąpieli. Sól jodową, rabc-znuską, Sól franzensbadzkę.
liiarjCEibadzka itp. śmie, rozseła najstaranniej opakowane, pod
gwarancją świeżości i prawdziwości.

Główny skiad naturalnych wód mineralnych

w Rynku

Poczta nieerarjalna

1. 42.

2089 7 -?

Słabości włosów wszelkiego rodzaju.
a mianowicie wypadanie włosów, siwiznę i two
rzący się łupież, leczy w krótkim przeciągu czasu
bez pomocy lekarskiej,
1929 4— C

Folwark

Państw® Bask

we Lwowie

St.

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

Ksawery

ŻĘTłEA owm,

PKNSJOMTn

Zakład
leczniczy
w Sassowie,

UrzaflzBiiie sklBuowe

FOLWARK

jedfjan środek

przeciw cierpieniom piersiowym i żołądkowym
■z gór Zamarstynowskich, obfitujących w rośliny górskie i przez rzeczo
znawców uznane za najodpowiedniejsze miejsce dla owiec karpackich. Za
rząd dóbr Zamarstynowskich nabył wielkie stado owiec karpackich i po
cząwszy od lb. maja do 16. września b. r. codziennie świeżą żętycę owczą
wyrabia i za odbroć, świeżość i sumienne przygotowanie, gwarantuje.
Zarząd dóbr Zamarstynowskich codziennie rano i popołudniu świeżą
żętyce owczą rozsyła we flaszkach pół, ćwierć i 1 litrowych opieczętowa
nych i w etykiety opatrzonych.
2344 3—4
a^,'Olóiłną ekspedycję dla su. Lwowa utrzymuje
Pierwszy Zakład Chemiczno-kosmetyczny i kumysowy
J. IIINATOWICZA, mag. farmacji ul. Sykstuska Nr. 17,
gdzie o bliższych szczegółach abonamentu dowiedzieć się można.

losów państwowych

CYG»* 1W)SK,E

Nauczyciele

Masła świeżego-

J. Witoszyńskiej,

Dentysta Lowner

Kapelusze

Dwa pokoje

PRACOWNIA OBUWIA |

iyltral

IkEolla prr .*47: Li seśclliclŁie.

Co.

Jł.

wei Lwowie przy ulicy Sobieskiego 1. 12, (kamienica W. Balutowskiego gdzie dawniej była Administracja „Gaz. Nar.")
Otworzywszy pracownię obuwia wszelkiego rodzaju, oświadczam
Publiczności, że mając wielką praktykę w swoim zawodzie, nabytą
długie lata zagranicą, wykonuję każdą "robotę z materjału najlepszego,
wadzanego z fabryk zagranicznych, trwale i w zgrabnych fasonach.
Polecając swoje usługi szan. Publiczności, mam nadzieję, że
mię swemi zamówieniami licznie zaszczycić. Z porażaniem
2388 2- 3
A. Markowski.
Zamówienia z prowincji wykonuję rychło i według życzenia.

POMIESZKANIE
przy ulicy Mickiewicza l. 14.

i

na I- piątrze składające się z 7 pokoi z
balkonem, kuchui, wozowni, stajni na 4 ko
nie, piwnicy, strychu itd. jest od 1. czerwca!
do wynajęcia. Bliższe szczegóły u. gospo
darza II. "piątro.

■
Bzan.
przez
spro

raczy

TOUH
PRAWDZIWA WODA
wynalazku

8, ulica Vivlenne.
.
,
Wszelkie środki aż do dziś używane przeciw astmom, w jakiejby niebyły formie i po
staci, miały zawsze za podstawą belladonn, stramonium, nikotynę albo opium.
Niedawne doświadczenia dokonane w Niemczech, a powtórzone we Francji przekonały,
że konopie indyjskie z Bengalu (Canabis iudica) posiadają własności skuteczne d ? zadzi
wienia przeciw tej słabości, jak również przeciw kaszlom nerwowym, suchotom gard lanym,
zakatarzeniu, ochrypłości i utracie głosu, newralgiom twarzy i bezsenności.
Dla uniknienia licznych fałszerstw! naś adownictwa, ż^uać aby stempel rządowy Fran
cuzki koloni niebieskiego, stósownie do prawa z 26 Listopada 1873, marka fabryczna i porfw pis GRIMAULT et COMP. znajdowały się na iedpej etykiecie,__
M
Dost:>c można xv r/łównych aptekach w POLSCE i AUSTRYJ.

M. Topolnicka,

frontowe

1806

PP. GRIMAULT et €ie, Aptekarzy w Paryżu,

7—26

pana Lessueur w Paryżu

EAU ALLEMANDE.

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

Codziennie
dwukrotny obrót
pocztowy i stacja
telegraficzna.

Trenczyfiskic Cieplice

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

DAWNY DOM BIllETA—WODY GAZOWE
Medale ua wyaUwach światowych: we Wit
dnia 1873 (Hora cuncours) w Paryża 1875.
Filadelfii 1876 roku.

Aparat Gazogene Brieta
JEDYNY
jaki potwier
dzonym costat
praea
AKAD EMJA
MEDYCZNĄ.

Za pomocą
tego aparatu,
powszechnie
znanego obe
cnie, każdy

wieloma czasopismami, wypożyczalnia książek, bale, koncerta, dwóch lekarzy kąpie |
lowych, apteka, dla użytku p. t. publiczności. Bliższe wiadomości udziela
1861 13—20
Zarząd kąpielowy

Óilka frftUCIlska i SÓI. Najpewniejszy środek domowy dla
cierpiącej ludzkości na wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne zapalenia; na
rozmaite słabości; do użycia na ból głowy — uszów i zębów, na blizny
i rany, na owrzodzenia skirowe, zapalenie ócz, sparaliżowani i i zranie
nia wszelkiego rodzaju i t. p.
20 5 8 —?
We llasstkach wraz r. i>rze8>tse»>t użycia SO ct. a. w.
Prawdziwe do nabycia n tirm znakiem -j- zaznaczonych.

lej tranowy z wątroby dorsza, sporządzony

przez M.
Krohn et Co. w Bergen (Norwegja.) Ten tum jest jedynym, który z pomię
dzy wszystkich innych w handlach się znaj iujących gatunków, do celów le
czniczych się przydaje.
najświeższego napełniania,
Cena IHi.8z.ki wraz z przepisem użyeia i złr. a. w.
nadeszły już do głównego składu
Prawdziwo sprzedają znakiem * naznaczone firmy:
Składy 77e Lwowie [xf*J »Pł- J- Eeisera, [xf*J F. W, Królikowski, [xj-*] Z. Ruoknra, apt
wód mineralnych
[xf] St. Markiewicz, w Białej [xf*] A. Reichert, apt., [ifl Erich Koler, apt. w
Urodach (xf*j E. Grńnnspann ap., [xj*] M. Kulak, apt,, [xf] Ed. Liszka apt.,
[xt] B. Witoslawski, apt. w ijzernunecaci., [x*] Ig. Schnirch, [x] C. Alt', apt.,
[xt*] J. Golichowski apt., w Dubrotnilii [xf*] N. Hrcicwska ap., w Drohobyczu [x*J
Józef Aleiiewicz ap., [x*l L. Dobrzeniecki, apt., •> ćrliwianacA [x*] A. Hel n. ap.
w Gurahomora [x] E. Bołezat ap.; w Haliczu [x] A. Gudzouar apt., n HasiaMONDOLLOT S1X,
tynie [x] W. Czerski, w JarodwimM [x*]Jó?. Rohms ap.; w Kamionce [x] L. Ziwałinżynier fabrykant,
kiewicz, w \\.rakryioi< [x] dr. PioK Sewiczeieski, ap , [xj‘*j W. Redyk apt. [xf]
w Paryżu przy ulicy Chateau-d’Eau, 7:
M. Jawornicki [xf] K. Wiśniewski apt.,.[xt*j Józef Jahn, [x] A. Baza u apt., w Lif/iuwwte [x] Aut. Mlilier, apt.; vz Koioym SaeJu [xt*j W. Eiiipek apt.; [rf*l Kosteikiewicza spadk., w aVinoy-‘i .Targu [itl Harol Laur; w Podgóisn [xj S.
Sohlesinger, w Przwuśi,:; [xf*] F. Nuhlik, [y*j F. Gajdoczka, [*] Ed. M ichal.-ki,
tBkiakm [xj*j .l.Schaittcr et Co., w Salol winie [x*j Józ. Hodoly. apt. «• Stani
sławowie [xt] Alb. AniiriWicz apt., [xf*j F, Stocliet apt., w Stryju [x] Z. Drągowski apt. w larnopalH [x+*J F. Jamrogiewicz ap , [xf] A. Mora wen spad kob.
[*] Mich, Perl apt., w Tarnowie [xf*] W. T. A. Wielogórski, [xt] P. Mii In r *
Comp., [if] F. Leszczyński, w Wadowicach [xf] Ig. Brósig, w Wojzuesu [xj C.
Nodzyński apt., w Zaleszczykach [x] Kodebski & Com.. srZbarażu [x*] EJ Kruh
apt..
[x*J N. Sussermann, w Złoczowie [x*] Joh. Gold, w Ustrzykach [xł‘] J.
z browaru mieszczańskiego w Pilzuie dostać można
Itiedl aptekarz. Mikołajów [x] J. Aleksiowicz apt.
we Ewo wie li tylko w restauracjach :
VFAH
wprost sprowadzany z Florencji, znaPP. Jana Ludwig pod Złotą Gruszką,

jednej chwili
przygotować
z bardzo ma
łym kosztem
WODĘ SALOd dawien dawna sławno siarczane Cieplice, od 29—32'R. przeciw gościowi,! CERSKĄ i
na
reumatyzmowi, newralgiom, porażeniom, słabościom skórnym i wkościach, chorobom wszelkie
poje gazowe,
wenerycznym i szkrofułom. Początek sezonu 1. maja. Żętyca owcza, wody jakoto: Yichy,
mineralne, kąpiele źelazisto-igliwiowe, zakład kuracji hydryatycżnej, kilka z kom Soda, Litnoniada gazowa
fortem urządzonych hotelów i domy prywatne, dobre restauracje i kawiarnie, co-l i wino musu
dziennie przedstawienia teatralne, doborowa orkiestra, zamknięta kolei, czytelnia z jące etc.

we Węgrzech.

JEDYNY
jaki priyjęb
został
w Szpitalach
paryskich.
gazogene
BRIETA
znajduje sl^
w aptekach
głównych,
a kładach materjałów aptccznych i
innych maga
zynach wimaatach waż
niejszych. We
Lwowie w aptece P.Mikelaacha.
Każdy aparat
nosi na rurce
kranowej wy-

Jedynie prawdziwe, jeżeli na każdern pudełku znajduje się na ety
kiecie orzeł 1 moja kilkakrotnie odbita firma. W skutek wyroków sądowych skonstatonano powtórnie fałszowanie mojej firmy i marki ochronnej ; ostrzrgam przeto
Publiczność przed kupnem tych falsyfikatów, które wystawione jest na okpiszostwo.
Cena opieczętowanego pndełka orygin. 1 zł. w. a.
Pr a w dziwę sprzedają znakiem x oznaczono firmy.'■

krajowe i zagraniczne

O

w Przemyślu

PIWO Pilzneńskie
oryginalne

MASO PRZECIW HEMOROIDOM
DOKTORA LABICHE w PARYŻU.
Maść ta nowo wynaleziona, jest jedynym środkiem skutecznym przeciw hemoroidom.
W krótkim czasie rozpowszechniła się w całym święcie i tysięcy ludzi zawdzię
czają jej swe uleczenie.
Główny skład dlo Galicji w aptece pod srebrnym orłem Z. Rlf KERA

we JLwowie.

Cena słoika z opisaniem użycia w języku polskim 1 zł. 30 ct. za opa
kowanie 15 ct.
2351 4—12

jltip 1 tlgllaJLU Uy powszechnie z powodu swej, krew
przeczyszczającej skuteczności, flakon 1 zł. Skrzyneczka z 12
flakonami, wysyła się za nadesłaniem 10 zl'., lub za zalicz eniem franco.

S

Jana Przybylskiego pod Strzelcem
Wita GrzyMińskiego pod Bratnią Zgodą
Rubina Griinfeld (ulica Karola Ludwika)
w Hotelu Europejskim
i w Towarzystwie Frohsin

A. MOLL, We Wiendniu,

c. k. nadworny liwerant, Tuchlauben Nr. 9.

Główny skład piwa tego ma wyłącznie
we Lwowie LIJRWIK STADTMtfLIJER, nlica Do
minikańska 2.
2885 1—3
menie 1. czerwca,
ona wygrana 200000 zł.
Ciągnienie serjiyni 1. czerwca
Główna wygrana 280000zł.

a
SNP

Obie razem tylko 14 zl.

Losy państwowe z r. 1830 mają jeszcze tylko dwa ciągnienia ostatnie, w których bezwarunkowo
przeszło 17 milionów wygrywają.
Za złożeniem zadatku 30 zł. i dalszych wpłat ratalnych do wysokości 150 zł. dostarczamy 5. czerwca
piątą część losu państwowego z r. 1839 z wyciągniętą serję, który 1. września bezwarunkowo wycią
gnięty będzie, według umowy można ten los nabyć aż do czasu ciągnienia wygranych za spłatą w 3 ra
tach miesięcznych.
2315 9—14

Nyltnal

Co.9 we Wiedniu,

KUrntnerstrasse 16. eisernes Haus.

SŁABOŚCI PIERSIOWE

ZPODFOSFORANU WAPNA
| Miejsce kuracyjne Gieichenberg w Styrji, | Pi SYROP
PP. CiBllMA-UŁT et Cic, Aptekarzy w Paryżu.
stacja Feldbach węg. kolei Zachodniej.
ulica Vivienne.
H
Sezon od 1. maja do 30. września.
I Od tfó" r- preparat ten wszedł w8,powszechne
użycie. Leczy on katary, kaszle, chrypki
g Źródła oofitują w natron i szczawy żelaziste, żętyca kozia, mleko, inhalacje n
u igliwiowe, kąpiole mineralne i zwykłe, kąpiele w kwaBie węglowym, wa0 nienne lub do pływania, zakład hydropatyczny. Skutkuje przeciw katarom
M wszystkich błon śluzowych, szczególnie organów oddechowych i trawienia,
specjalnie: przeciw chorobom krtani, chronicznym katarom opłucnej, chrouioznym zapaleniom płucowym, emfyzemie, dyspepsji i katarowi źołądkowemu, niedokrewności i bladaczce.
Jr:
Leczy tuberkuły połączone z febrą. Zamówienia na wodę i mieszkag nia, tudzież o broszury do "dyrekcji w GLE1CHENBERG.
*1870 9-12

h

długoletnie, koklusz, zapalenie gardła i kanału oddechowego (bronchites) ale szczególniej
pomi ślne sprawia skutki użyty przeciwko słabościom piersiowym (phtisie) i marnieniu czyli

9 0 suchotom. Pod działaniem jego ustaie kaszel najuporczywszy i potnienie nocne, a chorzy
izvbl<" P*>rncają do póżądanego zdrowia i tuszy. Lekarze przypisują często Pastylki
H
soku głowiastej sałaty i laurowych liści p. Grimault, bardzo przyjemnego smaku, kiedy
m
idzie o wyleczenie katarów i kaszlów zwyczajnych.
iych11 fałszertw
i naśladownictwa, żądać aby stempel rządowy fraiiDla uniknienia licznyc
f-1—
N
niebieskiego,
;iego, stosownie do prawa z 21* Listopada^ 1873,marka fabryczna
,'■ Ł w cu/.ki itoinru
i ik
podpis
Jihs URI
GUI MA
ma'LH/r
ULT et CO:
COMP. znajdowały się na jednej etykiecl®.
M
m >żna w głównych aptekach w POLSCE i w AUSTRY1.
^Ot-

—o—o.'-~cr
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Wydawcy i właściciele: J. Dobrzański i K. Groman.

Odpowiedzialny redaktor Jan Dobrzański.

Z drukami ,Gazety Narodowej® pod zarządem ij Skerls.
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