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We Lwowie, Wtorek dni; 29. Maja 1877.

Wychodzi codziennie o godzinie 7. rano,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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Przedpłatę i ogłoszenia przyjmują:
We LWOWIE bidro administracji „Gazety
Narodowej" Plac Halicki w pałacu W.
Ulanieckich. Ogłoszenie w PARYŻU przyj
muje wyłącznie dla „Gazety Nar." ajencja pan
Adama, Correfour de la Croii, Rouge 2. prenume
ratę zaś p. pułkownik Raczkowski, Fauboug. Poisonniere 33. W WIEDNIU pp. Haasenstein et Yogler.
nr. 10 Wallfisehgasse, A. Oppelik Stadt, Stubenbastei
2. Rotter et Cm. I. Riemergasse 13 i G. L. Daube ot
Cm. 1. Maximilianstrasse 8. W FRANKFURCIE: nad
Menem w Hamburgu pp. Haasenstein et Yogler.
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gnikolarnej) i Trefort, tudzież węgierscy radcy Tylko takie postępowanie zdołioby powstrzymać I skich, nazywać ich samozwańcami, jest to zabić tak do carstwa, aby była jego gubernią. Cała
Sajmen.
zwycięzki pochód
Moskwyj i, rzeszkodzić
jej w.. opinię publiczną, z którą tym panom niewygo- przeszła praca caratu runęłaby naraz, gdyby uministerjalni Matlekowicz, Merfort i Salmen.
r___________
t__ _
Innsbrucker Tagblatt donosi, że do I n s z- ostatecznem przeprowadzeniu polityki gwałtu i dnie, bo opinia ta niezawodnie by ich potępiła stępstwa zostały nadane, dlatego też teraz jak i
p r u k u przybywają wagony z karabinami, bezprawia. Dość hańby dla Eropy, że nie za- za głosy tak niepolskie, podnoszone w interesie :po wojnie, jeśli moskiewski carat zmuszonym nie
| zostanie do uznania praw polskich, od siebie doktóre przedtem miały bataliony strzelców, zanim pobiegła wojnie, kiedy jeszcze ;apobiedz można obcych potęg.
N^enumerata na „Gazetę Narodową4'
Zachodzi jeszcze jedno pytanie: kto ma prą- browolnie. tego nie uczyni. System szpiegowski,
nowe im dano; ma być tego 40.000 sztuk, w. było, nie powinna tedy ściągnć na siebie hańby
wynosi:
któreby w razie potrzeby tyrolskie pospolite ru- (świeżej, iż zamachowi moskiewskiemu na pastwę wo przemawiać w imieniu narodu? Odpowiadają jaki cięży w’ straszny sposób na mieszkańcach
dowód
iż tnr_
ter
-''-'-1-"-"-'"-' kraju, daje aA
TOx,i jasny,
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szenie uzbrojono,.. Czyżby już Austrja myślała o wydała swoje najważniejsze ineresa bez obrony nam, że ci, którzy otrzymali jego mandat., Ależ zakordonowego
na prowincji:
powoływaniu pospolitego ruszenia?
’ próbując
” ’
'
[a nawet1 nie
oporu. "
Nakazują
to nie ci panowie maudatu swojego nie spełniają w my; roryzm zaprowadzono w życie, więc o ustęp
kwartalnie .
6 złr.
Pisma czeskie zapewniają, że ambasador sympatje dla Turcji, ale jasn wymogi rozumu śli ogólno-polskiej. Odżegnywająsię od niej wszel- stwach mowy być nie może. Rząd moskiewski pro
miesięcznie .
2 „
moskiewski p. Nowików, który właśnie z po politycznego i zdrowego egoiziu. Już Rumunia kiemi sposobami. Jeżeli więc bezczynuością swoją wadzi dalej bez przerwy, niezależnie od okoli
wodów familijnych — w pół roku po zgonie oj j obwołała się niepodległą, a pstępowanie Serbii usunęli się od faktycznej reprezentacji, zkądże czności, groźne dzieło wynaradawiania, jak za
we Lwowie:
wsze postąpił z każdem podbitem państwem; za
kwartalnie .
4 zł. 50 ct. ca, jak szyderczo wskazują kronikarze pism ob-jI staje się coraz bardziej podejcanem- Co znaczą wymaganie, ażeby nikt bez ich zezwolenia nie przykład posłużyć mogą Tatarzy, Krym, Finlancycli — opuścił Wiedeń, już uie powróci na serbskie zapewnienia pokojowi, już wiemy. Czyż działał?
miesięcznie .
1 „ 50 „ swoją posadę. Podczas gdy Szuwałów w Londy
dopuści Europa, aby takie kary dyktowały przy
Zresztą nie należy zapominać i o tem, że dja, Bucharja i Polska, postąpi sobie też tak sa
nie zawichrzył opinię Anglii co do sprawy wscho szły ustrój Wschodu ? Czyż ©carstwa zeszły do sprawa poruszona zwraca się głównie przeciwko mo i w przyszłości z ludami, które wejdą w
Abonentów miesięcznych upra dniej, uwikławszy Gladstona w swoje s;eci; gdy takiej niemocy i chwiejności, że nawet wobec Moskwie, że ludność tamtejsza jest w pierwszym skład carstwa, bo celem jego politycznym jest
szamy o rychle nadesłanie prenume Orłów w Paryżu umiał wszystkie koła towarzy takich pojawów nie zdołają sg zdobyć na czyn stopniu uprawniona do działania, że niewola, w zmoskwicenie narodów — taka bowiem istotna
raty dla uuiknięcia możliwej zwłoki skie, polityczne i dziennikarstwo zjednać dla Mo energiczny, przynajmniej na czyn w słowach ? jakiej ona zostaje, nie pozwala .jej wybierać ja jest idea owego panslawizmu.
w przesyłce.
skwy; gdy Ignatiew, ten ideał Czechów, cudów Prawie już się tak wydaje. Ho skutki polityki, wnie reprezentantów1, że w takiem położeniu, w
Również upraszamy tych, którzy dokazał pod względem zawichrzenia Słowian tu z grantu przekręconej i korumpującej. Jeżeli jakiem ona zostaje sposób, jakiego użyć może
za zar ówieniein otrzymali kartę te reckich i zamydlania oczu ministrom tureckim — Rumunia, bez zapowiedzi, w drodze parlamen do powierzenia mandatu, jest równie legalny i
Do Czechów.
atru wojuy, aby przypadającą kwotę p. Nowików, jak wywodzi Politik, nie miał poję tarnej ogłasza traktat paryzli jako skasowany, dobry, jak wybory w prowincjach, używających
zecheiełi przesłać wraz z prenumeratą. cia ani o misji narodu moskiewskiego, ani „o to tylko dlatego, że chce sofie zapewnić pre- praw konstytucyjnych. Zkąd prawo do zaprze
Zdarzała się nam już parę razy sposo
nadzwyczajnej ważności Wiednia dla przyszłości mium, jakie przyznano Serbii mimo jej klęski, czania legalności tym sposobom, zkąd prawo żą bność mówić o powodach czeskich sympatyj
świata słowiańskiego“, i obracając się jedynie w mimo jej jawnego oporu przeciw radom i woli dania, ażeby ta ludność nie krzątała się według
dla moskiewskiej polityki na Wschodzie.
kolach c. k. biurokracji, zasięgając wiadomości mocarstw na konferencji stanbulskiej zebranych. możności o polepszenie swojej doli? Odkądże to
„Że tylko jedna mogła lyć polityka trafna, działanie w myśl Polski stało się przywilejem Podnieśliśmy to niejednokrotnie, że uparte za
jedynie u Andrassego i u Ungra (przedlitawskiego ministra od gadania) wszystko co mógł czy a to, jeżeli nie bezwzględnej, to wszelkiej możli tych, którzy uznają siebie za reprezentantów wy pieranie historycznych praw tego narodu ze
Lwów dnia 29. maja.
nił, aby stłumić Słowian w Austrji, a jednak wej ochrony Turcji, to poznanie, jakkolwiek pó branych, a mandat swój spełniają, nic nie robiąc? strony rządzącego obecnie w Austrji nieDzisiaj ma wyjechać z B r o d ó w od Rady
nie zdołał jej nakłonić do planów Moskwy.
źno, ale coraz wyraźniej i ś loiką coraz bar Autorowie tych broszur i ich zwolennicy zapo miecko-centralistycznego obozu główną jest
miejskiej i Izby handlowej deputacja do cesarza
Slaby opór turecki w Małej Azji, pewność, dziej przekonującą nadewsz’stko się wysuwa. mnieli o elementarnych prawdach i obowiązkach przyczyną, iż Czesi
z prośbą o utrzymanie wolnego okręgu, cłowego
tak
demonstracyj
że ostatecznie Moskwa sforsuje przejście, Dunaju Pójść za tem poznaniem, jesicze teraz nie było Polaka, jakie wytworzyły rozbiory Polski.
. miasta Brodów.
nie objawiają sympatje swoje dla polityki,
i zaburzenia w Stambule, zaniepokoiły mocno by za późno, — ale godzina już jedenasta, i je
Niemało wrzawy między żydzikami i bismarktóra w dalszem następstwie musi ściągnąć
Pester Lloyda, Turcja okazuje się słabszą niż żeli się chce polityce Moskwy kres położyć, to
Donoszą nam w jednej korespondencji z
kowcami narobiła wiadomość, że wielkim ochmi sądzono; i z tego powodu umieszcza Pcstcr niema ani minuty czasu do stracenia/
Warszawy, iż uorganizowany system szpiegow na austrjacko-węgierską monarchię ciężkie
strzem mającego się urządzić dworu cesarzewi- Lloyd artykuł wstępny pod gwiazdką półurzędoski w zaborze moskiewskim doszedł do rozmia klęski — a być może, że nawet i jeszcze
cza następcy, a r c y k s. Rudolfa, mianowany
wą, którego zakończenie jest następujące:
Jakie obalam ucenie uirysłów panuje u nas rów strasznych w dzisiejszym czasie. Prawdziwy coś gorszego. Małoby nas zresztą obchodzi
został lir. Bombelles, gorący katolik podobnie,
„W tym stanie rzeczy jest więcej jak wąt- w rzeczach najbliżej naród nasz obchodzących, teroryzm został zaprowadzony, tak, że każdy
jak wielki ochmistrz dworu cesarza, ks Hohenły moskiewskie sympatje Czechów, jako ma
pliwem, czy Europa długo jeszcze będzie się bez
lohe. Opryszki polityczno-finansowo-spoleczni pra czynnie przypatrywała. Turcja niema dostate bo tyczących się jego bytu, dowodzą pomiędzy obawia się, wystąpić ze słówkiem, każdy radby newr polityczny przeciwko panującemu we
innemi dwie broszury bezimienne, z których je utaić myśli swoje. Zupełny powrót groźnego mignęli chyba, aby na ową ważną posadę miano
cznych sił odpornych, a Moskwa nie będzie trwo dna wyszła w Poznaniu, druga we Lwowie^ Nie kołajewskięgo panowania, lub roku 1863. Cho Wiedniu stronnictwu, jako pewien rodzaj sa
wany został który z żydków, stojących na czele
żliwą w wyzyskaniu rezultatów wojny. Siła ga
— starokatolicyzmu w Austrji a z Berlina jur- binetu petersburgskiego polega na faktach doko podajemy ich tytułów, bo ńie zamierzamy pisać ciaż nie lepiej bywało ostatniemi czasy, jednak tysfakcji moralnej za krzywdy, jakich doani krytyki, ani też polemizować z ich autorami. policja nie zadawała sobie tyle trudu co dzisiaj. znaje element słowiański w Austro-Węgrzech
gielt pobierają. W złości swojej rozpuszczają
nanych; niemi ona oderwała się od akademic
więc wiadomość, że u dworu organizuje się par- kiego sojuszu trójcesarskiego, niemi przeprowa Szkoda na to czasu. Tę jedną tylko uwagę po Listy przybywające z zagranicy bywają ściśle przy teraźniejszym systemie rządowym —
przejrzane w biórze policyjnem na to przezna-1
tja legitymistyczno-restauracyjna, która będąc dziła mobilizację swoją, niemi rzuciła pod stopy zwalamy sobie zrobić; nie ich autorom, ale z po
wodu ich niezdarnych elukubracyj całej publiczności, czonem, dzienniki zagraniczne pozamazywane I zwłaszcza, że jak wiadomo moskiewskomimochodem katolicką, sięga do Włoch, Francji
Europy strzępki traktatu paryskiego, i nadal że nikt nie ma prawa usłarzać się na trakto całemi ustępami; jednem słowem rząd moskiew I pańslawdstyczny zapał naszych braci z nad
i Niemiec, aby przy lada sposobności wywrócić temmniej żenować się będzie, im bardziej obra
organizmy państwowe, jakie wyszły z wojen r. ną z jedności i zasad stała się polityka Europy, wanie spraw publicznych przez ludzi, których ski pragnie odosobnić kraj cały od reszty świa Wełtawy nie pociągnął dotychczas za sobą
oni nazywają samozwańcami — skoro ci, co są ta, aby jego kłamstwa rządowe w biuletynach z wiele innych ofiar, jak tylko obfity rozlew—
1859, 1866 i 1870.
im mniej Europa okazuje stałej woli' oparcia się powołani, wyrzekną się wszelkiej dodatniej czyn pola bitwy i w insynuacjach dyplomatycznych
atramentu.
Półurzędowo zaprzeczają wiadomości, jakoby jednostronnym postanowieniom Moskwy.
ności w sprawie ogólno-polskiej. Dziwna też to uie były tak widocznemi w Polsce, a przez szpie
ministerjum skarbu nosiło się z myślą redukcji
„Anglia zrobiła wprawdzie początek, ale zaprawdę pretensja wymagać od narodu, ażeby gostwo pragną wiedzieć, jakie są myśli Polaków
Gdy jednakże zła wiara Moskali wy
płac urzędniczych; tylko awans będzie bardzo skromny. W Petersburgu wcale się nie on nie myślał i nie działał w interesie swoim, o sprawie wschodniej i jakie ich mogą być za
utrudnionym i częstsze i dłuższe interkalarja nastraszą oświadczeń, jakie Szuwałów przesłał skoro ci, co wybrani są na jego reprezentantów, miary w ewentualności mogącej się nadarzyć. zyskuje czeskie demonstracje na ko.rzyść
swoich dążeń przewrotnych, i moskiewski
(nieobsadzanie posad opróżnionych) zaprowadzo- mu co do granic neutralności Anglii, w parla zamknęli usta / o Biczem nie myślą. Rzucać ka StATY ten. prcytw j
uawmuuwn
thm>Jiemi, ą m.oże i manipulacja uproszczoną zostanie. mencie opisanych. Moskwa ponownie zaprzecz
’’ mien
czy,
iem ^tępienia ina tych,
mieniem
widząc karygo- skiewskiego jeżeli z inicjatywy carskiego rządu komitet słowiański bardzo troskliwie poczy
ni - r rm ą rnezczyn noSrf tvP<
Komisja zaś miffisterstwa skarbu, o której wspo- Jakoby zamyśfafa zajać Stambuł Iiib naruszac nl
nwułynaŁ niemniej jest prawdą także, iż party na pielęgnować i wspierać panslawistyczne
minano, zajmuje się w ogóle zaprowadzeniem o- teresa Anglii na kanale Suezkim; a tylko w wołanymi do działania, jest to nabijać wszelkie został przez dziennikarstwo moskiewskie, które uniesiama
ażeby^ńeszczędności w gospodarstwie państwowem. Tosa- Stambule i w Suez będzie Anglia broniła swoich publiczne życie w narodzie. Działajcie sami, ale denunejowało rządowi ducha bez przerwy nieprzy- mi dopomagać sobie w maskowaniu szkĆhA
mo mylną ma być wiadomość o zamianowaniu interesów, które jednak wcale nie są narażone. działajcie w duchu narodu i w myśl jego intere jaźnego Polaków dla Moskali i wzywało go po
jen. Mollinarego ministrem wojny w miej Do interwencji nie poruszy jej ani zajęcie przez su prawdziwego, którym jest zapewnienie bytu prostu do użycia środków, potrzebnych dla przy wych słowiaństwu celów polityki ks. GorMoskali portu w Batum, ani zabór Armenii i swobodnego, a nie będziecie mieli powodu do tłumienia żywiołu, sprzecznego z ich tendencją czakowa: to poczytujemy sobie za obowią
sce jen. Bylandta.
Pragscy przemysłowcy gorzelani Bułgarji, ani przyszłe ukonstytuowanie chrze- wyrzekania na lekkomyślność młodzieży i nie bę panslawistyczną. Jeżeli moskiewskie dzienniki zek, dokładniej roztrząsnąć pytanie, do ja
uchwalili, wystosować do Rady państwa merno- ściańskich prowincyj Turcji i protektorat Mo dziecie mieli powodu zapytywania o mandat tych, niektóre wykazywały potrzebę pogodzenia się z Po kich skutków praktycznych może Czechów
co swój obowiązek obywatelski wddług ‘sumienia lakami, to i jawnie wypowiadały, iż dzisiaj żadne
rjał, żądający zniżenia podatku z 10 ct. na 8 ct. skwy nad chrześcianami Wschodu.
doprowadzić zbyt nieostrożne zapędzanie się
ustępstwa nastąpić nie mogą, bo byłyby poczy
„Wobec parlamentu wysta/cza takie po wykonują, nie narzucając nikomu swojej woli.
od stopnia hektolitra a ustanowienia maksimum
w sympatjach dla caratu moskiewskiego.
Dotąd
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omawiane
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jako
chęć
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się
do
Polaków,
lecz
stępowanie
gabinetu
Derby-Dfóraeli
,
ale
nie
zacierowego 50 hektolitrów dla gorzelni rolni
wobec ogólnych zadań, jakie bidzie miała obe przez dzienniki, których redaktorowie są podpi że po wojnie Polacy mogą się spodziewać lepszej
Czeski naród jest żywotnym organizmem,
czych, tudzież opodatkowania wyrobu.
Dzisiaj odbywa się we Wiedniu pierwsze cnie przed sobą Europa. Te wymagają już teraz sani. Nie występują tu więc ludzie nieznani i daleko doli.
który posiada swój własmy oryginalny cha
Zwracaliśmy zawsze uwagę czytelników, iż
posiedzenie obu deputacyj regnikolar- dokładnego ograniczenia akcji moskiewskiej ze bezimienni jak autorowie tych broszur, którzy
rakter polityczny, urobiony dziesięcio wiekon y c h, przedlitawskiej i węgierskiej. Z węgier względu na żywotne interesa Europy, ułożenia dlatego nie podpisali się, że lękają się, aby ich. |i historja wskazuje, że Moskale nie wystąpią z u- wem czynnem życiem dziejowem. Zahartoską mieli przybyć ministrowie Tisza, Szell (ten warunków politycznej koalicji Europy, naród nie nazwał zdrajcami. Zaprzeczać dzien ; stępstwami dla Polski, i że mają jedyny cel przed
ma zabawić aż do ukończenia prac deputacji re- a od wypadku nawet sformułowania casus belli. nikarzom prawa przemawiania o sprawach pol- ! sobą •. całą Polskę zmoskwicić i zassymilować wane odwieczną walką z eksterminacyjnemi

ścią wymówił Mahomed-bek. — Dziwna kobie- Głowę na pierś opuściwszy, siedział Mahomedta! — dodał wstawając, i wzruszył ramionami. bek nieruchomie i dumał.
— Nie ma Boga, prócz Boga na niebie, a
Lela także zerwała się z miejsca.
— Wcale nie płaczę! — dumnie zawołała.— łaski jego są nieprzebrane! On da mi siły, i na
uczy
jak postępować. On, twórca ziemi i ludzi,
Patrz: nie płaczę! A jeśli koniecznie chcesz, że
wiernych i giaurów, i tych gwiazd ognistych, co
bym nie kochała, no, to... nie kocham!...
Z życia Czeczeńców.
widziały moją miłość do żony... Allahu! oddaj
I zalewając się łzami, upadła na sofę.
przez
Mahomet bek postał nad nią, popatrzał i mnie miłość żony, ja ci tę łaskę odsłużę! Ja
wyszedł z pokoju, a wszedłszy do swojej kunac dobędę miecza przodków i nim imię twe wielkie
Wacława Masłowskiego.
kiej, z jakąś szczególną troskliwością drzwi za po świecie szerokim sławić będę. Ja martwych
mknął za sobą.
.Iw ich grobach .pobudzę i wraz z żywymi
...pod
III.
Przeszedł dzień, drugi, a Mahomed-bek nie'twoje sztandary postawię; ja życie me tobie po(Ciąg dalszy).
zagladał ao
do zony,
żony. AHKa
Kilka razy
razy zrywai
zrywał się
się pójść
pojsc,. święcam!... A llahu, Allahi! oddaj mi moją żonę!
— Alboż dla tego twój kaptan
do
niej, ale
.......Alboż
kajdan głowy
do~niej,
ale ani
ani razu
razu nie
nie poszedł
poszedł ii czem
czem dalej,
dalej,
Mahomed-bek objął ją, i poprowadził do 80-' tem trudniej mu było zrobić pierwszy
nin,'ironir krok rln
do l nasze pobłogosławił koraiem, żebym był nieszfy. Usiedli.
, pojednania. Męczył się strasznie, zazdrość go częśhwy? Alboż dlatego ja nieszczęśli wy żeby
— Moja Dżawachi, idź sobie, zawołam cigJ zabijała, jednak miał jeszcze słabą nadzieję, że kłam zadać świętym słowni twej księgi ?.. Ażali
potem, — rzekła młoda kobieta do starej, Ta' Lela niewinna, że go kocha. Z natężeniem wszy- dla tego tyś wielki, żeb’ małych módz krzywpodniosła się, i niechętnie ku drzwiom się po- stkicli swych sił starał się być pozornie spokoj- dzić?... Czyś może w swe pysze zapomniał o nastkicli swych sił starał się być pozornie spokoj
wlekła.
nym i obojętnym i dopiął tego; nikt nie do rodzie, co ciebie wielkim uczynił ?...
— Coś mi smutnie wyglądasz — mówiła '
........... — Mogłem meć żon tyle ile kątów
strzegł , co się z nim działo. A był w najokro
tymczasem do Mahomed-beka — co ci się stało, ’pniejszej rozpaczy.
w mym domu, a ją tylko kochałem; dla niej za
pomniałem o wszystkiem.. a ona?... Giaura ko
mów zaraz ?
Raz już się był zdecydował pójść do żony.
— Nic się nie stało, droga Lelo! Wszak Wyszedł z kunackiej, przeszedł przez sień i cha,... Urusa!... Ha! Bógfiirześciański! On zgnę
wiesz, ja zawsze taki...
.przy drzwiach prowadzących do pokoju Leli za bił mój naród, on przecńł życie mojemu ojcu i
— Zawsze!... Wcale nie zawsze! O! coś mój jtrzymał się, jakby cliciał siły zebrać. Podniósł matce, on o kamienie (druzgotał drobne ciało
pan zaczyna... Może tam jakaś Ormianka w oko głowę i tu dopiero spostrzegł, że w sieni, mojej siostry!... On lepsy!... Allahu! proroku!
wpadła, a może Uruska... co? Mów śmiało, jam ’
czy słyszysz ? Bóg giaurtw zabrał mnie żonę —
znajdowało się kilku Czeczeńców, a wszyscy, jak
odbierzcie ją!... Ale gdzii Wam!... Ja w was nie
niezazdrośua.
mu się wydało, dziwnie jakoś na niego spoglą
wierzę!...
— Niezazdrośua? To może nie kochasz dali.
Ręce zarzucił na gł<wę i czoło podniósł do
mnie?... Powiedz, czy ty mnie kochasz?
-- Oni o wszystkiem już wiedzą i śmieją
Lela do niego się nachyliła, i z uśmiechem się ze mnie, a może jeszcze ubolewają! — z góry. Po bladej twarzy imny pot ściekał dużemi
kroplami.
Głośno zawiał:
patrząc mu w oczy, główką swawolnie wstrzą gniewem pomyślał i wrócił do siebie.
— Wy, tam, w raju.słucbajcie! Mną wszys
snęła.
Odtąd już nie miał wątpliwości, nie łudził
— Nie! — rzekła figlarnie. Wnet atoli spo się; żona go zdradziła; to był fakt, do którego cy gardzą, a ja... wami .ardzę!!...
W tem drzwi cicłjo się uchyliły i na progu
strzegła, że żart jej był niewczesny. Ruchem, należało się przyzwyczaić. Ale jak przyzwyczaić
pełnym miłości i gracji zarzuciła ręce na jego się do rzeczy, co tak go bolała, co ściągała nań Lela stanęła. Jej włosy Jociste, ściśnięte woko
ramię, i głosem, drżącym z obawy, że zrobiła mu pogardę, którą on jasno widział na twarzach 1 o głowy srebrną obrącką, spadały ha plecy i
przykrość, cicho, z wymówką, dodała:
wszystkich, kogo tylko spotykał? Czuł, że ludzie jak fale na dół zbiegał] Długa, biała suknia
— Bo na cóż pytać?... Mój drogi, jedyny, będą się nad nim litowali, potem zaczną nim Ciężko obwisła na jej ramionach i w fałdach
wszak wiesz, że ja ciebie tylko jednego kocham ? gardzić, a w końcu nienawidzić, i to nie dlatego, szerokich skrywała pysne kształty jej ciała.
Pr?y|óż ucho do mojej piersi, słuchaj, dla kogo że on był zły, a dla tego, że był okropnie, ha Był to ubiór żałobny.
Chwilkę przy drzwich się zatrzymała, a po
bije to'serce... Ją ciebie nad życie kocham! — niebnie nieszczęśliwy. Czuł, że dla tego v tylko,
mówiła z przyciskiem. — Dosyć ci, wierzysz?
że on nieszczęśliwy, ludzie nie będą mieli ku tem zwolna postąpiła o męża. Ten, jak trup
niemu współczucia. Wiedział, że jak wilki po blady, zerwał się i staął.
— A gdybym nie wierzył?
i — Lela! tyś tu przyzła ? — głucho wymówił.
Lela cofnęła się. i z zadziwieniem na niego żerają rannego wilka, tak i ludzie zniszczą go,
— Przyszłam, — drzekła, — bo... już wię
zmaltretują, zniesławią, jeżeli jego rany dostrze
spojrzała.
—- Co ci jest, powiedz ? — powoli wyrzekła. gą. Więc skrywał swe męczarnie przed ludźmi cej sił mi nie staje!...
I ręce rozwiodła, i z cudnych jej oczu łzy
— Nic nie jest! — odpowiedział Mahomed- i samotny znosił śmiertelne boleści.
Po kilku dniach takiej rozpaczy i moralnego duże jak perły jedna pi drugiej spadać poczęły.
bek, a w głowi# jego czuć było rozdrażnienie. —
Cd ty mnie ciągle to samo powtarzasz?! Czyż, znękania, Mahomed-bek w ciężkiej zadumie sie Mahomed bek zbladł jczcze bardziej. Czyż ona
ńie mam prawa wątpić? Raz mówisz, że kochasz, dział na perskim dywanie, zaścielającym podłogę tak samo się męczy ? Mże wszystko to fałszem,
to znów, że nie ., gdzie prawda? Sam czuję, żei jego kunackiej. Był wieczór. W małej lampce, może ona mnie kocha? Ale nie, to być nie mo
innie, nie ma zacO kochać, i przypuszczam, ;ż.ęi wiszącej przy,, śęianie palił się olej . j. słabo ob- że? Na cóżby Ormiann wszystko ,‘.td mówił ?
szerpy, pokój oświecał. . Na ni.zkim stołku.jedyn Wśzakt kłamać nie mia ?>otfzeby!.'.. fPłacze ! To
rzeczywiście ńie kochasz.
nym w całym pokoju, leżała broń jego. — więc łzy krokodyla!...
W oczach ’Leli łzy zabłyszczały.
I brwi zmarszczywzy tak rzucił do żony:
— A teraz znów płacze! — z niecierpliwo-■ dwa pistolety, szabla i sztylet, szeroki a długi.

SZKICE KAUKAZU

— A odkąd to zwyczaj, że do kunackiej
wchodzą kobiety? Czyś ze wstydem wzięła roz
brat zupełny ? ’). A... możeś się spodziewała tu
kogo innego zobaczyć?...
Kobieta głowę w tył odrzuciwszy, ręce za
łamała z rozpaczy, a potem z głośnym wybu
chem płaczu szybko ku drzwiom się udała.

tych poduszek, puchowych kołder, koców i sza
lów — do zbytku, ale bielizny żadnej nie widać,
bo też jej wcale nie używają.
Na puchu i pod puchem któżby szybko nie
zasnął ? To też, gdy ósma na wieży ormiańskiego
kościła wybiła, całe miasteczko słodko już spało.
Pan Parpeljanc, chociaż bardzo szanował
zwyczaje, usankcjonowane powszechną opinią, i
lubo przy każdej sposobności nader energicznie
IV.
oburzał się na nowatorstwa wszelkiego rodzaju,
Ósma godzina wieczór. Mieszkańcy Kwiryli, dzisiaj jednak sam nadwerężył starą regułę, że
bo tak się nazywa owo szczęśliwe miasteczko, porządny człowiek powinien w nocy spoczywać.
co ma zaszczyt przechowywać w swych murach Jakkolwiek nie wiemy jakie przyczyny zmusiły
drogocenny skarb, popularnie zwany panem Par- pana Parpeljanca do takiego postępku, stanow
peliancem, — właśnie przed chwilą ukończyli czo atoli jesteśmy przekonani, że one musiały
czynności, które każdy przyzwoity obywatel być bardzo ważne, a owo przekonanie opieramy
Wschodu przed odejściem do'snu niezbędnie wy nietylko na szacunku, jakim pan Parpeljanc
konać powinien. Więc przedewszystkiem wymyli zwykł okazywać do wszelkich zwyczajów, ale
ręce, nogi i inne części ciała, te mianowicie, nadto na jego powierzchowności, pełnej imponu
które według odwiecznego zwyczaju codziennie jącej powagi. Nie miał na sobie żadnych łańcusz
muszą być umywane. Następnie brody i paznog- ków, pierścieni, szkiełek — w ogóle żadnych
cie rąk zabarwili na czerwono, bo według miej błyskotek, któremi się upiększał, będąc w towa
scowego pojęcia o piękności, czerwone brody i rzystwach ormiańskich. Taka różnica w stroju
czerwone paznogcie są bardzo piękne, a świe zależała od przekonania pana Parpeljanca, że
żość tej barwy świadczy o wyrafinowanej dy ubiór powinien być zastosowany do okoliczności,
stynkcji. Przyjść do cudzego domu z wypłowiałą powinien cechować charakter osoby na pierwszy
brodą i paznogciami źle pofarbowanemi jest rzut oka, a w dalszym ciągu powinien uzupeł
czemś nieskończenie nieprzyzwoitem, a mieszkań niać jej postać.
cy Wschodu, jak wiadomo, mają bardzo wygóro
Otóż tedy, pan Parpeljanc, w długim, czar
wane pojęcie o przyzwoitości i najdrobniejsze nym surducie, w czarnej aksamitnej kamizelce,
zaniedbanie przepisów etykiety karcą surowo. - z jakimś orderem na szyi i ze żłotemi okulara
W dalszym ciągu wieczornych czynności nastę mi na nosie, poważnie i cicho, bo obuwie nosił
pują pacierze bardzo długie i bardzo liczne, tak miękkie i bez obcasów, wszedł o północy do oliczne, iż, żeby się w ich porządku i ilości nie ficerskiego kasyna i tuż na samym progu spot
omylić, posługują się paciorkami, zupełnie podo- kał się z właścicielem tego przybytku zabaw
bnemi do tych, jakie zwykle u mnichów wi przeróżnych. Owo spotkanie sprawiło mu wido
dzimy.
cznie wielką przyjemność, bo twarz jego natych
Po sumiennem wypełnieniu tych obowiązko miast opromieniła się wyrazem prawdziwego zawych czynności, mieszkańcy Kwiryli z najczyst- dowolnienia. Rozwiódł ręce i z ujmującą serde
szem sumieniem udali się na spoczynek, to jest, cznością ujął właściciela za łokcie.
wleźli na balkon, có na wysokości mniej-więcej
— Kochany achparze! — zawołał — jakże,
dwóch metrów od podłogi, znajduje się w każdej jesterii szczęśliwy, że go widzę! A jakże zdro
kunackiej i służy do spania. Ów balkon przy wie? Służy?... Dzięki Bogu! dzięki Bogu!... A
piera zwykle swą tylną krawędzią do poprze czcigodna małżonka, a dziatki
cznej ściany kunackiej i jest tak długi jak owa
— Uniżenie dziękuję najdroższemu achparościana, a szerokością nigdy nie przewyższa wi! Zdrowi, wszyscy zdrowi. Widocznie przy
wzrostu słusznego mężczyzny; jest tedy na tyle chylność czcigodnego i wysoce dostojnego achpaobszerny, że na nim co najmniej piętnaście osób ra przynosi nam szczęście...
wygodnie może się zmieścić. — Gruby i miękki
— Kochany achparae I...
materac, a na nim olbrzymi piernat pokrywają
— A dzieci!... Te codziennie wspominają o
całą płaszczyznę balkonu. Zwykłych i walcowa- swoim przyjacielu: a czy zdrów, a jak wygląda,
a kiedy przyjdzie?
ł) Kanak znaczy przyjaciel, towarzy8zrkup;
— Poczciwe ' dzieciaki! — zachwycał się
ztąd izbai gdzie gospodarz przyj muj‘eprzyja,ciót pan Parpeljanc i tak patrzał na właściciela
nazywa się ku n a c k ą. Kobiety nigdy do tej izby kasyna jak gdyby-chciał go zacałować—Poczciwe
nie wchodzą. Również,
. _ , do pokojów,
_____ , zamieszkałych
___________ dzieciaki, prawdziwe aniołki!... Już to zaiste
przez kobiety, nikt z mężczyzn, oprócz męża wejść i wielka w tem prawda, że jabłko od jabłoni nie
nie ma prawa pod groźbą najsurowszej kary.
'daleko pada.
(C. d. n.)

wychowania i kształcenia przez prelegentów trak
dążnościani Niemców poczucie indywidualno Polskie" wymazaną jest już oddawna z języka u- byłaby w stanie podjechać tak blisko, jak to u- chel Wittels vel Losches, Simche Pilpel, Feige Han
rzędowego; zastąpiono ją sfabrykowanym przez czyniła, a więc nie mogłaby rzucić torpedy. Nie del, Dawid Schmil Bach, Herach Elmer, Jonasz El towane, były nader zajmujące i gorliwie opracowa
ści narodowej, do wysokiego stopnia rozwi
urządzających nas (czytaj: obdzierających) dieja- dbalstwo tedy tureckie jest jedyną przyczyną ka mer, Jakóh Ornstein, Chaim Kleinmann, Maurycy ne, o czem bliższych szczegółów zapewne czasopi
nięta cywilizacja, dokumentami ściśle okre tieli wyrazem: kraj Nadwiślański. Gdy jednakże tastrofy.
Wang i Lemel Mauer false Mohr, którzy polece smo „Szkoła" udzielić nie omieszka.
ślony stosunek do dynastji Habsburgskiej i hrabina Kotzebue, małżonka knutowego apostoła
Do Daily Telegraph donoszą, że moskiewska niem, doradzaniem, pouczaniem, pochwalaniem i
— (E. Ch.) Monasterzyska dnia. 27. maja.
do ościennych krajów, stawia Czechów na unitów, pragnąc dobrze się zasłużyć dworowi pe- armia zajmuje obecnie nad Dunajem następujące przyrzeczeniem pieniężnej nagrody czyn Michała Ś. p. Kaczkowski legując przed swą śmiercią kil
Sawczuka
rozmyślnie
spowodowali
,
dopuścili
się
kunastotysięczny
kapitał na rozpowszechnienie przytern stanowisku, że oni — zarówno jak i tersburgskiemu, postanowiła na nasz biedny kraj pozycje: VII. korpus w Odessie; VIII. korpus w
nałożyć kontrybucję, pod formą dobrowolnych o- Braile; IX. za kilka dni stanie w Krajowej, X. współwiny w zbrodni nadużycia władzy urzędowej. tecznych książek i czasopism ludowych, nie prze
polski naród nie mogą, rozpłynąć się we
Już po wniesieniu aktu oskarżenia zgłosił się widział iż ci którzy spełnić mają jego gorące ży
fiar na rannych Moskali, wtedy przypomniała so w Krymie; XI. w Gałacu, XII. w Bukareszcie,
mgle paumoskwicyzmu. Jest to bóstwo po bie, że było kiedyś królestwo Polskie, i odezwę IV. zaś, XIII. i XIV. korpusy maszerują nad do sędziego śledczego Dawid Schneider i doniósł, czenia, użyją tego mienia na bratobójcze cele. Dość
Że akta odnoszące się do jego sprawy przyniósł na dowód wziąć do rąk którekolwiek z perjodycz •
wietrzne, bujające dotychczas w górnych sfe swoją, wzywającą do tych składek, zatytułowała Prut a utworzą rezerwę armii operacyjnej.
Według telegramu z Bukaresztu do Neue do jego domu wraz z Michałem Sawczukiem niejaki nych czasopism rusko - moskiewskich jak Słowo,
rach fantazji pewnej szkoły polityków mo szumnie: „Mieszkańcy królestwa Polskiego!" Co
Salomon Wirth. Słuchany przez sędziego śledczego Łopata, Nauka, Butskaja Bada i dziełka wydawane
skiewskich, które jednakże jako pierwsze więcej, odezwa ta jest wydrukowaną tylko po fr. Presse Moskale rozpoczęli dnia 25. maja Salomona Wirth zeznał, iż istotnie był w porozu
„Obszczestwu Kaczkowskoho" każde z tych piśmipolsku, chociaż np. gdy umrze urzędnik Polak, bombardowanie Ruszczuku z bateryj, które usy
przykazanie swojego kultu kładzie: zapar
ogłoszenie o jego śmierci musi być wydrukowane pali w Słobodii, położonej niedaleko Dżurdżewa; mieniu z Michałem Sawczukiem celem wykradzenia del zionie nienawiścią ku wszystkiemu co polskie.
cie się indywidualności narodowej! po moskiewsku. Ale te czułości pani hrabiny nie Turcy energicznie odpowiadali. Jednakże ta ar aktów z biur sądu powiatowego sek. III, że wspól Owoż jakie skutki wywierają na ciemne umysły
Otóż jakkolwiek Czesi bardzo dużo dru odnosiły skutku. Pomimo znanej ofiarności War tyleryjska walka wkrótce ustała, z powodu gwał nie z nim działał, by zyskiem osiągnąć się mają ludu owe piśmidła, niech posłuży fakt obecny, skre
kują i mówią o sympatjach swoich dla Mo szawy, pomimo że w walkach nad Dunajem i na townej ulewy, która przy silnym wietrze trwa cym z nim się dzielić. Także przyjął on wobec ślony wiernie i bezstronnie. Pomiędzy mieszkańcami
nad Dunajem od kilku dni. Również, jak donosi Sawczuka zobowiązanie na siebie, iż będzie uwia naszego grodu jest nader mała liczba ob. gr. kat.,
skali — dla ich wiary, języka i obyczajów, Kaukazie polska krew się leje, my nie mogąc ina
czej zamanifestować, że sprawa naszych ciemię- korespondent wiedeńskiego Tagblattu, rozpo damiał strony o tem, że za pomocą usług Sawczu którzy dawniej w spokoju, zgodzie, jedności i mi
to przecież zeclicą nam darować, gdy po- życieli nie jest naszą sprawą, objawialiśmy nasz częła się 26. maja kanonada między Widdyniem ka będą się one mogły uwolnić od skutków wyro łości między sobą żyli. Wszyscy wzajemnie się
zwolimy sobie powątpiewać o tern, ażeby na pogląd biernie, to jest, nie dawaliśmy ani gro a Kalafatem. Turcy i tu odpowiadali bardzo e- ków karnych przeciw nim wydanych. Dalej zeznał wspierali radą i czynem, i było im dobrze. Od nie
serjo chcieć mogli drogocenne nabytki cywi sza. Znalazło się wprawdzie kilku odstępców, nergicznie. Ich pociski narobiły wiele szkód w Wirth, że w sposób podobny pośredniczył jeszcze jakiego czasu rzecz zupełnie innyj obrót wzięła.
lizacji swojej za barbarzyńską moskiewszczy- jak Sobański, który dał 10.000 rubli, jak potom Kalafacie ; wielu zraniono i zabito. Pojedynek pomiędzy Dawidem Schneiderem, Lemelem Mauer W skutek rozpowszechnienia owych piśmideł, zni
artyleryjski między Rahową a Beketem trwa już vel Mohr i Majerem Glanzem skutkiem czego akta kła zgoda, miłość i wzajemność, a natomiast po
znę mieniąc. Bo i cóż ma do rozdania mo kowie Targowiczan, którzy teraz i tym sposobem
sądowe tychże osób dotyczące zniszczone zostały. wstały swary i kłutnie narodowe i religijn. Naj
zwracają Moskalom cząstkę tego, co sto lat te od dwóch dni.
skiewska cywilizacja? Oto nic więcej jak mu za sprzedaż ojczyzny od nich wzięli, ale oCar podczas całej wojny zamierza przeby Proknratorja zatem oskarża dodatkowo Sawczuka większą tu rolę odgrywa rodzina Cybyków, którzy
tylko bizantyńskie prawosławie, niedorze gół w tej nowej zdradzie nie umaczał ręki. 0- wać w Rumunii, dokąd przyjedzie ks. Milan w o nadużycie władzy urzędowej popełnione przez rozpowszechniają tu owe piśmidła, a która z po
czną rachubę czasu, alfabet nie taki jak u prócz tych kilku dało składki wielu żydów z Ło celu złożenia hołdu przyszłemu władcy Wszech- wykradzenie aktów odnośnych do Majera Glanza, między siebie wydała sławnego apoBtoła nawraca
całego świata cywilizowanego, a wreszcie dzi; na sto nazwisk Lilienthalów i Rosenbergów, słowiańszczyzny. Ks. Karol przybył do Slatiny, zaś Salomona Wirtha i Majera Glanza jako współ nia biednych unitów na Podlasiu, a którego car
wszech Moskwy za gorliwość w nawracaniu, obda
ustępując swoją stolicę carowi. Moskale w c a- winnych tej zbrodni.
pudy, arszyny, wiorsty — i cóż jeszcze? ledwie troje było nazwisk polskich.
Rozprawie przewodniczy radca sądu krajowego rzył krestami i kanonią w Warszawie.
Gdy więc zabiegi spełzły na niczem, wzięto łej Rumunii wzięli w swój zarząd służbę tele
Doprawdy nie możemy już nic więcej od się do zwykłego sposobu, to jest do dobrowolne graficzną.
p. Switalski. Oskarżenie wnosił p. Białoskórski.
Owoż rodzina ta nie tylko owe piśmidła tu
(Ciąg dal. nast.)
rozpowszechnia i na każdem zebrauiu rej wodzi,
szukać, coby mogli Moskale przeciwstawić go przymusu. Pospisywano listy mieszkańców ka
Wczorajsze nasze telegramy z Sugdidi i z
ale sprowadza za pośrednictwem owego apostoła
„zgniłej" cywilizacji Zachodu, w której Cze żdego domu, i teraz chodzą rewirowi od mieszka Bajazetu były fałszywie podane przez biuro ko
moskiewskie dzieła i rozdaje je pomiędzy mieszkań
si, zarówno jak i polski naród, zaczerpnęli nia do mieszkania, zbierając składki. I cóż po respondencyjne. Podpułkownik Polikowski wcale
ców tutejszych.
nie rozprószył Abchazów na wzgórzach Jakora,
olbrzymie zasoby sił żywotnych. Chyba, że cząć? Kto nie da, wnet jest zanotowany jako po
Spytać się należy, czego cheą ci propagatodejrzany; chcąc więc uniknąć prześladowania, ale był tylko wysłany tam przez jenerała Krawdoliczymy tu jeszcze knut jako oryginal każdy musi haracz opłacić. Wiedzcie zatem, że czenkę, żeby ich rozprószyć; miał wprawdzie
rowie owych czasopism — czy chcą żebyśmy ra
ny moskiewsko - narodowy środek cywili jeżeli Moskale chełpić się będą, że Polacy zasi z nimi dość szczęśliwą utarczkę, ale żeby roz
— Sąd krajowy wyższy wbrew zażaleniu pro- zem z nimi klękali przed katem, który wymordo
zacyjny.
lają żołdactwo moskiewskie krwawo zapracowa prószył, o tem nawet sami Moskale nie mówią. knratorji państwa motywującej konfiskatę 81. nru wał tyle ofiar i tuczy się mieniem cudzej własno
Gdyby przeto jakim cudem zjednoczenie nym groszem, to wcale nie dobrowolnie grosz ten Prawdziwy zaś telegram z Bajazetu tak powia Gazety Narodowej z 10. kwietnia b. r., (w którym ści? I który dzisiaj pod hypokryzją chrześclanizmu
czyha na wlasuość cudzą. Nie zazdrościmy tym
da o operacjach Amilachwarowa: „Ks. Amilach
Czech z olbrzymiem państwem moskiewskiem, oddajemy, wiedząc, że zwycięztwo Moskwy przy warów w skutek ruchu swego na Śukczę zmusił było opisanie uroczystości rzymskiej na Kapitolu) panom owej idei;, nam chodzi o dobro narodu, dla
jako usprawiedliwioną, potwierdził wyrok niższej
czyni się tylko do tem sroższego względem nas
czy tam „słowiańskiem/ o jakiem marzą ucisku. Sama myśl przecie, że Serbia jest popie do posłuszeństwa jedno plemię Kurdów ; spodzie instancji i uznał konfiskatę za nieuzasadnioną wobec którego każdy dobrze myślący pracować powinien.
Mogą ci panowie w nalarzonej chwili okazać swą
zwolennicy panslawizmu, kiedykolwiek możli- rana przez Moskwę, wstrzymała nas w roku ze wają się, że i drugie plemię wkrótce także broń prawa.
wem się stało, to nic by tam Czesi nie szłym od składek, i wówczas z całej Warsza złoży. Z Karakilissy donoszą, że Turcy znacznie
— Magik turećki p. doktor Simens, widocznie życzliwość carowi — wciągając się w jego szeregi
mieli do zyskania, nie mają na co łako wy zebrano zaledwie kilkaset rubli, i to prawie zwiększyli swe siły i zamierzają przejść w offen- przyzwyczajony być musi do innej nieco pobieżno i zdobywać laury w krainie Osmanów'. Lud obejdzie
wyłącznie od Moskali zamieszkałych w naszem zywę."
ści niż nasza, bo jakkolwiek niektóre rzeczy dość się bez takich prowodorów, których kiedyś karta
mić się.
Daily Telegraph otrzymał z Batum od swe zręcznie wykonać nrniał większa ich część nie sto historji hańbą okryje.
mieście.
Mówimy: „gdyby zjednoczenie Czech z
— Tarnów. Walne zgromadzenie tarnowskiego
Od kilku dni krąży tutaj pogłoska, nie wiem go specjalnego korespondenta następującą depe sowała się do przedstawienia w teatrze. Z tem
projektowanem
cesarstwem słowiańskiem czy prawdziwa, że jeden z dowódzców powsta szę z dnia 23. popołudniu: „Po kilkodniowej wszystkiem najlepiej podobało Bię zgrabne wydo oddziału Towarzystwu pedag. odbędzie się dnia 3.
przerwie
w
nieprzyjacielskich
krokach,
rozpoczę

stało się kiedykolwiek możliwem", bo jeże nia, Krysiński, który powrócił do kraju przed ro
bywanie kubków napełnionych wodą i ów deszcz czerwca o godzinie 2. po południu w 7. kl. gim
li dzisiaj Moskale straszną kanonadę. Bitwa wła tureckich pieniędzy, które sypały się bardzo długo nazjum męsk. w Tarnowie. Na porządku dziennymi
liby nawet ziściły się najśmielsze marzenia kiem, został rozstrzelany w cytadeli.
śnie się rozpoczęła. Tureckie baterje żwawo od i w wielkiej ilości, chociaż najwięcej sympatji zdo 1. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia.
Czytając
nasze
gazety,
nie
dziwcie
się
ich
pauslawistów moskiewskich, to niepodobna
anti-tureckiemu nastrojowi. Inaczej pisać nie wol powiadają na ogień, który rozszerzył się na ca był dla siebie nie p. Smens, ale „Sidoli", znako 2. Sprawozdanie z czynności wydziału. 3. Odczy
przypuszczać, ażeby Czesi dożyli kiedy no. Szczerym jest tylko zaprzedany Moskalom łą linię obronną. W ottomańskich wojskach wiel
tanie sprawozdań z zarządu kółek pedag. 4. Wy
micie rutynowany kanarek.
szczęścia należeć do tego państwa, a to je Przegląd tygodniowy, w którym systematycznie ki zapał, baszybożuki gotują się do walki. Wszy
— Posiedzenie Towarzystwa przyrodników pol- bór wydziału. 5. Załatwienie petycji kółka pedag.
panowie
Wiślicki
i
Świętochowski
trują
nasze
stko wskazuje, iż nieprzyjaciel czynić bę Bkich im. Kopernika odbędzie się we wtorek dnia zakliczyńskiego o zmianę art. 11 , 12., 34. i 39.
żeli już nie z innej jakiejkolwiek przyczyny,
to chociażby dla samego położenia geogra społeczeństwo. Za te zasługi posiadają oni wyłą dzie rozpaczliwe wysilenia, aby tu zdobyć zwy 29. maja b. r. o godzinie 6tej po południu w sali ustawy szkol., również kółka pedag. radomysklego
cięztwo.
Słychać, że moskiewskie wojska do ata
o zmianę art. 20. ust. I. z d. 2. maja 1873 r. 6.
ficznego ich kraju. W razie powstania ce czne przywileje. Wolno im znieważać wszystkich ku na Batum przeznaczone otrzymały 20.000 po nr. 3 na wszechnicy. Na porządu dziennym : Dr.
Wykład p, Br. Trzaskowskiego, dyrektora gimnaz.
i wszystko, plugawić historjg, lżyć wiarę, ale ni
Stanecki.
Sprawozdanie
o
wypadkach
dochodzeń
sarstwa słowiańskiego Czesi będą z pewno komu nie wolno nazwać tych panów właściwom siłków z Ardahanu, Słychać, że wielki książę
działania prądu galwanicznego na igłę magnesową. „O nauce realiów w ogólności, a geografii w szko
ścią wydani przez Moskwę na wieczysty łup imieniem. Czereda baranów, zwanych cenzorami, Michał osobiście kierować będzie atakiem i w
Dr. Godlewski. Sprawozdanie z pracy p. Holle nad łach ludowych w szczególności.; 7. Sprawa obesła
nia wystawy krajowej we Lwowie. 8. Sprawa od
Niemcom, którzy ich ze wszystkich stron z Ryżowem na czele, czuwa troskliwie, aby w tym celu przybył umyślnie pod Batum. Turcy ze przyswajaniem u „Strelitzia reginae".
stąpienia zabudowania gimnastycznego miastu.. 9.
szczelnie otaczają, tak samo jak Polaków żadnem piśmie nie zjawiło się nic takiego, coby swej strony uważają się za zupełnie przygoto
—
Niepogoda,
która
preśladnje
nasze
miasto
Sprawozdauie bibliotekarza o stanie biblioteki. 10.
rzeczywiste dążności pp. Wiślickiego i wanych i oddają się nadziei, że postawią skute
po Wisłę ofiaruje carat dobrowolnie na łup odsłoniło
bezustannie, czuć się daje najbardziej w niedzielę Sprawozdanie skarbnika o stanie kasy.
Świętochowskiego.
czny opór."
Prusactwu.
Daily Telegraph otrzymuje o upadku Arda i święta, kiedy niweczy wszystkie naprzód ułożone
Może już wiecie, że w dyecezjach Wileńskiej
— Brzeżany 26. maja. Prezesem Rady po
Zaledwie czterdzieści lat mija od tej chwi i Mohilewskiej znalazło się kilku zaprzedanych hanu następujące doniesienia z 22. b. m. od wycieczki, a zwłaszcza festyny, których przygoto
wanie tyle pracy i pieniędzy kosztuje zazwyczaj. wiatowej w Brzeżanach obrany Władysław baron
li, gdy na pewnem zebraniu patrjotów czes księży, którzy zaprowadzają język moskiewski w swego specjalnego korespondenta wPera: „Obro
Onegdaj znowu z powodu niepogody nie przyszedł Czechowicz, c. k. szambelan, właściciel dóbr Glinkich jeden z nich żartem wyraził się, iż gdyby kościołach katolickich. Jest to odpowiedź na na Ardahanu przez Turków, jakkolwiek bezsku do skutku festyn „Gwiazdy" a bodaj czy pora pię na, a zastępcą prezesa ksiądz dziekan Hlebowiecteczna, była przecież bardzo waleczną. Moskale
twierdzenie
dziennika
France,
że
język
polski
już
przypadkiem runęła powała w sali obrad,
kna dopisze i zamierzonej wycieczce do Łupkowa, ki, gr. kat. proboszcz z Brzeżan.
nam „prawie" został przywrócony. Nabożeństwo dla zdobycia twierdzy zgromadzili 50.000 woj
to przykryłaby gruzami swojemi naród czeski. dla Polaków i katolików ma się odbywać w ję ska, gdy ottomańskie wojska nie przenosiły 10.000! która ma się odbyć nieodwołalnie 3. czerwa w dzień
— Z Jarosławia. Od czasu, jak ustawa o
stowarzyszeniach weszła u nas w życie, owładnęła
A dziś jak pięknie rozkwitł pomiędzy sło zyku kazionnym... jest to po prostu potworne.
Pierwszego dnia ataku odnieśli Turcy tak oczy Bożego Ciała.
— Komitet Towarzystwa ukończonych tech umysły nasze jakaś gorączkowa „stowarzyszenioSmutno u nas i głucho. Chwilowej radości wiste zwycięstwo, iż za wtó< nabrali ufności
wiańską ludnością krajów korony św. Wa
w swe sity, i za ?,viele pewności udarcia nie-, ników ogłasza niniejszem, że pierwsze walne zgro rnania"; zakładamy co r&z to uo-we towarzystwa i
cława świadomy celów swoich patrjotyzm! dozuajciny tyiao wreuy, Kieuy ukradkiem dojdzie przyjaciela. Drigń >go dnia, tymczasem , wobec madzenie celem ukonstytuowania się dnia 30. maja stowarzyszenia, bawimy się w prezesów, wicepre
nas wieść o niepowodzeniu armii moskiewskiej.
Cóż, się w tym czasie stało z Polską, mia Mówię, ukradkiem, bo depesze przychodzą do nas niedostatecznych i órtyfikacyj tureckich, okazał b. r. o godz. 6. po południn w sali fizyki gmachu zesów i sekretarzy, odbywamy posiedzenia na peł
nowicie z tą częścią Polski, której przypadł po podwójnym chrzcie cenzury i sztabu, zkąd się nieprzyjaciel z-a silnym, aby jego gwałtowne c. k. akademii technicznej we Lwowie.
nych zgromadzeniach, w sekcjach lub wydziałach,
Komitet.
ćwiczymy się w stylizowaniu najrozmaitszych wnio
w i' Idziale los używania błogich roskoszy wynika, że z gazet dowiadujemy się zawsze o mu natarciu oprzeć się było można, i utrzyma
sków i poprawek, uchwalamy te potem, albo od
„słowiańskich" rządów carów moskiewskich? świetnych zwycięztwach, w których na całe set nie Ardahanu wobec tak przeważnej siły stało
—
Wydział
bursy
tarnopolskiej
dla
ubogich
się niemożliwem. Ottomańskie straty były nie
rzucamy, udzielamy sobie wota ufności i absoluOto właśnie w kilku ostatnich dziesiątkach ki zabitych Turków, Moskale tracą jednego za
bitego i dwa konie kozackie. Bitum teneatis !... znaczne, a odwrót wykonano bez uszczuplenia uczniów, ma zaszczyt złożyć niniejszem winne po torja; — jednem słowem, oddychamy całą piersią
lat Warszawa otoczoną została wiankiem nie
sił zbrojnych. Garnizon cofnął się z Ardahanu dziękowań* c. k. uprzyw. galic. Zakładowi kredy życiem parlamentarnem, a tem samem i kształci
mieckich kolonij, i w ogóle do tego stopnia
w dwóch kierunkach.
towemu włościańskiemu we Lwowie, za dar w kwo my się na wymownych posłów do sejmu lub Rady
Yeresti d. 25. maja.
„Jeden oddział poszedł drogą do Ardanucz, cie 100 zł. w. a. przez walne zgromadzenie tego państwa, azatem i na przyszłych kierowników lo
wzmogła się kolonizacja niemiecka we wszyst
Sami żołnierze moskiewscy głoszą, że z nad przebiwszy się przez kolumny moskiewskie, któ roczne tejże bursie łaskawie udzielony.
sów Europy.
kich zachodnich województwach Kongre
Dunaju uciekło 2.000 Czerkiesów, a fakt ten po re go wstrzymać chciały. O drugiej połowie sły
A że i my Jarosławianie, jako nieodrodne dzie
— Stanisławów, w myśl §. 24 statutu stra
sówki, że jeżeli urzeczywistni się plan Pru
twierdza się tem, że resztę pozostałych Czerkie chać, że w porządku cofnęła się do Karsu, co
ci wspólnej naszej matki Galicji, nie chcemy w ty
saków ażeby granice ich państwa „zaokrą sów wywożą nazad do Moskwy. W dwóch du jednak zdaje się niemożliwem. Upadek Ardaha ży ochotniczej starjsławowskiej odbędzie się dnia le pozostać za starszymi powagą braćmi naszymi
31. maja 1877 o golzinie 6tej po południu walne
glone" zostały aneksją ziemi polskiej po Wi żych pociągach przewieziono ich wczoraj przez nu będzie dla Moskali bez wątpienia bardzo po
zgromadzenie tegoż Stowarzyszenia w sali gmachu ze Lwowa i Krakowa, że i nam nie zbywa na
słę, to z wyjątkiem Warszawy nie o wiele Jassy z przeznaczeniem do Odessy, a podobno żytecznym, gdyż zająwszy tę pozycję, oczyścili ratuszowego, na które wszystkich członków. Rada czysto narodowych nazwiskach szlacheckich (a la
swój front i mogą wykonać swe plany na Kars zawiadowcza zaprasza.
Chrząszczowie, Lisowie i Bobkowie), powołanych
więcej pozostałoby im tam do zrobienia w cztery jeszcze transportu przybędą jutro.
Rzeka Suczawa wezbrała tak mocno, że ze i Erzerum. Strategicy konstantynopolitańscy mnie
już z samego tytułu tego do piastowania najroz
kierunku germauizacyjnym jak w nieszczęSanok
dnia
26.
maja.
Rada
oddziału
sapsuła most kolejowy koło Liteu. Komunikacja mają, że w obecnej chwili nastąpi prawdopodo
maitszych godności, jakoto podskarbich, sekretarzy
snem Poznańskiem. Niemcom wolno w pol przerwana, pasażerowie zaledwie piechotą prze bnie zmiana w wojennych operacjach, t. j. że nocko-lesko brzozowsko - krośnieńskiego zaprasza itp. — dlaczegożby pytam się i my, Jarosławianie,
niniejszem P. T. członków oddziału na walne zgro zabawić się nie mieli w ludzi postępowych? cóż to?
skich prowincjach kupować dobra ziemskie, chodzić mogą. Widocznie Moskale są przekona Turcy przejdą w offenzywę."
madzenie 29. maja b. r. w Sanoku odbyć się ma czyż i my nad Sanem nie potrafimy także mieć
i korzystają też oni z tego przywileju w nia, że dyrekcja nie dość energicznie wzięła się
jące. Przed otwarciem posiedzenia odprawionem stowarzyszenia, jak wy nad Pełtwią, a Krakowia
pełnej mierze, a Polakom to zakazano; na do naprawy rzeczonego mostu, bo oto w tej
Lwów, 25. maja 1877.
będzie staraniem oddziała żałobne nabożenństwo nie nad Wisłą? Tak jest! nie tylko że potrafimy,
chwili zjechał moskiewski oficer-inżynier w asy
wet list z niemieckim adresem jest bezpie
za duszę nieodżałowanej pamięci byłego prezesa ale na złość wam mamy już u siebie podobne, jak
Kradzież aktów sądowych.
stencji p. dyrektora (czy p. dyrektor w asysten
czniejszy w caracie, niż list, po polsku za cji oficera?) a to w celu zbadania stanu mostu
oddziału
i najzacniejszego obywatela ziemi sanoc i wy, stowarzyszenia.
Sala rozpraw tutejszego sądu krajowego przed
kiej
ś. p. Jana Wiktora, na która Rada gospodar
adresowany. Dotychczas jeszcze nie jest i robót reperacyjnych. A wiecie dlaczego Moskale stawiała dzisiaj niezwjkły widok. Ciekawa kolekta,
Wiedzieć wam zatem należy, że istnieje u nas
zniesiony na Litwie zakaz rozmawiania w interesują się mostem liteuskim ? Oto na stacji szesnaście żydów, jedna ulicznica i woźny sądowy cza wszystkich obywateli ziemian najuprzejmiej pro primo, Stowarzyszenie ochotniczej straży owzywa.
Ickany nazbierało się mnóstwo wiktuałów mo stawali razem przed trybunałem sądu przysięgłych.
gniowej, które dzięki Wszechmocnemu, że od czasu
publicznych miejscach po polsku!
Po czem nastąpi otwarcie posiedzenia o godz. zawiązania się Towarzystwa tego, nigdy nas je
skiewskich, przywiezionych kolejami galicyjskie- Woźny Michał Sawcmk oskarżony o nadużycie
Wiadomy jest także światu wydany nie
mi i nad Dunaj dostać się niemogących, a nad Du władzy urzędowej, wszyscy zaś inni o to, że go do litej przed południem w sali Rady jowiatowej.
szcze pożarem większym nie nawidził, faktycznie
dawniej jak zeszłej jesieni ukaz carski, za najem niby jeszcze nie głód, ale już lekki brak tego namawiali, pouczai go, lub jako interesowani
Prócz zwykłych spraw traktowana będzie spra ani razu nie dopuściło jeszcze do zupełnego spa
wa wystawy krajowej i sposobu wzięcia udziału w lenia się miasta, — co przecież przyznacie, nie
braniający bezwarunkowo używania w pi chleba a nawet i mamałygi!
o tej zbrodni wiadomośi mieli.
Dowiadujemy się, że przez linię botuszańską
Stwierdzonem zostilo, że z biur sądu powiato takowej przez mianowanych do tej czynności dele małą jest zasługą.
śmie i druku języka małoruskiego.
gatów miejscowych i delegata komitetu lwowskiego
Pro secundo. Zawiązało się u nas już od lat
Tak to traktują Moskale tych Słowian, będą przechodzić z Górnej Bessarabii transporta wego miejsko-delegowaiego sek. III we Lwowie tutaj spodziewanego wniesiona.
częścią z registratury, częścią z ekspedytu pogiwołów dla armii moskiewskiej.
kilku „Stowarzyszenie rękodzielników", które wpraw
których już mają w swoich łapach!
Dalej
nastąpi
wybór
nowej
Rady
i
przewodni

nęły akła, a mianowień akta w sprawie Dawida
dzie posiedzeń nie odbywa, ale za to przy innych
Czyż Czesi na prawdę o tem nie wiedzą?
Schnejdera o przekroczenie z §. 343 zasądzo czącego na dalsze 3 lata. Sprawa użycia subwencji sposobnościach jak np. przy wyborach, jawne nam
Z głębokiego przekonania potępiamy tę
nego na jednomiesięcziy areszt; Mariem G r ii n- na owce zarodowe. Sprawa tycząca się nowej ak daje dowody, że potężnie działać umie zarównie
waldowej o przokreszenie z §. 512 zasądzonej cyzy od wyrobu okowity.
politykę austrjackich mężów stanu, która
gębą jak ręką. Wszak i to przynacie, nie małą
Po polndnia przegląd, próba i licytacja różnych jest zaletą.
Już drugi wojenny okręt turecki wyleciał w na jednomiesięczny ares:t; Simche Pilpla o prze
wpędza Czechów na bezdroża panslawizmu—
narzędzi
rolniczych.
powietrze. Tym razem przyczyną katastrofy był kroczenie z §. 461 zaądzonego na karę 3 tygo
Pro tertio. Istnieje u nas również od lat już
potępiamy ją, jako zgubną dla najżywotniej nie nieszczęśliwy wypadek, ale proste niedbalstwo dniowego aresztu; Chai R e i z 1 i i Feigi K a n d e 1
Z Rady oddziału sanockiego.
kilku Towarzystwo bratniej pomocy, które tę ma
szych interesów monarchji. Lecz znowu z służby okrętowej. Korespondent Pol. Corr. z Ga- o przekroczenie z §. 4)6 skazanych na karę pie
— (K) Nowy Sącz, 24. maja. W dniach 20. znowu właściwą sobie tylko zaletę, że podczas gdy
drugiej strony nie możemy dopatrzyć się ra łacu tak opisuje przebieg tej katastrofy: „Ofice- niężną po 10 zł.; Szulma B a c h o przekroczenie 21. 1 22. b. m. odbyła się tu konferencja nauczy inne stowarzyszenia nie odbywają posiedzeń swych
wie
moskiewskiej
marynarki,
Dubaszow
i
Szez
§.
496
zasądzonego
:a
karę
48-godzinnego
are

cieli okręgu nowo-Bądeckiego. Dnia 20. po uroczy- w obecności kilku lub kikunastu nawet członków,
cjonalnego powodu do kokietowania Czechów
z Moskalami, którzy u siebie dławią Sło stakow, już od kilku dni nosili się z myślą zni sztu ; Jonasza i Hersza Umerów i Julii B e r e- stem nabożeństwie zagaił posiedzenie c. k. inspek Towarzystwo to obraduje czasami tylko w trójkę,
szczenia tureckiego monitora, który znajdował się źnickiej o przekrojenie z §. 411 1 496 zasą tor szkół wobec c. k. starosty br. Lewartowskiego, a to na podstawie „tres faciunt Collegium* temwian, a idą ich oswobadzać — do Rumu w Matczyńskim kanale. Dzisiaj (26. maja) o trze dzonych na areszt, a to Herach Elmer i Bereżnicka
burmistrza dr. Olszewskiego, dr. Klemensiewicza i bardziej, że ci „tres** stanowią jnż i absolutną
nii i do Anatolii. O innych nie clicą nic ciej godzinie z rana przyrządzili oni torpedę, i na 3 tygodnie a Jonasz Elmer na 6 tygodni; Ja- innych członków reprezentacji miejskiej stosowną większość członków Towarzystwa.
wiedzieć.
na rumuńskiej szalupie „Rundunika" popłynęli kóba Orensteina • przekroczenie z §. 496, przemową, którą zgromadzenie zakończyło objawem
Nakoniec istnieje u nas przeszło już od roku
Jakkolwiek przeto wcale nie należymy przeciw monitorowi, który ruszył z pod Braiły zasądzonego na 5-dmoty areszt; Chaima Klein- czci i hołdu dla Najjaśniejszego Pana trzechkro- „Towarzystwo amatorskie sceniczne", które wyszu
w
stronę
Matczyńskiego
kanału.
Szalupa,
kiero

manna i Józefa Dobrowolskiego o wykro tnem okrzykiem: „Niech żyje.“ Posiedzenia odby kawszy sobie po długich a długich szukaaiach zu
do wielbicieli obecnego porządku rzeczy, w
wana przez obu wymienionych oficerów, szybko czenie z §. 411 i 496 karanych, a to Kleinmann wały się przez wszystkie 3 dni regularnie przed pełnie odpowiedniego prezesa i zaopatrzywszy się
Austrji panującego, to co się tyczy Czechów
zbliżała się ku monitorowi, i torpeda rzucona z na karę 3-dniowego arsztu, Dobrowolski zaś na południem i po poładnia, Przedewszystkiem nad należycie w cały legion wiceprezesów, podskarbich,
specjalnie musimy oświadczyć otwarcie, iż niej z nadzwyczajną precyzją, natychmiast eks karę pieniężną 10 zł.; Murycego W a n g a o prze mienić wypada, że reprezentacja miasta serdecznie sekretarzy, dyrektorów i reżyserów, nie dało nam
wierzymy tylko tak długo w istnienie na plodowała, wyrzucając okręt w powietrze. Ru kroczenie z §. 312 zasgzonego na karę dwudnio przyjęła gości. PoBtarano Bię o ich umieszczenie w wprawdzie dosychczas ani jednego jeszcze przed
rodu czeskiego, jak długo istnieje Austrja, muńska szalupa wraz z obydwoma oficerami wego aresztu; nareszcii Lemela Mauera false szkole i dano obiad, na który Towarzystwo kasy stawienia, ale zaw8zo pomimo tego krząta się nie
gdzie oni mają zapewnione poważne, histo- szczęśliwie wróciła do brzegu." Według oficjal Mohr i Eisiga A x e 1 r ad a o przekroczenie z §. nowe odstąpiło Bwego lokalu. Podczas obiadu bur ustannie, albowiem jak najregularniej w miesiącu,
nego doniesienia z Bukaresztu, owa torpeda by 430 i 429, zasądzonych, i to Mauera na 24 godzin mistrz miasta dr. Olszewski wniósł toast na cześć czy pono nawet co dwa tygodnie, odbywa swe re
rją ugruntowane stanowisko. Takiej zaś po ła stałą, umocowaną przez Moskali przedtem zaś Axelrada na karę E zł.
i zdrowie Najjaśniejszego Pana, a potem nauczy gulaminem przepisane posiedzenia. Pomimo jednak
lityki Czechów, która po za granice Austrji w Matczyńskim kanale, podczas gdy korespon
Wszystkie te aktt wykradł woźny Michał cieli, jako wiernych sług wielkiej idei, jaką jest tej energii, z jaką Stowarzyszenie to żądaniu swe
sięga, nie rozumiemy, — taka polityka musi denci gałaccy Pol. Corr. i N-. fr. Pr. donoszą, Szewczak za namową remaltych stron i poprze- oświata. Dalej wnoszono zdrowie reprezentacji miej mu zadość uczynic stara się; pomimo tego, że nie
w nieuchronnej konsekwencji wydać Cze że była ona pływającą. Taka pływająca tor dniem porozumieniu się z tymi osobami, których skiej, dr. Olszewskiego, br. Lewartowskiego, dr, którzy z luminarzy Towarzystwa tego zdobywają się
chów na łup Niemcom — musi być przeto peda była podobno zaopatrzona w śrubę, która powyższe sprawy dotycziy, a uczynił to w zamia Klemensiewicza , nauczycielek , prof. Małeckiego, nawet czarni na prawdziwie „amatorskie", by de
się poruszała za pomocą mechanizmu zegarowe rze przysporzenia Bobie ieprawnych korzyści. Tym Gutkowskiego, Chylińskiego i inspektora Śliwiń wzdychania poruszające komedje, pomimo tego
zabójczą dla nich.
go; owa śruba wprawiła w ruch torpedę w o- też sposobem, uwalniały ię te osoby od skutków skiego. Prof. Chyliński wniósł piękny toast na cześć wszystkiego, Stowarzyszenie to nie ma u nas nale
znaczonym kierunku; w danym razie torpedę rzu wyroku. Sawczuk sam pzyznaje, że prócz wyżej wielkich słów Kornela Ujejskiego : „Bóg, duch i «j- żytego uznania, — a to zapewne z przyczyny, że
cono w ten sposób, że płynęła pod wodą, i wymienionych wyniósł z sądu jeszcze inne akta, czyzna". Wspomnieć również należy, że Towarzy publiczność nasza nie ma zmysłu do tego, eo
uderzyła w dolną część okrętu, a wybuch dyna lecz imion stron którym e wydał, przypomnąć so stwa : pedagogiczne, kasynowe i strzeleckie, ró wzniosłe i szlachetne, że po prostu, nie zna się
mitu albo nitrogliceryny, któremi musiała być bie nie może. Dopuścił iję tedy Michał Sawczuk wnież przyczyniły się do serdecznego przyjęcia wcale na rzeczy. Co gorsza tutejsze kasyno ośmie
Warszawa d. 24. maja.
liło się nawet wdzierać w prawa, pyzysługujące
napełniona, powstał przez tarcie w skutek gwał według własnego zeznani popartego dochodzeniem przybyszów.
Szczerze wyznać wypada, że najlepsze wraże- jedynie „Towarzystwu amatorskiemu", i dać już
W niektórych wypadkach wolno i Moskalo townego uderzenia. Gdyby załoga monitora była zbrodni, nadużycia włads urzędowej, zaś Dawid
wi być „uiebłagonadieżnym". Nazwa „królestwo choć trochę wiece) dbałą o siebie, to szalupa nie Schnejder, Kalmann Kall Mariem Grunwald, Me- 1 nia odnieśliśmy z tych posiedzeń, albowiem sprawy dwa przedstawienia sceniczne, które nawet ku o-

Kronika miejscowa i zamiejscowa.

Z teatru wojny.
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gólnemu zgorszenu Towarzystwa pomienionego zu- i smól, i ordyn. — rs. — kop., pstra i dobra 10 rs.
pełnie się udały, a co najgorsza, dyrektor „Zakła- [ 20 kop., wyborowa 10 rs. 80 kop., żyto 232 fn. wy
du ciemnych" we Lwowie, wystosował niedawno | borowe 11 rs. — kop., jęczmień 202 f. 5 rs. —
odezwę do wydziału kasyna, ażeby urządził nowe kop., owies 242 f. 3 rs. 60 kop.
przedstawienie sceniczne na dochód powyź wymie
Wrocław 24. maja. Płacono za 100 kil. pszenicę
nionego Zakładu, a samozwańcze kasyno okazało białą w miejscu za 200 f. po 23 mrk. — fn., żół
się na tyle bezczelnem, że do zawezwania owego tą 22 mrk. 90 fn., żyto na 200 fn. po 18 mrk. 80
fn., jęczmień 16 mrk. — fn., owies na 200 f. po
się przychyliło.
Takie postępowanie oburza mię istotnie do ży 15 mrk. 20 fn. rzepak za 200 f. brutto po — mrk.
wego! więc jako rzeczywisty członek „Towarzy — fn., olej po — mrk. — fn., spirytus w miejscu
stwa amatorskiego" interpeluje najprzód publicz na 100 Tralles po — mrk. — fen. na czerwiec i
ność jarosławską: z jakiej przyczyny uczęszcza lipiec po — mrk. — fn., groch 16 mrk. 20 fn.
ona właśnie tylko na nielegalne przedstawienia rzep —•—, rzepik zimowy —•—, rzepik latowy
sceniczne kasyna, a na legalnych przedstawieniach —•—, lnica —•—, siemię lniane —•—.
naszych dotąd ani razu widzieć się niedała? a na
Wiedeń dnia 24. maja 1877. Na dzisiejszy
stępnie przeciw owemu wdzieraniu się kasyna w targ dowieziono cieląt 3934 — zabitych wieprzów
prawa nasze zakładam jak najuroczystsze yeto, a 159 — jagniąt 1098 — żywych owiec 5600
zarazem oświadczam, że jeżeli kasyno istotnie żywej nierogacizny 752.
ośmieli się dać jeszcze raz jakie przedstawienie
Cielęta płacono żywe 35 zł. do 54 zł.
sceniczne, to naówczas gotów jestem, wzbronić im zabite 45 zł. do 65 zł. — zabite wieprze 54 zł.
tego za pośrednictwem c. k. starostwa, albo, za do 60 zł. — jagnięta za parę 5 zł. do 13 zł.
skarżę ich na podstawie §. 61 kodeksu karnego żywe owce, które
PO największej części dla eks(gdzie jest mowa o nadużycie firm obcych) do tu portu zakupiono 36 Zł. do 52 zł, — Żywa nierotejszego sądu powiatowego, a pewny jestem, że gacizna galicyjska 38 zł. do 51 zł. — za 100
prezes Stowarzyszenia naszego zasądzić każę pod kilo żywej wagi.
władnemu sobie sądowi tutejszemu wszystkich człon
Wilhelm Amirowicz
ków kasyna, przynajmniej na 15 lat kryminału.
Caffe-Stierbock.
— Konkurs artystyczny. Komitet Towa
Wiedeń
dnia
28.
maja.
(Telegram Gazety
rzystwa Zachęty sztuk pięknych w król. Pol. na
posiedzeniu swem d. 19. maja r. b. odbytem po Nar.) Na dzisiejszy targ przyprowadzono z Ga
stanowił ogłosić i niniejszem ogłasza konkurs ma licji 2079, z innych prowincji 2668, razem 4747
sztuk wołów. Płacono za 100 kilogr. za woły ga
larski, którego warunki są następujące:
Temat: „Figura naturalnej wielkości przedsta- licyjskie po 52 do 55 złr., za węgierskie po 52
wi»jąca geniusza sztuk pięknych." Rysunek ma być do 57 złr. a za kolorowe po 57 do 66 złr.
J. Krzysztofowicz,
kartonowy kolorowany, do wykonania na szkls
Caffe-Stierbock.
okua, mającego ozdobić dolne schody prowadzące

de sali wystawy Towarzystwa w teraźniejszym jego
lokalu. Ornamenta, wypełniające resztę okna, ma
jącego w świetle wysokości cali 105, szerokości
cali 52, zostawiają się do uznania autora z wa
runkiem zastosowania takowych do malowania na
szkle. Termin przedstanwienia prac konkursowych
oznacza się na d. 17. września r, b. Nagroda kon
kursowa wynosi rs. sto. Rysunek pozostaje wła
snością Towarzystwa.
— Sprostowanie. Ogromny błąd zjawił się
przypadkiem w nr. 116 Gaz, Nar. z d. 23. maja.
Nie dwadzieścia tysięcy płacili Metternichowi cesarze Aleksander I. i Mikołaj rocznej
pensji, lecz dwieście tysięcy rubli. (Por. ko
respondencję z Królewca, w której jest mowa o
przekupieniu przez Moskali ministrów, tudzież dziś
wychodzących 89 (w tej liczbie dwóch polskich)
czasopism).
__________

Gospodarstwo, przemysł I handel.
Lwów. Sprawozdanie targowe z dnia
25. maja 1877 roku: Pszenicy 100 kilogramów
13 zł. 72 c.; żyta 100 kilogrm. 9 zł. 79 c.; jęcz
mienia .100 kilogrm. 8 zł. 70 c.; owsa 100 ki
logramów 8 zł. 20 c.; hreczki 100 kilogrm. 8 zł.
64 c.; prosa 100 kilogrm. — zł. — c.j grschu
100 kilogrm. —- zł. — c.j soczewicy 100 kilo
gramów — zł. — c.; kukurudzy 100 kilogramów
— zł. —c.; fasoli 100 kilogrm. 11 zł. 62 c.; ziem
niaków 100 kilogrm. 3 zł. 99 c.; siana 100 kilog.
2 zł. 70 c.j słomy 100 kilogr, 1 zł. 48 c.; metr kub.
drzewa twardego 4 zł. -- c.; miękkiego 2 zł. 98 c.
Miejski urząd targowy.
Lwów d. 26. maja 1877.
Kraków 25. maja. Dowóz zboża na wczorajszy targ na Baranie był nadzwyczaj mały, psze
nicy wynosił on zaledwo 30 korcy; innych pro
duktów stosunkowe także w małych ilościach, z
tego powodu cen nie notowaliśmy. Na odstawę do
wieziono cokolwiek więcej, lecz to nie wpływa na
targ i ceny zboża.
Usposobienie i obrót na dzisiejszym targu
Kleparskim były mdłe; obrót nie wielki. Z kupców
zagranicznych zaledwo kilku było na targu, a ci
nie wielkie porobili zakupna. Stagnacja coraz więk
sza okazuje się na naszym targu, zakupna odby
wają się głównie na najgłówniejsze potrzeby.
Płacono pszenicę Żółtą za 100 kilogramów od
13-— do 15‘—, czerwoną od 13 25 do 15'25, bia
łą od 13-50 do 15'50, żyto warszawskie za 100
kilogr. od 10'50 do 11'12, podolskie od 10'05 do
10'60, jęczmień dla krupników za 100 kilogr. od
9-30 do 9'75,
na paszę od 8-40 do 9'—,
owies za 100 kilogr. od 8'40 do 9'—, groch od
8.— do 10'—-, fasolę od 9'— do 12'50, hreczka
od —'— do — •—., koniczyna od—do —*—
wykę od —•— do —•—., rzepak od —•— do
—i j^gły oń —ńo —'—, proso od 8'—
do 8'50, kukurudzę od 8'30 do 8'75, soczewicę
od —•— do —‘—.
Warszawa 23. maja. Pszenica 242 fn.

rowiec „Deligrad“ miał swobodne ruchy, i w ra skiewskie o zaburzeniach w E r i w a n i e. Z ozie potrzeby, siłą przeprowadzi swą wolę. Na pisu tych zaburzeń widać,, iż tam wybuchło po
wstanie, że wzięło górę nad wojskiem, i że woj
wszelki przypadak ustawiają w Tekir baterje.
Rumuńskie wypowiedzenie Turcji wojny od sko z miasta zostało wyparte. Zapewne to z tę
czytano dziś w Tum Sewerin.
po powodu kolumna moskiewska, która wyszła z
Cetabe d. 26. maja. Wczoraj bombardo Eriwanu i szła na Bajazet ku Erzerum, tak le
wano dalej Beket. Moskale zdemontowali turecką niwie postępuje; co się ruszy naprzód, to cofnie
baterję w Rahowie i strzelali na nadchodzącego się znowu, gdy tymczasem tureckie oddziały, iz Nikopolis monitora, który się cofnął.
dąee od Wan, według moskiewskiego telegramu
Pewien Anglik z Widdynia przybyły do przechodzą, w operacje zaczepne. W ogóle lewe
niósł, że Osman basza wysłał 3.000 żołnierza to skrzydło armii moskiewskiej jest ciągle w
ku Adlie, gdyż nie dowierza serbskiej neutralno wielkich kłopotach. Pierwej donoszono, że brak
ści. Do Nisza i Ak-Palanki mają przybyć Mu- cierpi żywności; teraz sami Moskale przyznają,
stehafizy z Sofii.
że coraz silniej napierane jest przez Turków.
Ruszczuk d. 24. maja. Kanonada mo
Najgorzej stoi z Moskwą na Kaukazie, sa
skiewska pod Nikopolis i Turtukaj, na którą ma przyzuaje, że powstanie się wzmaga. Z KuTurcy żwawo odpowiadali, nie miała żadnego tais wysłany był Polikowski widocznie dla wy
skutku. Do Dżiurdżewa przybyła moskiewska dobycia z matni tego oddziału, który cofnął się
piechota i kozaki, lecz nie było jeszcze znacz był od Suchum-Kale do Maranby, a ztamtąd do
niejszego naruszenia spokoju.
Zebelty, i tam utoczony został przez powstań
Serdar powołał wczoraj telegrafem Aarifa ców. Lecz Abchazowie odparli Polikowskiego
baszę, komendanta flotylli do Szumli. Nowy oddział. Poniżej podane telegramy tak tureckie
wali, Kaiserli basza, który tu wczoraj przybyć jak i moskiewskie potwierdzają, iż Moskwa na
miał, również otrzymał rozkaz, aby się najprzód Kaukazie źle stoi.
udał do Szumli. Duch armii tureckiej i stan jej
zdrowia jest wyborny.
Braiła d. 27. maja. (Sztafetądo gra
Pester Lloyd otrzymał wiadomość, że car nicy austrjackiej a dalej telegrafem wysłano).
tylko na poiadę lekarzy udaje się do armii. Od Między Czerkiesami, służącymi w mo
powrotu od armii owładnął carem taki chorobli skiewskich szeregach, odkryto spiski.
wy rozstrój, że wzbudził obawy u jego przybo Wszystkie więc pułki czerkieskie co
cznych lekarzy. Nigdzie nie może on znaleźć fnięto z liuii bojowej i odsyłają je w
spokoju, i dlatego powrót do armii zalecają le głąb Moskwy. Znaleziono we wszy
karze jako stosunkowo najlepszy środek. Donie stkich nabojach poodciuanc kapsle.
sienie, jakoby car miał objąć dowództwo, niema Pułkownik Wołdonowskoj za niedopodstawy.
piluowanie zdegradowany. Pięćdzie
Konstantynopol 26. maja. Krewni i sięciu oficerów rozstrzelano w Kra
przyjaciele sułtana nalegają na niego, aby już jowej.
w poniedziałek odjechał do armii, gdyż jego bez
Konstantynopol d. 26. maja.
pieczeństwo jest tu zagrożonem. Przedstawiciele Utworzono radę wojskową z mini
Wiedeń d. 28. maja. Według Montagsreoeu obcych państw mieli wczoraj konferencję w pa strem wojny na czele. Rada ta nara
odpowiedziały Moskwa i Rumunia w sposób u- łacu hr. Zichy, na której postanowili w jedno dza się nad kierunkiem operacji wo
przedzający na przedstawienia Austrji w kwestji brzmiącej nocie oświadczyć Porcie, iż mocarstwa jennych. Bombardowanie zewnętrz
żeglugi dunajskiej. Turcja przeciwnie uważa Du nie uważają ogłoszonego stanu oblężenia za o- nych tortów Karsu nstaje. Moskwa
naj po prostu za linię obronną i twierdzi, że bowiązujący obcych poddanych. Równocześnie nieustannie posuwa się w kierunku
jest uprawnioną do konfiskaty obcych okrętów. obradowano nad środkami, jakich należałoby się ku lirze rum. Oczekują bitwy. Usiło
Austrja oświadczyła w skutek tego Porcie, że chwycić, dla zapewnienia bezpieczeństwa i swo wanie Moskwy, rzucenia mostu w orząd turecki odpowiedzialnym będzie za wszyst body poddanych, dotyczących państw europejskich. koliey obozu tureckiego pod Batum
Konstantynopol 26. maja. Stan oblę zostało odparte.
kie szkody, jakie wypłyną z podobnego postępo
żenia, wykonywany w sposób łagodny, zadowolZ Suchumkaleh donoszą, iż 22.
wania.
Rumunia oddaje w zastaw swe domeny war nił ludność chrześciańską, która widzi w nim maja stoczyli Abchaiowle potyczkę z
środek przeciw fanatycznym burzycielom spoko Moskwą i odparli ją z stratami.
tości 80 milionów franków zakładowi bankowe
(Będzie to potyczka na górach Jakoru pod
mu „Credit foncier“, aby inódz wprowadzić w ju. Mukhtar basza posuwał część swych wojsk ku
Ardahanowi. We wtorek (22. b. m.) zaczęli Mo Sugdidi, w której ze strony moskiewskiej dowo
życie ustawę o emisji papierowej monety.
skale
szturmować
forty
Tahmaz
i
Maradagh
dził pułkownik Polikowski. Telegram mylnie do
Stambuł dnia 28. maja. Wczoraj były no
we demonstracje przeciw ministrowi wojny. Po przed Karsem, które uzbrojone są w ciężkie niósł, iż w biuletynie moskiewskim o tej potycz
działa
Kruppa.
Szturm
Moskali
odparto
z
wiol-,
ce
stało, iż Polikowski rozprószył bandy Abcharządek wkrótce przywrócono.
kiemi ich stratami. Jeden oddział polskiego le’ |ZÓw. Moskiewski urzędowy biuletyn mówi, iż go
Petersburg dnia 28. maja. Goniec urzę gionu
jest już w komplecie. Z wielką gorliwością' wysłano dla rozprószenia band Abchazów, ale wi
dowy ogłasza nominację perskiego księcia, AliMirza, porucznikiem w armii moskiewskiej. Przy pracują nad ufortyfikowaniem Konstantynopola. dać z tego biuletynu, iż tego nie dokonał, lecz
odparty został.)
armji kaukaskiej umarł jenerał książę Czełoka- Sułtan przyjmuje dzisiaj ks. Reussa.
Bukareszt 26. maja. Pod Slatiną i Bakau
Petersburg d. 27. maja, linia
jew w skutek ran otrzymanych podczas rekone
wykoleiły się dzisiaj dwa pociągi z wojskami mo- 23. maja przy przylądku Adler wy
sansu pod Kars.
lądowano 3.000 Czerkiesów, przeciw
Kalaiat 24. maja. Rumuńska armia będzie skiewskiemi. Wielu zabitych i rannych.

Telegramy innych pism.

wynosić 46.000 ludzi. Główne dowództwo prowa
dzi jenerał Łupu, mając za adlatusa jakiegoś
pruskiego oficera z czynnej służby, którego na
zwisko nie może być jeszcze wymienionem. Za
pewniają, iż w Bukareszcie znajduje się wielu
oficerów pruskiego jeneralnego sztabu, którzy
przydzieleni będą do rumuńskiej armii.
Tytlis 24. maja. Wojska pod jenerałem
Melikowem, które pomagały przy zajęciu Ardahanu, wróciły do oddziałów Kars cernujących.
Część załogi Ardahauu odchodzi do dywizji
Oklobschia pod Legwą. Dla zastąpienia tych od
działów nadejdą inne z Władykaukazu, a z nimi
i broń, która rozdaną będzie mieszkańcom Ardahanu i Kurdom, którzy od Turków zbiegli.
Transporta amunicji idą głównie ku Karsowi.
Od czterech dni przychodzą wojska z Wła
dykaukazu, Pialichorska i Mosdoka; jedne z nich
idą do Karsu, a inne do Abchazji dla wzmocnie
nia jenerała Krawczeńko. W Kurukdaria około
Karsu założono stację polowego telegrafu.
Moskiewski ajent konsularny w Karsie,
Assad-Bej-Jedigarów, którego od początku wojny
uważano za umarłego, przybył tu wczoraj, i
złożył dokładny raport o położeniu Turków w
Karsie.
Tnrił-Sewerin 26. maja. Komendant
Ada-Kalehu oznajmił władzom rumuńskim, że
Wercionowa będzie bombardowaną w chwili gdy
do niej wojska wejdą. Gdy zaś mieszkańcy, tę
miejscowość prawie zupełnie opuścili, więc po
jutrze odchodzą tam wojka. Rząd serbski zapro
testował energicznie przeciw zakazowi tegoż
komendanta, aby koło tej wyspy żaden nie prze
chodził statek. Serbia cłice, aby jej wojenny papłacą| iąd?

płacą| żąda,

Lwów, z Izby handlo
wej dnia 28. maja.
7. Akcje, za sztukę.

zlr. iw. a
Węg. poi. prem. po 100 zł. 69 7nl 70 — Tow. kred, miejskie 6 pr. 80— 83—
Turecka poi. kol. po 400 fr. 1225 12 75 Galie, bank hip. 6 pr, w. a. — 8575
„ Zak. kr .włość. Bpr.w.a. 8750 81—
(bez kupona bieżącogo.)
Akcje bankowe.
Bank nar. anetr. tu. k. 5 pr.
202 75 205 — Anglo-austr. po 200 zł. 12C 67 75 68 25 »
Kolej gal. Kar. Lud.
.
„ w. a. . . 95— 9550
Lwów. - Czerń. - Jaser 98 — 102 — Boacncrod. au. 200 zł.
Banka lup. gal. po 200 »ł. 212 50 216 — Zakł. kr. dla ban. i przotn 35 10 135 3" Obligacje pierwszeń
stwa kol. (za 100 zł.)
Banku kred. gal. po 200 zł. 212 — 216 - Zakł. kr. węg. 200 zł.
117 tO 117 75
Tow. esk. n. aust po 500 zł. 630 - 640 - Albrechta po 300 zł. 5 pr.
II. Listy gust. za 100 zł.
100 zł.............................. 6550 66Franco - austr. po 100 zł
(bez kupona bieżąocgo.)
Al/oldz. 200 zł. 5 pr. ar. w. a 6175 6225
Franco-węgier. po 200 zł.
Czeoka z. 300 zł. 6 pr. s. w. a
Tow. kred. gal. 5 pr. w. a. 82- 03 - Gal. bank. hip. po 200 ał
75
50
7675
,
,
, 4 pr. w. a.
Elżbiety po 5 pr. sr. w. a 92— 93Gal. bank dla band, i przom
,
,
» 5 pr. okres. 82 — 83 —
„ em. 1862 5 pr. . . 9-50 91 —
po 200 złr.....................
85 60 87Banku hip. gal. 6 pr.
„ em. 1870 5 pr. . . 8225 8275
Gal. zakł. kr. ziem, po 2OO zł.
, om. 1872 5 pr. . . 8375 8425
777. Listy dłużne
Ronten bank po 160 zł.
Fordymutda
pół. 5 pr. m. k 10150 1( 175
771
Banku
nar.
aantr.
po
600
zł.
773
za 100 zł.
„
a 5 pr. w. a 9750 9850
Banku pow.aust. po 200 zł.
Gal. zakł. kred, włość. 6 pr.
a
» 5 pr. sr. 10650 10680
87
50
8950
(Jnionbaak
po
140
zŁ
444159
w. a....................................
Gal. K.L. 300zł. 5 pr. rs. w. s. 10225 -___
Yereinsbsnk po 100 zł
01*1. roi. krwi. i&kł. dla
„ II. oso. 5 pr.
9950 9975
‘ erłitilirBb. pow. po 140 zl 74
75 —
Galicji i Bukowiny 6 pr.
a ni. em. 1871 SCO 5625 9650
loeowardo w 15 lat . 9010 9120 Wed. bankyer. po 100 zł
_
lY.aia.aflOOsł.Spr
— —
Tow. krod. miej. 6 pr. w. a.
Lw. Czar. Jas. I. om. 1865
Akcje kolei.
IV. Obligi za 100 zł.
300 zł. fi pr. srebr. w. n 7350 74
134 60 Albrechta po 200 zł.. .
Indomnizaoyjne galic.
Lw. Czar. Jus. Li. ais. 1867
91- Alfóldzkioj po 21X1 zl, sreb 94
Puż. kraj, z r. 1873 po 6 pr.
300 zł. 5 pr. srebr. w. a. 7150 7215 50 Dniestrzańskiaj
Ludy miasta Krakowa
„
„
Lw.Czer. Jas. III. em. 1865
20- Elżbiety
9
*
StanisławowH
„ u- k. 134 50 135 —
300 zł. fi pr. srebr. w. a 6125 62Ferdynanda póła, po 10 X)
Lw. Czar. Jas. IV.1873
V. Monety.
zł. m. k.......................... 1858
883
800 zł. ń pr. srebr. w. a.
Dukat holenderski
. .
575 94
Prane. Józ. po 200 zł. w. a. 115 25 113 75 Rudolfa po 300 zl. 5 , r. —
Dukat cesarski ....
6—
Kol. gal. Kar. Ludw. po 200
srebr. w. n. . . . '. 72
Napoleondor
.... 1020
78zł. m. k.......................... 203- 203 50 ,
atu. 1669 pw 80(1 zŁ
Pół łiaperjał rosyjski .
10 35
Lw. Czw. a Jas. po 200 zł. 99 25 99 75
fi pr. srobr. w. a. 6975 7025
Rubel rosyjski srebrny
1 70
Mor. Szl. (cent.) po 200
,
» 1872 pa 800 zł.
Rubel rosyjski papierowy l-l’
Aust. pół. zsch. po 200 ał. si. -.08- 108 2:
6 pr srebr. w. a. 68 0 69 —
Pruskie bilety ktuiowe
„
a lit.B. po200 zł. »r.
biedwiogrodz,
Cr. 500 pr. 5725 5750
100 Marek uiemicckicb
63
80
62 80
Rudolfa po 200 zł. ar. 103 — 103 50
Srebro ................................. 11150 113 75
Siedmiogr. po SCO w. a. sr. 77 — 77 50
Kupony w srebrze . .
Papiery
loteryjne
(szt.)
- 220 50
Staataoisb. Gos. 200 zł. w. a. 220
i
Wiedeń, 26 maja.
SUdbahu po 300 zł. srebr. 73 75 74 25 Zak. kr. dla handlu i prz. 159 - 160—
Tramway wied. po 200 zŁ 93 — 93 50 Klary po 40 zł. ki, k.
Powszechny dług jw«28- 30Węg. galic. (Łup.) po 200 78 — 79-- Keglovich po 10 zł. w. k 1150 1260
stwa (za 100 zł.)
Węgiers. pół. wschód, po
Krakowska po 20 zł.
1475 15Rent, austr. w bankn. 5 pr.
200 zł. sr........................ 88 50 89 — Palffy
po40 , , .
2750 28—
,
„
w sreb. 5 ,
Węg. wsoh. (Ostb.) po 200
Radolfa
po10 , , ,
1850 137h
1839 cale loay (m. k.)
Weg. zach. (Westb.) po
Ks. Salw
po40 , „.
3725 3776
S « 1889 */» losu „
38 — 89 — 8t. Genois po40 „ „ .
300 zł. w. a....................
25— 26- » ■
B £> 1654 po 250 Zł. 4 pr
Stanisławowska (paź.) po
1860,500 zł. w.a. fi
Akcje przemysłowe.
20 zł. w. a.
... 17— 191860 „ 100
Budow.Tow. anst. po 200 zŁ
Waldsteia po 20 zł. m. k. 2325 •875
W)> „ IW , ,
1864„100
,
, wied. „ 100 „
— Wiudiszgratz po 20 zł. , 2350 2425
Renta złota 4 pot. .
, tanich pom., 100 „
Listy swat.doui.pu 120 5 ,
(Dewizy 3 miesięczne.)

Oblig. indem. (100 zł)

Galicyjskie......................
Bukowińskie
. . . .

Inne oubkieene rożyCB
v 1‘ł.iei. po
6 piuo. ■

iitil.p. 120 zł

złr. w. a.

-Listy cast. (sa 100 zł.)

Berlin 100 mrk. . . .
Boden cred. allg. dat. 5 pr. a. 106 - 106 50 Frankfurt .100 rnark
■ uiati
Uambnrg ICO uwrk.
„ spłać, w 88 lat5 pr wa. 87- 87 50”
Gil'1'ow
1 iir.w.it
Lwty’- IC
Pur,
i
luii
trauii
, b pr w. a 82
82 50

6245
6245
6245
•2G60
5125

klói*ym wysłano oddział kozaków.

Wojska kubańskie posuwają się dalej
_
_
dla obsadzenia _przesmyków
górskich
[KauI
Car przejeżdżać będzie tej nocy, t. j. z' kazu], Od Ardahanu aż pod Kars przedsięwtorku na środę przez Lwów do Rumunii. Już wzięty
wzięty rekonesans
rekonesans nie
nie napotykał
napotykał nigdzie
nigdzie na
na
kolej Karola Ludwika i Czerniowiecka są o łtern
uieprzyjacieia. Stan
stan zdrowia wojsk zadawałzadawal°’n nieprzyjaciela.
powiadomione i przysposobiły osobny pociąg . Y
J
dworski, który w Podwołoczyskach czekać będzie . uiaJ^cyna moskiewski pociąg dworski. Widocznie więc’
Paryż 28. maja. Dzienniki potwierprzyspieszono odjazd cara z Petersburga. Miał1 dzają wiadomość, iż król włoski wystosował
on wyjechać 2. czerwca a stanąć w Plojeszti 6,1 pismo do Mac Mahona, zawierające najserczarwca, a tymczasem wyjechał 27. maja, a sta- dec7n;e;sze 7aDeWnienii
nie w Plojeszti 31. ma a.
aeczniejsze zapewnienia
___ ¥
j
(Już dawniej zwracaliśmy uwagę na wiary0 przeprawie przez Dunaj teraz Moskale ^nę doniesienie, iż król włoski nie podziela
myśleć nie mogą. Dunaj i wszystkie doń wpada- moskiewskich sympatp swego ministerstwa i już
jące rzeki rumuńskie wystąpiły z brzegów, a teraz otwarcie odzywa się za trzymaniem się
chociażby woda w 8 dniach opadła, to na brze-. An°“ 1 ~rancJł-)
.
gach pozostaną wody, które w bagno zamienią
. ,etersburg dnia 28. maja. €łocałą okolicę. Niepodobna prawie, aby dnia 15. n*ec,
donosi od kaukazkiej
czerwca wśród takich okoliczności mogło się rozJ armii dnia 27. maja: Cofnięty od Adler
batalion
pieszych
kozaków (roz
począć forsowanie przejścia Dunaju.
Korespondent nasz rumuński donosi, że przez bity przez CzerkieHÓw p. r.) przybył
Jassy przewożono od Dunaju kolejami dnia 24. i do Soczy, gdzie się koncentruje, od
Szelkownikowa.
25. bm. Czerkiesów. Odsyłano ich aż w głąb Mo dział pułkownika
skwy. Telegram poniżej umieszczony potwierdza Wysłano mu posiłki od północnego
tę wiadomość. Nie wiadomo jedynie, czy to 50 o- stoku gór. W oddziale jenerała Krawficerów Czerkiesów', czy 50 Moskali rozstrzelano czenki wynosiły straty na górach Apozawczoraj w Krajowie. Wszystkich Polaków, kapy: 2 oficerów, 20 żołnierzy zabi
będących urzędnikami kolei Lwowsko-Czernio- tych, 31 żołnierzy rannych.
(Akapa, trzy mile na północ od Suchum
wiecko-Jasskiej, a stacjonowanych w Rumunii,
wydalono, również jak i telegrafistów. Pozostał Kaleli, przy wielkim gościńcu bitym, wykończo
nym przed dwoma laty, od Suchum Kaleh przez
tylko dyrektor Polak, Słonimski.
u- grzbiet Kaukazu w północnym kierunku a poNajprzód Moskwa tylko w cztery korpusy umyśliła uderzyć na Turcje, uważając ja za tru11/xwsichól Piwadzącym do Władykaukazu.
pa w rozkładzie; później dodała dwa korpusy, a
że tamtędy wysłano posiłki ku Suchum
gdy i to pokazało się niedostatecznem, dodano Falek, które zostały odparte).
jeszcze jeden. A gdy już stanęła nad Dunajem, '.
lewym brzegu Kodorn koncenznowu przekonała się, że siedm korpusów jest trnJc s>ę oddziałjenerała Alchasowa i
za mało, więc znowu teraz dwa nowe korpusy przygotowuje się przeprawa przez
przekroczyły Prut, i w pospiesznych marszach
(Rzeka, poniżej o dwie mile od Suchum
idą nad Dunaj. Najlepszym to jest dowodem, iż Kaleh, wpadająca do morza).
Turcja wcale nie jest trupem, i większej przeciw' . Tureckiej załogi Ardahanu, częsc
niej siły użyć potrzeba, niż przeciw innemu pańrOiEProszyła? a częsc uciekła do
stwu pierwszorzędnemu.
. . -,
.
Osoby, przybywające z nad Dunaju, opowia- ’ . Oddział idący na Bajazet, na radają nam, że już między wojskiem moskiewskiem z . ®»trzyina się dla zaopatrzenia się
nad Dunajem pojawiła się zgniła gorączka, z po-.'Y zywa°*c w Surpohauet. (A więc cofa
wodu bagien, na których jest rozstawione. Co,si& P'/-'- ,
,
,
„
to dopiero będzie, jeśli przyjdą czerwcowe go-1
koiistailtyiiopol 26. maja. Podług
rąca?
.urzędowego ogłoszenia była czwartkowa deTurcja nie ma dotąd żadnego sprzymierzeń-! monstracja dziełem kilku szaleńców. Aby
ca. Ale za to pomagają jej żywioły. Od miesiąca Coś podobnego nie powtórzyło się, kazał
na naddunajskim teatrze wojny sprzysięgły się'
d sprawców demonstracji powięzić,
przeciw
Moskwie, słoty, powodzie, przerwy
ko-1 u -N■ . ■ ambasador
v
j
J wczoraj
r
¥- wręczyłi
mnikacjinastępijąjednepodi-ugich
iprzeszka-l
Niemiecki
1 U1U£,1 UlUJ

UuZJi

z nimi korzystne utarczki, a osobliwie pod
Karsem. Muktar basza podajc dotychczasowe
straty moskiewskie pod Karsem na 6000
blisko ludzi.
Pod Ruszczukiem podczas ognia dzia
łowego między monitorem tureckim a baterją moskiewską ponieśli Moskale znaczne
straty.
Wiedeń d. 28. maja. Jutro popołudniu
zbierają się deputacje regnikolarne.
Twierdzą tu stanowczo, że w miejsce
Nowikowa ma przybyć jako ambasador mo
skiewski do Wiednia — Aksaków.
Bukareszt d. 28. maja. Car 5. czerw
ca przybyć ma do Plojeszti (Przyspieszono
jego przyjazd, skoro tej nocy przejeżdżać bę
dzie przez Podwołoczyska - Lwów - Czerniowce p. r.)
Ruszczuk dnia 28. maja. Dzisiaj zde
montowano baterję moskiewską pod Slobozia.

PRZEDSTAWIENIE WIECZORNE.
W teatrze hr. Skarbka.
We wtorek dnia 29. maja.

Mąż fi żona
Komedja w 3. aktach Aleksandra hr. Fredry.

.

NIEWINIĄTKO

Komedja w 1. akcie z francuskiego pp. Meilhac i
Halevy, przekład Mieczysława Chrzanowskiego.
Początek o godzinie w pól do Smej wieczór.
Jutro:

Pan Jowialski

trzeci występ p. Józefa Kychtera.

KURS GIEŁDY WIEDEŃSKIEJ.
WIEDEŃ 28. maja 1877.
godzina 10 minut 45. przed południem.
Anglo-austr.
Akcje kred.
135.90.
Kolei Kar. Lud. 203.75.
Kolej połud.
Usposobienie, stałe.
Napoleondor 10.25.
WIEDEŃ 28. maja 1877.
godzina 2. minut 17. po południu.
Losy kredytowe 161.—.
Węgier, kred. 119.—
Akeje fran.-aust. —.—.
Anglo-austr.
68.—
Kolej Kar. Lud. 203.25
Unionsbank
44.50.
Nordbahn
Kolej połudn.
186.—.
74 50
Kolej Alfóld.
Kolej Elżbiety 134.—
95.—.
Węg. Nordostb. 88.50
Kolej Lw.-czer. 99.75.
Rndolfsbahn
Węg. Ostbau.
103 50.
Galie, indemuiz. 83 75
Węg. obi. pań. w zł. 59.—.
Losy z r. 1864 134.25.
Kolej siodmiog.
Węg. galic. kolej —.—.
Yerkehrsbabu
74.—
Losy tureckie
Kolej państw. 220.—
1250
Losy węgler.
Baukverein
57.—.
70.50
Kolej Albrechta —.—.’ Marki niemieckie ot. 92 95
Rosyjski rubel papierowy 1.37’/,.
Usposobienie: stałe.
Berlin, 26. maja. Rusa. Banknoten 217.75. Cre
dit. A et. 215.—. Lombarden 119.50. Gallzier 80.10
Staatsbahn —Rumknier 11.40. Oesterr.-Banknoten 158.20. Usposobienie —.

Kasa galic. Tow. kredytowego.
Kupuje.
5% Listy zastawne po . 82 —
4%
„
„
po .
75 75
Lwów, duia 28. maja 1877.

sułtanowi
swe listy wierzytelne.
dzają Moskwie w operacjach. Gdy przyjdą cho- ""
ł ~
roby — jeszcze więcej jej siły podkopią.
Perski poseł wręczył notę Safwetowi
baszy, w której oświadcza, iż rząd perski
Turcja w Azji nie miała armii polowej, któ-!
będzie utrzymywać przyjazne stosunki, w
raby bitwę z Moskwą w otwarłem polu stoczyć i,
mogła. Pamiętała jedynie o obronie fortec. Tym myśl łączności między wielkiemi muzułmańczasem Moskwa po zdobyciu Ardahanu otworzy- !skiemi narodami.
ła sobie drogę wprost do Erzerum i natychmiast
Depesza Fazli baszy, dowódzcy w Suoperacje na Ardahan rozpoczęła. Ze wszystkich chum-Kale,
,
donosi: Oddział floty, wioząc
wiadomości wypływa, że Karsu nie myśli Mo 350 ochotników, uderzył na fortecę Eodille
skwa oblegać; tylko maskuje swe płany pozor- ,
nemi natarciami na Kars. Główne zaś siły dro- '[Adler] na północ od Suchum-Kaleh, na gra
gą od Ardahanu posuwa szybko ku Erzerum i nicy między Abchazją a Czerkesją. Wojsko,
już d. 24. maja dotarła do Olti (na pół drogi z poparte
;
artylerją, wysadzone na brzeg, po
Ardahanu do Erzerum), wysławszy pierwej od biło Moskwę, która pozostawiła na placu
dział jeden na zachód do Artwin, aby tam prze 200 zabitych. Fortecę zburzono a eskadra
prawiwszy się przez rzekę Czuruk, od południa
natarł na Batum. Telegram donosi, że Turcy z powróciła do Suchum-Kaleh.
W potyczce wtorkowej (dnia 22. na
pod Batum nie dopuścili tej przeprawy, i zni
szczyli most.
górach Jakora) niedaleko od Suchum Ka
W skutek operacji Moskwy na Erzerum, lek Abliazowie pobili Moskwę; zabitych Mo
Muktar-basza cofnąć się musiał ku Erzerum,
skale pozostawili 300 żołnierzy.
zkąd wysłano mu w pomoc 20.000 Kurdów, któ
re zebrał był wali erzerumski. Telegram donosi,
Wostatniej chwili otrzymujemy następujące
że oczekują walnej bitwy, tj. między Muktaremtelegramy:
baszą i Moskwą, idącą od Ardahanu. Jeśli tę bi
twę Moskwa przegra, musi wtedy coprędzej opu
Konstantynopol d. 27. maja. Po
6270 ścić całą turecką Armenię, lecz jeźli wygra, sta słów
mocarstw europejskich zawiadomiła
6270 nie się panią całej Armenii, i tylko pozostanie
Porta o zaprowadzeniu stanu oblężenia. De
6270
'jej zdobywać twierdze Kars, Erzerum, Batum, w
2880
pesza Muktara baszy *<z »«.
25. umjmaja donosi, <-«.
że
:>14) których się Turcy zarukuąć muszą.
I
Ważną wiadomość przynoszą dzienniki mo- i Moskale posuwają się naprzód i że stoczono |

Sprzedaje.
82 50
76 50

Pociągi kolejowe.
Przychodzą do Lwow«:
Z KRAKOWA: o godzinie 5 minut 30 rano (pociąg poapiesiny); o godz. 9 m. 25 wieczór (puciąg osobowy);
o gods. 10 min. 35 przed południom (pociąg mieszany).
Z CZEKNIOW1JSC: e godzinie 9 minut 55 wieczór (po
ciąg pospieszny), o godz. 3 m. 4Q rano (pociąg mię»**uy); o godz. 2 m. Łi) popołudniu (pociąg ruiesz.-iny).
X 8TAN1ŁSAW0WA: (na Stryj): o godzinie 7 m. 58
wieczór (pociąg nr. 2J; ogodz. 8 m. 52 (pociąg nr. I).
Z PODWOŁOCZYSK: (aa dworzec w Podzamcza): o godanie 2 minut M rano (pociąg osobowy); o godi. 8
b>. 8 popołudniu (pooiąg mięszauy).
X PODWOŁOCZYSK: (na dworze# lwowski główuy: o
godzinie 10 m. 3; wieozór (pociąg pospieszny) o god,-..
8 min. 2.r> rauo (pociąg osobowy) o godz. 3 m, >3
po południu (pociąg mięszany).

Odehodwą ze Lwowa:

DO KRAKOWA: o gouzinie 11 min. 8 przed północą
(pociąg pospieszny); o godz. 4 m. 40 rano (pooiąg
osobowy,) o godz. 4 minut 45 po południu (poeiąg
mieszany);
DO CZERN1OWIEC: o godzinie 6 minut 25 rano (po
ciąg pospieszny); o godz. 11 minut 25 wieczór (po
oiąg mięszany); o godz. 12 min. 3>J z południa (po
ciąg mieszany).

ZN adesłane.

ADOLF LUKAS,
doktor medycyny i chirurgii, magister akuszerji i
okulistyki, były lekarz szpitalny w Pradze, asy
stent kliniczny i subst. prymarjusz w szpitalu po
wszechnym w Ołomuńcu, lekarz sądowy we Lwowie ect.
po dłuższym pobycie za granicą osiadł we Lwowie.
Ordynuje w mieszkaniu przy ulicy Blacharskiej
nr. 8. (tuż przy placu Dominikańskim) I. piętro
od 3—4 popoł.

Dla ubogich bezpłatnie od 2—3.
Oświadczenie.
Jeżeli p. Feliksowi Jaworskiemu lub komukolwiekbądź innemu na' tern zależy, aby przekonać
Bię, że konie moje ani chłopca; z Werenczanki ani
nikogo innego nie przejechały i nie uszkodziły, o
czem p. Jaworski dwukrotnie pisał w Gazecie Na
rodowej, raczy się zgłosić albo do niżej podpisa
nego w Zaleszczykach, albo też do redakcji Ga
zety Narodowej, gdzie złożyłem oryginalne po
świadczenie c, k. starostwa powiatowego, jakoteż
Zwierzchności gminnej miasta Zaleszczyk, (które to
władze o podobnym wypadku wiedziećby musiały)
iż w przeciągu ostatnich kilku lat nic podobnego
W Zaleszczykach nie zdarzyło się.
Zaleszczyki, 21. maja 1877.
Seweryn br. Brunuki.
(Dokumenta te są złożone u nas.
Administracja Gazety Narodowej.

CEMENI

Zupełnie świeży transport
via Suez

Codziennie świeże

Handel towarów
korzennych i kolonialnych

CZEREŚNIE

H. CHI GE RA
w Rynku pod 1. 40
otrzymuje ciągle świeżą wiosenną

Chińsko - rossyjskiej

liptowska
HERBATY BHYNDZE
Czereśni włoskich

i

1 dużych z kuchnią na I. piątrze blizko
nowego gimnazjum i akadenri są do na
Ijecia przy ulicy Zielonej Nr. 6. Bliż
”® mtaSt.
sza wiadomość u Wj!
,••••■
•
1 •cego przy ulicy Hetmańskiej Nr. 10., przy najludniejszej ulicy z elegancją i i
WŁOSKIE
który ma także
2375 2-5 komfortem urządzony, z bardzo małym
MŁODE KARTOFELKI
zapasem towarów, pod bardzo korzystnepoleca handel
za 45000 zł., z których połowa może zo mi i każdemu fachowemu przystępnemi
warunkami. Bliższe szczegóły na żądanie
stać przy gruncie.
listownie.
2370 2 - 3 ||
we Lwowie w rynku 1. 42.

wspólnika
do samoistnej tabularnej wioski

pod Złotym Kogutem

funt w. w. Congo cesarska 2 zł.
B Familijna 3 zł.
a
„
„ Melangede Moskau 4 zł.
1
»
Emperial 5 zł.

angielskich zł. 1.07.
Łaskawe zlecenia odwrotną pocztą.

1981 14—?

białym upławom i ich skutkom. Główny
skład w aptece „zum weissen Einhorn" Altstadter Ring N. 551, I. dalej
u J. Fiirsta aptekarza na Poric, A. Filipęka Karlsplatz, B. Fragnera, Kleinseito
iw Pradze.
2088 4—6

KSIĘGARNIA

F. 11. RICHTERA
we Lwowie

2897

1—3

poleca na obecna porę:

PmwoflniK
dla pilących
wody mineralne
oraz sposób zachowania sie podczas picia
tychże przez dr. A. S. BERGERA.
1
Cena 30 ot. z posyłką 32 ct.
j

Dr. Antoniego Kaczkowskiego |
teoryczna i praktyczna

Nauka Homeopatji
w dwóch częściach (89 arkuszy druku) I

* Cena 8 zł.
opuściła właśnie druk i znajduje się na
głównym składzie w księgarni

R. M. Richtera
we Lwowie.

2396 1—1

C. k. wyłącznie uprzyw

KROCHMAL

(Tablett-Kraft - Glanzsta rke)
Franciszka Palmę w Trutnowie,1
który namaczanie pólkoszulków i wstawek itp.'
zwykłym rozpuszczonym krochmalem su-!
rowyin czyni zbędnem, nadaje bieliznie.
cudownego połysku i bieli, i przydaje się|
szczególnie do bielizny cienkiej, strojnej ido prasowania. Tabliczka kosztuje tylko20 ct. a. w. wraz z całą nową instrukcją:
użycia w prasowaniu, oraz z receptą na
wywabianie plam, powstałych z atramentu!
lub rdzy. Mniej jak 5 tabliczek nie wy-,!
syła się.
2401 1-12

Skład we Lwowie w handlu
p. Maurycego Bałłabaua, przy!
placu Marjackim 1. 8.
I

Korzeń mydlany
do mycia owiec przed strzyżą |
poleca po najumiarkowańszej cenie handel

0. T. WINCKLERA
we Lwowie.

2839

3—3 i

Spółka dla rolnictwa:
i przemysłu rolniczego
we Lwowie,
ma jeszcze do wysprzedania: ko-;
siarki Kizby, żniwiarki Wooda,
okopywacze Howarda, sortowniki
do zboża Hignetta i t. p. maszyny,
i narzędzia, po cenach do połowy
zniżonych. Bliższe określenie tychże
znajduje się w Gazecie Narodowej \
z 17. kwietnia t. r. nr. 87. Wi
dzieć i nabyć je można w fabryce*
K. Kwaszyńskiego, Łyczaków,
ulica Słodowa, 1. 4.
2394 1—3 '

Swieiońó, pięknoftó i Młodość
nadaje twarzy i powłoco ciała

CRŻME-ORIZA
DE NINON DE ŁENCŁOS
L. LEGRAND, dostawcy perfum wielu
panujących domów
S07, ulica Saint-Honere w PARYŻU
i w głewnych magazynach perfum we
Francji i zagranicą.
We Lwowie w aptece P. Mikolascha,
w magazynie galant. P. Strzyżowskiego
i pp. Bayer i Leona.
1785 22-24

Dwa pokoje
frontowe
na pierwszem piątrze z przynależytościami, są w każdym czasie do wynajęcia Nr.
11. Rury.
Dobkowska Emilia.
2386 2-2

Fabryka pudrety

w rzekach, strumykach górskich i stawach
w największym wyborze, po cenach bar
dzo umiarkowanych, poleca magazyn pod,
firma
2392 1-3

we Lwowie, Rynek 35.

Cort lekki na spodnie, sztu

TtsonT

czka na spodnie zł. 3, 4, 4.50, 5.
na garnitu
ry i wierzchne surduty
meter zł. 2.6% 3, 3/0, 4.20.
łok. w. zł. 2, 2.40, 2.80, 3.30.

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

JAWORZ (Ernsdorf)

Peruvienne czarna
meter 4.20, 5, 6 zł.
łok. w. 3.50, 4, 5 zł.
Brystol czarny na spodnie,
sztuczka na spodnie 5, 6, 7, 8 zł.
Tyfol szaraczkowy, granatowy,
bronz.owy, na składzie po t anich cenach.

Posyłam próbki na żądani

Karol Grucliol.
<;

raty

! Maszyny do szycia
w Stanisławowie.
IJrzędownie koncesjono Iz największej fabryki w Europie akcyj
wana fabryka pudretu z od inego Towarzystwa Fricster Jt Ross
chodów ludzkich i nawozów mana w Berlinie, z gwarancją 5-letnią,
mineralnych w Knihynlnie i
poleca handel maszyn do szycia

istniejącą dotąd
Ludwika 1. 11.

przy ulicy

Karola

(stacja kolei żelaznej Północnej.)
Zakład do picia wody, kąpielowy, kuracji mlecznej i żętycą,

na uli<ę Ko
pernika I. 2. do domu
Ton arzystwa
ZiemskoKredytowego naprzeciw handlu
towarów matorjałowycli p. Piotra
2354
Mikolascha.
2-3
Dziękując, za dotychczasowo wzglę
dy | oleca się i na przyszłość tako
wym wysokiej Szlachcie, c. k. woj
skowości i P. T. Publiczności.

Przemyśl

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

wybudowane.

Wyrób żętycy owczej w tym roku wprowadzono i mle
czarnię urządzono w’samym zakładzie.
Kumys i wszelkie wody mineralne krajowe i zagraniczne

na składzie.
Restauracja, cukiernia i dwa sklepy korzenne, zaspokoją wymagania
szanownej publiczności, po najtańszych cenach.
W tym roku otworzono także restaurację izraelicką koszerną.
Codziennie świeży chleb i bułki.
Pomieszkania odnowiono , park upiększony a wyborna muzyka, for
tepian, bilard, czytelnia itd. uprzejemnią szanownej publiczności pobyt
w Zakładzie.
Lekarz i apteka w miejscu. Poczta osobowa i listowa kursuje mię
dzy Lwowem a Lubieniem 2 razy dziennie. Stacja telegraficzna w miejscu.
Na stacjach kolei żelaznych Gródek lub Szczerzec oddalonych od Lubie
nia, jedną milę murowanej drogi, czekają zawsze podwody. Dyrekcja za
kładu przyjmuje także zamówienia na takowe.
2248 6-6
Dyrekcja.

Zakład zdrojowo-kąpielowy

xxxxxxxooooc

w Iwoniczu.
NOWE łazienki w Iwoniczu

SOO.OOOzł.

VMWE

Z Dyrekcji Zakładu sierótI
i ubogich w Drohowyżu. I

p.łożoue w środku Zakładu, jedie z najlepiej urządzonych w Eurrpie. Część budynku łaziebnego otwarta o 1 przeszłego roku, mieści
w sobie wspaniałą salę, werandę, 23 izb łaziebnych z 50 wan
nami miedzianueiui. Ogrzewanie wody zapomocą pary, we
dług najnowszych udoskonaleń balneotechniki. Izby i korytarze wy
słane dywanami, opatrzone telegrafem, ciepłomierzami, ogrzewaczjkami do bielizny i urządzeniami do miejscowego użycia kąpiel. Izby
laziebne 41/, metra wysokie, przewietrzane sztucznie, nie zawierają
'żadnej pary. Dwa kotły parowe i machina parowa umożebnia przy
rządzenie na godzinę w starych i nowych łazienkach do

z najnowszego krnszen szlachetnego,

który wiecznie zostaje
żółtym jak złoto, z pisemną na to gwarancją, że w 10 latach to złoto nie
straci na swym kolorze.
Pierścionki « >tola Rixa, osdobione prsw-dsiwenii kamieniami kriysatatoweml
npnu dc w formie róśr, lak piakne. ie trndao mieć o podobnych wieksse pojęcie, a jour,
1 U 50 et., 3. 3, 4 tł.
Pyszne sygnety ae siata Rixa. i prawdziwemi kamieniami do grawirowania,
ci^łaie, bogato eileaowane zl. 1.60, 3, 3 zł., z prawdziwemi granatami 2 »l. 50 ct.
Łańcuszki do zegarków ze złota Rira. dla mężczyzn po ał. 1.50, 2, 3, 4, 5 zl.
Łańcuszki męzkie i damskie, dłarie i piekne na ogniwach, do powioszenia na
8xyję zł. 2.50. 3. 4, 5 zł
Piękne łnńcnszki na asyję dla dam a krzyżykiem brylantowym lnb medalio
nem, sitaka 1 sł. 50 et.
Medalisny dla pań na izyjc lub meżesyzn do łańcasików zegarkowych 1 sł.
50 c., 2 i 3 zł.
Krzyżyki wysadzane rubinami, safirami, ametystami, koralami lub innymi ka
mieniami. sztuka zl, 1, i.50; 2, 3 zł.
Guziki do manszetów i pólkoszulków, najdelikatniej szlifowane, z emalją w ognia zrobioną, pięknie wykończone, € guzików w szkatutce zl. 1. 1.50 do 2 zł., te same z
białymi lub Kolorowymi kamieniami krzysztatowymi zł. 2. 3,
5 zł.
Brosze 1 kólczyki, najpiękniej i najmazolnirj wykonane z emajla w ogniu
zrobiona lub z kamieniami krzysztatowymi, koralami, raflrem, chrysopasem, opalem, ru
binarni, grauatami itp., broszki zł. 1. 2, 3, 4 zL, para stosownych kolczyków 1, 2, 3, 4 zl.
Zeg-arki kieszonkowe ze złota Biza, na sekundę zregulowane z pisemna gwaraneją, chronometer damski 8, 10. 15 zl., chronometer męzki 10, 15, 18 zl.
Na kardy przedmiot ze złota Biza daje sie gwarancję, kupcy, złotnicy, handlarze
zegarmistrze otrzymają przy zakupnach hurtowych odpowiedni rabat.
Wysyłki załatwia rzetelnie i sumiennie

1OO kąpiel.

|
t|

Fabriks - Depot, Kix - Goldschmuck
we Wiedniu, Praterstrasse 16.

2025 5—6

własnego

wyrobu,

zapas wód

W

Młody człowiek,

LISTY hipoteczne, H
które według prawa z dnia 1. lipca 1868
i najw. post, z dnia 17. grudnia 1871,
nia
pupilarnych,
uia kapitałów
KaPllalow funduszowych,
iuuauszon
wych, na kaucje slużbowvo i wadja — są w

I

...

Wszystkio polecenia z prowincji wykonują się bezwłocznio
po kursie dziennym, bez doliczenia prowizji.
1996 u—?
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ROMAN WOJCZYNSKI
we Lwowie ul. Halicka róg Wekslarskiej 1. 11.

otrzymał na obecny sezon w wielkim wyborze

bankowo- i komisowo-handlowy

Aleks. Mieczysława Orłowskiego

we Lwowie, ul. Ormiańska 1. 23.
ziemskie i realności
hipoteczne, zajmuje
trze 4 pokoje frontowe z przedpokojem ii się sprzedażą dóbr ziemskich, folwarkuchnią. Wiadomość u dozorcy domu ii ków, realności, lasów, iakoteż zboża i
chmielu; wydzierżawianiem dóbr i fol
w Rynku pod 1. 6, na 2giem piątrze.
2393 1 3 warków i zamianę dóbr na domy.

Marjackim pod 1. 8 n. dostarcza na dobra
zaraz do wynajęcia na lszem pią miejskie pożyczki
przy placu

taoiU-f/ULkitif
Au Quinquina et au Cacaa combinfe

JEDWABNE

PŁÓTNA i BIELIZNĘ STOŁOWĄ

3^ GOTOWESEKAIE i OKRYCIA damskie -ss
3X3^ CIOTO lf Ą BIEŁIZJTf damską i męską
3^** Wszelkie zamówienia wykonuje najakuratniej w oznaczonym czasie.

210311-12

MDdTJ PŁOOWKM, PRZEKRWIENIACH BIERNYCH, ZOŁZACH, 8KO1BUCIE, W PERTODACH POWROTU DO ZDROWIA PO CIĘŻKICH flORĘSZKAGH.

WYSTRZEGAĆ SIĘ NALEŻY FAŁSZERSTW l NA$LADOWNICTW
sKł.An GŁÓWKI w aptece P. LEBEAULT"A, 58, ulica Rćanmnr, * PARIŻU

Dostać można we Lwowie, w aptece P. Mikolascha; w Kmakowie
w aptece P. Trauczyńskiego i w aptece P. Redylp.
A
__________________________________________
.
■ 1
1 » Iii
_ -1 1
— 1.1— —
Jedyny
skład
dla sprzedaży
cząstkowej
53 w Paryżu.

OdpowiedzialBy redaktor Jan Dobrzański.

i

mhdokkkwności, cirbmisiach nkrwowygb, chroniczna bieoumcb, osła-

i AKSAMITY.

SZALE i CHUSTKI damskie

WINO ŚGIĄGAJĄCO-ODŻYWCZE BUGEAUD’A w połączeniu z Chi
i Cacao. Zwracamy uwagę lekarzy, chorych i wszystkich osób
pragnących zachować zdrowie za pomocą tego preparatu, który z po
wodu swych własności terapeutycznych nazwany został: ŚCIĄG A JĄCCb
OŻYWCZYM. Przygotowany na winie hiszpańskiena wybornego gatunku,
przyjemnego smatu, nadaje się szczególnie dla powracających mozolnie
do zdrowia, dzieci wątłych, kobiet delikatnych,, starców osłabionych
wiekiem i niemocą, szczególnie działa pomyślnie w chorobach następu
niną

Ł — L « T -łk/ł/ł ,*11 ■ l) w .D
WW
w aptece
Lebeault. Rue Reaumur

rnnrnr--------- :7r~rarr~'irn iMriiiiriiiaMwrTMMirwiiiifiiniiiiMiwmiM—^—

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

■9

jących ;

MOUSŁINY, ZEFIRY, OKSFORTY.

MATERJE

|
I

dzierżawca zakładu.

NAJNOWSZE NA SUKNIE DAMSKIE

biegły w językach: polskim, niemieckim i
francuskim, poszukuje posady.
Adres:

Dz. PP. XXXVIII. N. 93,
mogą być użyte do lokowa
kaucyj małżeńskich wojskotymże kantorze do nabycia

Rrancissek Kratt,
2119 5—6

MATEKJE wełniane, BAREŻE, PEBKALE, KRETONY,

filozof i pedagog,

si

akcyjnego Banku Hipotecznego
pod warunkami najprzystępniejszemi.

lekarskich obcych, “

cztery restauracje i cukiernia.
Odległość zakładu od stacji kolejowej Drohobycz jedna mila.
Na dworcu znajdują się podwody wszelkiego rodzaju, zarząd za
kładu przyjmuje także zamówienia na takowe.
Apteka, urząd pocztowy i telegraficzny w miejscu.
Lekarz zakładu Dr. Z. Rieger, krajowy radca zdrowia.
Zamówienia na pomieszkania mogą być o tyło uwzględnione, o
ile dołączony zadatek ubezpiecza czas najmu.

c. k. uprzyw. galic.

wszystkie efekta i monety

Kąpiele słono siarczane i żelazisto-slono-siarczano-szlamowe, słono alkaliczne zdroje rozrze
dzające do picia.
owcza

2

Kaotor wymiany
kupuje i sprzedaje

000000009 0030000000000
TRESKA WIEC., §
Zakład zdrojowy zostaje otwartym 15. maja 1877 O
Q
Żętyca
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{Zbiorniki wody w roku bieżącym znacznie powiększone!

CH. FAY

Środki lecznicze: kuracja zimną wodą,
Magazyn Perfum w Paryżu
żętyca, mleko, kąpiele z igliwia i sztuczne
9. na ulicy de la Pair, 9.
żelazne.
1951 6- -6
Dostać można w magazynach galanter.
Wspaniały park, dobre restauracje,
pp.
Kamila
Strzyżowakiego, Leona Feinsalony lecznicze i do czytania, stała mu
zyka, stacja telegraficzna i pocztowa. Le tucha, K. Bayera i Leona, w składzie K.
karz kąpielowy: Dr. Michał Kaufmann.
Mikolascha we Lwowie, w Czerniowcah w
aptece T. Golichowskiego.

Przemyśl

Handel towarów galanteryjnych i norymbergsklch,

zostanie otwartym 20. maja b. r.

ani krewnych, którzyby z prawa
do utrzymania ich byli obowiązani
i ten obowiązek spełnić mogli.
Główna wygrana
Tylko w razie, gdyby nie było do
statecznej liczby sierot, przyjmo
!wane będą dzieci, mające wpraw
Najniższa wygrana 195 zł. dzie rodziców, ale tak ubogich, iż
Dnia 1. czerwca 1877
|nie są w stanie dzieci swych utrzy
odbędzie się wielkie ciągnienie o. k. austr. mać. Chłopcy, którzy mogą być!
premiowej pożyczki z 1864 r. przez rząd do Zakładu przyjęci, winni mieć
założonej i gwarantowznej, w wysokości
130 milion, zł. 983.000 zł. najmniej siedm zaczętych, a naj
Między wysokiemi wygranemi tej więcej dziesięć lat ukończonych/
pożyczki znajdują się 200.000, 150 000, dziewczęta zaś najmniej sześć za-,
50.000, 25.0CO, 20.000, 15.000, 10.000. 'czętych a najwięcej ośm lat ukoń
5.000, 2.000, 1.000, 500 zł. i 195 zł.
jako najniższa wygrana każdego wycią- czonych.
Zwierzchność gminna, opie-|
gnionego losu.
Żadna inna loteryjna pożyczka nie kun, a względnie rodzice, lnb osoba
nastręcza tak wielkiej szansy wygrania prywatna pragnąca w Zakładzie
jak powyższa, a każdy za małą wkładkę
może wygrać 200.000 zł. Los za umieścić dziecię, ma imieniem te-!
opatrzony w numer serji i wygranej goż wnieść prośbę do podpisanej'
kosztuje 2 zł., 3 losy 5 zł, 7 losów Dyrekcji w Drohowyżu,
poczta
10 zł., 15 losów 20 zŁ a. w. w bank Mikołajów, załączając następujące
notach.
2399 1—3
Łaskawe zamówienia za nadesłaniem dokumfenta:
a) świadectwo ubóstwa, wy-!
gotówki, wykonują 3ię pospiesznie, su
miennie i franco i do każdego zamó dane przez zwierzchność gminną i
wienia dołącza się plan gry,, udziela się miejscowego plebana;
informacji na każdo zapytanie, a po dob) metrykę chrztu ;
konanem ciągnieniu wyśle się gratis i
c) świadectwo zdrowia wy-!
każdemu uczestnikowi listę wygranych —
wygrane wypłaci się natychmiast. Upra dane przez lekarza;
sza się zatem o spieszne zamówienia |
d) świadectwo szkolne, jeśli,
do domu handlowego
dziecko w szkole publicznej nauki
J. Breycha, j pobierało.
in Frankfurt a/M. Friedbergr. - Str. 91.
Zaopatrzone powyższemi do-i
kumentami prośby wnosić należyj
najpóźniej do I. lipca b. r. Po-|
dania wniesione później będą mo-|
gły być dopiero w następnych]
terminach przyjmowania sierót,
uwzględnione.
2390 1—3
Wnoszący prośbę zostaną wj
, należytym czasie o przyjęcie sie-'
jest
1783 78-78
' rót uwiadomieni i do dostawienia:’
Mączka ryżowa
tychże do Zakładu zawezwani.
I
przygotowana z Bizmutem
Drohowyże, d. 24. maja 1877.1

cerze świeżość naturalną.

£. Witkowski

poleca najłaskawszej P. T. Publiczuości, obecnie powiększony i wielki
wybór zaopatrzony
2295 6—8

purety ar Stanisławowie, al dzieci bez ojca i matki, nie ma
bo pod adresem: p. Klemens jące wcale żadnego majątku do
Cetwiński w Stanisławowie. statecznego na swoje utrzymanie,

nledostrzciona przy staje do
ciała, nadaje

kierujący zakładu: Med. dr. G. itadinaer.

1970 1—3

Łazienki do kąpiel siarczanycli i siarczano-szlamowycli zostały odnowiono
Łazienki do kapiol rzecznych, na rzece Wereszczycy nowo

Ogłoszenie.

1
pośrńd

lasów, w zupełnie rdrowrm i od wichrów zasłoniętym położeniu nad romantyeina doliną Bectwa.
Ciepły szczaw, zawierający w sobie żel.nisty wapien, skutkuje: 1. przeciw chronicznemu
katarowi żołądka i kanału odchodom ego, wywołany z nadmiaru kwasów wylwarzsjącłch sie; S.
zmieszany z mlekieni lub żętyca przeciw infiltracji tuberkuhezuej płuc i chronicznemu katarowi
organow oddechowych; 3. na choroby kości, mianowicie rachitis i karies, ł. prseciw bladaczce,
niedokrewności, po stracie soków i krwi, lub po ciężkiej chorobie, G. przeciw gośccwi i reuma*
tyzmowi.
Kąpiele obfitoją w kwas węglowy, wzmacniająco na cały ustrój nerwowy a ożywiająco na
system linihttjczny i kapilarny, dlatego są nader skutecznemi w ek a ud tej i piersi i błony brzusz
nej, szczególnie po kilkolygodninwej chorobie nawet i wtedy, jeżeli spowodowała 9 oatlawienie
członków. Powietrze lesiste obfitujące w ozon działa bardzo skutecznie na koklusz, inhalacje,
zawsze świeże kąpiele szpilkowe, tudzież cieple świeże, i kwaśne mleko wodłur życzenia.
Objaśnienia co do pomieszkali i innych slosanków zakładu adziela najchętniej.

Zakład zdrojowe kąpielowy

Ek3Ł. Na raty ‘SJJ

u podnóża Beskidów, oddalone o ’/4 godziny
od stacji kolei Bielsk.

Pomieszkanie

handel i pracownię
siodlarsko - rymarską Kąpiele w Cieplicach pod Mahrisch-Weisskirchen

LUBIEŃ

Józefa Iwanickiego

dla t«go to działa szczęśliwie na skórę

M. T. uniwersytet Kraków.

Ceny umiarkowane i stałe.

ma zaszczyt zawiadomić, iż przeniósł

7OOOOC

pod Stanisławowem ^niedaleko dworca
kolei żelaznej) ma zaszczyt uwiadomić i
P. T. Rolników, że ma obecie na skła | przy ul. Akademickiej 1 2. Hotel Żorza.
dzie w zapasie I-bIKD centnarów go Zapas czółenek i innych części skła
towej pudrety, wyrabianej z odchodów dowych. Igły do maszyn wszystkich
systemów.
8—?
ludzkich, jak i z krwi bydlęcej — ta | 217*'
ostatnia szczególnie
przydatna do
uprawy tytoniu.
Zbytecznem byłoby rozwodzić się
L. 160 ex 1877.
tutaj nad skutecznością tego rodzaju
nawozu, gdyż wpływ i działalność pu
drety na roślinność i plenność ziarna,
zboża wszelkiego rodzaju jest ogól
nie uznaną.
Na mocy aktu fundacyjnego i
Fabryka podchlebia sobie, że wy
robem swoim rzeczywiście przysłuży się statutów ś. p. Stanisława hrabiego
panom rolnikom — i ztąd tuszy, że ISkaibka z roku 1843, tudzież za
przy spóźnionej porze wośnianej do za twierdzonego przez wys. Rząd sta
siewów jarych, iakoteż przy tegorocz
nych dłuższych ulewach, które wywóz tutu organizacyjnego z dnia 17.
na«ozu stajennego uniemożebniają, do marca 1875, znajdzie 50 dzieci w
godzi panom gospodarzom wiejskim za sierpniu r. b. umieszczenie w Za
praszając ich do licznych zamówień.
kładzie sierót i ubogich w DroPrzesyłki ekspedjują się za opłatą
howyżu, w powiecie Źydaczowskim.
gotówką, lub przy odpowiedniem za
Zakład przyjmować będziel
datkowaniu koleją żelazną za pobra
niem należytości.
2305 6 —6
.dzieci obojej płci religii chrzeCena 1 cetnara pudrety z odcho ściańskiej, bez względu na miejdów ludzkich bez worka wynosi 2 zł.,
z krwi bydlęcej 4 zł., worek 2 centna Isce ich urodzenia i stan, jeśli tylko
rowy kosztuje 45 centów, za pożyczenie pochodzą z rodziców w Galicji
worka płaci się dziennie pól centa.
stale zamieszkałych. Pierwszeń
Pieniądze i zamówienia należy stwo mają ślubne lub nie ślubne
przesyłać albo wprost do fabryki

Zakład hydropatyczny
i żętyczny
Rozpoczęcie pory 15. maja.

Miclial Walicliiewicz

wolnego stanu, dobrze wychowana, w śre
dnim wieku, zdrowa, pracowita, uzdol
niona, rozumiejąca praktycznie zarząd go
spodarstwa ogrodnictwa, nadzór sług ogólnej
zatrudnienie i pożytek domu, utrzymanie'
rzeczy ważniejszych bieliznę etc., przytenij
główniejsze ręczne roboty, mogąca wyka-,
zać się chlubną rekomendacją; w ogóle jest'
to osoba na którą we wszystkiem bez ża
dnej wątpliwości spuścić się można a któ-'
rej staraniem zawsze jest z prawdziwą,
przychylnością, szczerością i sumiennością!
odpowiadać podjętym obowiązkom, poaza-j
kuje zaraz umieszczenia.
Może być także do towarzystwa lnb
wyręczenia.
Osoby interesowane raczą się zgłosić
niezwłocznie listami frankowanymi pod
adresem S. B. <3., poste restante 1)0bromil.
2395 1-8

POMIESZKANIE Znakomite powodzenie,
przy ulicy Mićkiewicza l. 14.

poleca się łaskawym względom.
Na tapicerskie, szmuklerśkie i inne w. handel meblowy
wchodzące roboty zamówienia przyjmuje, i jak najskrupulatniej
załatwia.
2177 6—?

Rynek Nr. 27.

we

Cheviot angielski

3JT3* Na

Meble z drzewa giętego

A Lwowie,
Nadwodzki

obok księgarni p. Milikowskiego.

?i«ii r>

(gdzie dotąd księgarnia p. F. II Richtera się znajdowała)
znacznie rozszerzony i obficie zaopatrzony w świeżo'
sprowadzone najnowszego fasonu Meble, Lustra, modne i gu-1
stowne obicia na meble, dywany, firanki, sukna na
podłogi itp., następnie .
w kompletny wybór mebli żelaznych tj. łóżka, umy
walnie, łóżeczka dziecinne, kołyski, kanapy, krzesełka, sto
liki do ogrodu 1 namioty, w końcu

WĘDKI, KACZKI i t. p
Przybory <lo łowienia ryb

Karol Gruchol

D'“ Festśrodek
’s Capsules,
przeciw rzeżączce,®

najpewniejszy

B. Sslhte i Gefetertt
W <l« lroitlu hotelu Langa przy placu Marjackim

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

o 4C0 mórg, z długiem bankowym, z wkudkowym kapitałem najmniej 14.000 zł. go-'
tówką. Kawaler lub żonaty bezdzietny ma
pierwszeństwo.
2831 3—3 i
Siejby wszystkie pokończone, zagospo
darowanie i inwentarz dostateczne. Bliższą1
wiadomość udzieli adwokat Dr. Why psuj
Dzidowski, ulica Kościuszki 1. 2.

we Lwowie ul. Halicka

pól kilo Albertów lub innych ciast

przeniesiony pod nową firmą "W?

r< >va a r y
SUKIENNE

Poszukuje się

„ Proszku herbacianego
zł. 1.20, pół kilo zł. 1.07.

w hotelu Langa w oficynach. -/■
dniem 17. kwietnia po wstąpieniu Edwarda Gebhardta w
miejsce zmarłego E. Scliolza

Władysław Łewick

Angielskie, Szkockie i Francuskie

wagę wiedeńską

Karola Balia bana

n

Obie, Luster, Rywanów itd.

iJ. Schoua i E. Scliolza

Lwów, ul. Halicka 16.

poleca Handel

1

MAGAZYN MEBLI

Wieś tlo sprzedania

woni miłej i przyjemnej, ciemno na

„

HANDEL MÓD, KONFEKCJI
i TOWARÓW BŁAWATNYCH |

.»

• .

St. Markiewicza

i codzienny transport

ciągającej, na

Z powodu stosunku familijnego jest!
do sprzedauia i natychmiastowego!]I
objęcia mój od lat 15 egzystujący

e Pokoi

"WG

Z drukarni ,Gazety Narodowej® pod zarządem Aj Skerla.

