We Lwowie, Wtorek dnia 5, Czerwca 1877.
Wychodzi codziennie o godzinie 7. rano,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
Przedpłata wynosi:.
MI EJSCOWA kwartalnie
... 4 złr. 50 cent,
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Z przesyłką pocztową:

w państwie austrj&ckiem . 6 złr. — et.
do Pras i Rzeszy niemieckiej . |
. ET?-’*. Z •••••••• •
, Belgu i Szwajcarii .... PfiOci1
„ Włoch, Turcji i księt. Nadtlu. I
, Serbii....................................... ;

, ijedynezy kosztuje 10 centów.

Rok XVI.
Prsedpłatę i ogłoszenia przyjmuję:
Wo LWOWIE bióro administracji „Gazety
Narodowej" Plac Halicki w pałacu W.
Ulauiecklch. OgłoHzoni* w PARYŻU, przyj
muje wyłącznie dla „Gazety Nar." ajencja pan
Adama, Correfour de la Croii, Rougo 2. prenume
rato zaś p. pułkownik Raczkowski, Fauboug, Poisonniere 33. W WIEDNIU pp. Haasenotein ot Yogler.
nr. 10 Wallfischga3se, A. Oppelik Stadt, Stubenbastei
2. Rotter et Cm. I. Rioiaergasse 13 i G. L. Daube et
Cm. 1. Maziuiilianstrasso 3. W FRANKFURCIE: nad
Menem w Hamburgu pp. Hassenstein et Yogler.
OGŁOSZENIA przyjmują się za opłatę 6 centów
od miejsca objętości jednego wiersza drobnym dru»
kiom. Listy reklamacyjne nieopieczętnowiwio nic
ulegają frankowaniu. Manuskrypt* drobne ni<
zwracają się, lecz bywają niszczone.
o

legając na tajnym poniekąd charakterze reskryp lama odbywszy jedno posiedzenie formalisty-! ostatniej korespondencji petersburgskiej w Wie sprawie polskiej za pośrednictwem prasy krajo
tu, odmawiają przedłużonia terminów płatności, czne, dotąd się nie zebrała. Tern skrzętniej pra- ner Abp., otrzymują dzienniki tutejsze z Wie wej i zagranicznej, dzieł i broszur; za pośre
przeto dobrze będzie zwrócić w dziennikach u- cuje węgierska, i miała już zgodzić się na sto- dnia wiadomość półurzędową, że w wiedeńskich dnictwem parlamentów, w których Polacy biorą
'
(kołach decydujących bardzo na serjo biorą mo- udział; za pośrednictwem stowarzyszeń polity
wagę na jego istnienie. Reskrypt jest z r. 1874, sunek kwotowy.
Bawiący we Wiedniu trzej m i n i s tr o w i e1 skiewskie usiłowania pokojowe. Rozeszła się po- cznych, legalnie istniejących pracować nad wy
nosi liczbę 1.181. Co się tyczy opłat od spad
Prenumerata na „Gazetę Narodową4'
ków i darowizn, termin może być przedłużony węgierscy, mieli kilkakroć posłuchanie u ce-' głoska, że Moskwa zamierza cofnąć swoje wiel- robieniem czujności i dojrzałości politycznej we
wynosi:
sarza. Tisza wyjechał d. 2. bm., a Trefort miał. kie kontrakta liwerunkowe, coby stało w związ- wnątrz i za pośrednictwem memorjałów przed
wedle tego reskryptu aż do roku jednego."
Otrzymaliśmy pod d. 2. bm. następujące wia d. 3. lub 4. wyjechać do Pesztu, Szell jeszcze ' ku z ewentualnem zawarciem pokoju. Według stawianych gabinetom. Nie tamuje przy tern jak
na prowincji:
pozostanie.
(tegoż źródła Anglia stara się zbliżyć do polityki Czas działania osób pojedynczych w duchu pol
domości z Wiednia:
6 złr.
kwartalnie .
Z Pesztu doii^źą: „W skutek relacji kilku (trójcesarskiej. Moskwa wysłała już odpowiedź na skim występujących, ale owszem zachęca je do
„Posłowie nasi ze świąt, jakoteż z wyciecz
2 .„
miesięcznie .
ki do Tryestu i Wenecji, nie wszyscy jeszcze komitatów pogranicznych, polecił minister spraw' ostatnią notę angielską; powtarza w niej, jako występowania w myśl tego, wcale rozsądnego
we Lwowie:
c
‘ chodzi
’ ’ ’ jedynie
;-J—o- ..
u-l.-. losu
h_„ chrześcian
.... programatu.
ulżenie
wrócili. W każdym razie na pierwszem posiedze wewnętrznych, aby odtąd podróżnych obcych we- carowi
4 zł. 50 ct. niu po świętach dnia 29. zm. było ich stosunko dług całej ścisłości przepisów kontrolowano. Rek- j i o utworzenie podstaw trwałego pokoju. Co do
kwartalnie .
--------o mobilizowaniu się Austrji, zapewnia
1
50 » wo więcej, niż z innych klubów, których ławy torowi wszechnicy peszteńskiej polecono zarzą- i pogłosek
miesięcznie .
były bardzo przerzedzone; obecni byli pp. Cheł- dzić jak najrychlejsze zakończenie kursu letniego, t ją we Wiedniu ponownie, że idzie tylko o usta
M e 1 i r a c j e.
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raty dla uniknięcia możliwej zwłoki sicki, Ruczka, Mendelsburg, Microszowski, Pe- swoje odczyty." Powodem tego drugiego polecenia' skiewskich prób pokojowych na serjo, owszem wadzenia gospodarstwa, obarczające posiada
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w przesyłce.
czność, ponieważ poprzednie doniesienia w tej cjom młodzieży, któreby w obecnych czasach kry-1 Przedewszystkiem Elleubr przestrzega rząd, aby cza ziemi ciężary publiczne, które także z
Również upraszamy tych, którzy mierze me były zupełnie dokładne.
tycznych mogły być bardzo niedogodnemi dla rzą- im niedowierzał; te fletnie pastusze na to gra rozmaitych tytułów podnoszone bywają, a
za zamówieniem otrzymali kartę te„PBjcktowana przez rząd reforma podatko du. Powodem pierwszego nie może być nic inne-'ją, aby Austro Węgry oszukać, odwieść je od wreszcie wzrastające obdłużenie własności
atrn wojny, aby przypadającą kwotę wa upadła w Kole poskiem kilkoma głosami. go, jak zamknięcie Węgier dla szpiegów i pod- '■ mobilizowania. Dalej żąda EllenOr energicznie
zechciełi przesłać wraz z prenumeratą. Przeciw takowej ogromnie przemawiali pp. Krze- żegaczy moskiewskich, serbskich i rumuńskich. ' pospiechu, aby módz na czas przystąpić do ak- nieruchomej — sprawiają, iż każdy posia
dacz majątku ziemskiego musi koniecznie
czunowicz i Grocholski; ostatni nazwał nawet
Co do pogłosek o ra o b i I i z a c j i - do ( cji; i wbrew wszelkim zaprzeczeniom twierdzi,
tę reformę socjalistyczną i komunistyczną. Wia których należy świeża, z Zagrzebia nadchodząca,! ż.e wszelkie przygotowania^ do mobilizacji są aż starać się spotęgować intratę ze swojego
majątku, jeśli chce ochronić się od bankruc
domo, że najniższa klasa ludności przeciążona że z końcem czerwca już będzie ustawioną/po- dó najdrobniejszych szczegółów poczynione."
jest podatkami. To też powyższa reforma dąży czta połowa — oświadcza Pcster Lloyd
My otrzymujemy z dobrego źródła wiado twa. Podnoszenie ceny dzierżaw, nienatural
ko
do słusznego zrównania stopy podatkowej; sły munikacie półurzędowym, że o formalnej mobi mość, że z e L w o w a już wyznaczono czterech ne forsowanie urodzajności roli, częściowa
Lwów d. 5. czerwca.
Dnia 31. maja b. r. odbyło się we Lwowie chać jednak, że Koło jeszcze raz tę sprawę we lizacji niema jeszcze mowy, ale „zarządzono mo urzędników kasowych i rachunkowych d o k a- parcelacja, wyprzedawanie lasów itp. środki
że kroki wojskowe, które nie będąc wprost mo s y polowej; tylko miejsce ich przeznaczenia
doroczne walne zgromadzenie ruskiego Towarzy źmie pod dokładniejszą rozwagę."
Wielkiego popłochu w kołach rządowych, a bilizacją, wszelako wzmocnią wojskowe kordony chowane jest w tajemnicy. Rozkaz dotyczący w nieuchronnem następstwie pociągają za
stwa „Proświta" przy licznym udziale członków
sobą zmniejszenie kapitałowej wartości całe
tak miejscowych jak z prowincji. Rozprawy były nawet w ogóle w centralistycznych, narobiła u- nadgraniczne, a zatem z akcją w ścisłem zna nadszedł do Lwowa w niedzielę.
go majątku, ewentualnie zmniejszenie jego
nadzwyczaj ożywione. Powzięto następujące wa chwala, jaką komisja podatkowa przedlitawskiej czeniu nic wspólnego nie mają. Do tych kroków
Broszury polityczne mnożą się jak grzyby rentowności. A ponieważ u naszych pp. go
żniejsze uchwały: 1) rozpisywać konkursa na u- Izby posłów d. 2. bm. powzięła w sprawie rzą należy także np. zwiedzanie przez szefa sekcji
łożenie popularnych książek; 2) wydawać te dowych przedłożęń podatkowych. Szło morskiej w ministerstwie wojny, wiceadmirała po deszczu.’ Świadczy to o budzącem. się życiu spodarzy podnoszenie dochodów z majątku
książki według pewnego systemu; 3) wydawać mianowicie o ustawę wykonawczą, takzwane Pbckha, wojennych stacyj morskich wzdłuż wy publicznem w narodzie. Niedawno pisaliśmy o nie idzie zazwyczaj równym krokiem z pod
raz na miesiąc gazetkę, jako organ Towarzystwa. „Einfuhrungsgesetz." Do §, 1. wniósł p. Krze- brzeży dalmackich, tudzież zapasów morskich i dwóch broszurach, napisanych ze stanowiska nie
Ze sprawozdania dowiadujemy się, że Towarzy c z u n o w i c z, aby czas, odkąd ustawa wejść t. d. W tym też duchu odbywały się konferen polskiego, nie wymieniając ich tytułów, — dzi noszeniem się ciężarów, dlatego też tak zna
siaj donosimy o dwóch innych, pisanych rozwa czna część właścicieli dóbr ziemskich w na
stwo „Proświty", mimo niepomyślnych czasów, ma w życie, osobną ustawą oznaczyć. Sprawo cje wojskowe."
rozprzedało tego roku do 23.000 egzemplarzy zdawca p. B e e r zaś oświadczył, że należy ten
Eskadra austrjacka na wodach Lewanty ma żniej i rozsądniej, z któremi dyskusja jest mo szym kraju znajduje się w złych stosunkach
czas
już
teraz
oznaczyć,
a
to
na
1.
lipca
b.
r.,
żliwą, autorom ich bowiem leży rzeczywiście do materjalnych.
dzieł nakładu swego, posiada gotówki blisko
być o kilka statków wzmocnioną.
Berliński korespondent Pester Lloyda donosi bro Polski na sercach.
13.000 złr. (legat p. Fedorowicza), w książkach w czem go poparł komisarz rządowy,
Z tych powodów stało się dziś kwestją
Tytuł pierwszej broszury następujący: „Na
zaś 42.000 złr., i ma na prowincji cztery filie: radca Chertek, dodając, że drugi ustęp należy pod d. 29. maja: „Dodatkowo donoszę wam, że
w Tarnopolu, Kołomyi, Stanisławowie i Bortni tak rozumieć, iż zaraz po obwieszczeniu ustawy Bismark, przejeżdżając przez Berlin do wód, zło Dzisiaj" (Lwów. Nakład Władysława Bełzy 1877); żywotną dla całego stanu gospodarzy ziem
kach. Zważywszy okropny materjalny stan na spada na koutrybuentów podatkowych obowiązek, żył bardzo uspakajające zapatrywania co do wy tytuł drugiej: „Co robić ? Rzecz o k w e- skich, obmyślenie takiego sposobu podniesie
szych włościan, zasługuje cicha i sumienna dzia przyczyniać się do wszelkich potrzebnych i u- padków paryskich i dymisji gabinetu Juliusza stji: Neutralność czy udział w nia rentowności ich majątków, który bez
łalność tego, moskalofilom arcywstrętnego Towa stawą przepisanych prac przygotowawczych. P. Simona. Zdaniem jego, Niemcy niemają się ni wojnie wschodniej przystoi Pola zmiany obszaru powiększyłby wartość
rzystwa na pełne uznanie. Prezesem na rok na H e i 1 s b e r g wystąpił przeciw p. Krztczuno- czego obawiać od gabinetu Brogliego, który mo kom, przez Nie-e migranta" (Toruń.
stępny wybrany dr. Emilian Ogonowski, profesor■ wieżowi, że idąc za nim trzebaby dla każdej z że chciałby, ale niema odwagi nas zaczepić, a Nakładem księgarni nowej W. Małeckiego 1877). należącej do nich roli, jako kapitału.
Cel ten można osiągnąć trzema droga
ruskiego języka na lwowskiej wszechnicy. W skład sześciu ustaw podatkowych osobno, choć ten sam papieżowi oddać się na łaskę i niełaskę. Cesarz Z niektóremi poglądami tych broszur nie mo
Wydziału wchodzą: ks. Stefanowicz; profesoro. termin oznaczać, co jest zbytecznem i sprzeci Wilhelm ma być bardzo zbudowany tern zdaniem glibyśmy się zgodzić, ale tylko z niektóremi, mi: 1. przez polepszenie systemu gospodar
wie: Partycki, Romańczuk, Celewicz, Hładyło- wia się zasadzie komisji, iż wszystkie te usta kanclerza, którego bystrość poglądu i tym razem, większą bowiem ich liczbę podzielamy w zupeł stwa, 2. przez zakładanie połączonych z go
wicz, Taniaczkiewicz; i juryści: Barwiński i wy w jednym czasie mają wejść w życie. Ter jak fakta dowodzą, świetnie się ziściła. Natomiast ności.
spodarstwem przedsiębiorstw przemysłowych,
min 1. lipca r. b. już dlatego jest niestosowny, uderzającem jest, że Bismark, bawiąc w Berli
Autorowie obu broszur są przeciwni polity
Mandyczewski.
Do dziejów wniosku dr. Dworskiego, bo dotrzymać go niepodobna, wnosi przeto ter- nie, uważał za potrzebne, wobec ambasadorów ce Czasu i jego koterji i oceniają ją jak należy, 3. przez amelioracje. Na te wszystkie piękne
podają Czasowi następującą ważną okoliczność:; min obowiązywania ustawy naznaczyć dopiero angielskiego i austrjackiego, których przyjmował, oświadczają się za udziałem Polaków w kwestji rzeczy jest jeden uniwersalny środek —
„Jak wiadomo, wnosiła komisja o przejście do, na 1. stycznia 1&79. Co też komisja przyjęła. w sposób wyraźnie manifestacyjny z naciskiem wschodniej uwarunkowanym w podobny mniej mianowicie i na jedno, i na drugie, i na
porządku dziennego nad 3. punktem, domagają. Dla rządu, który urgował, aby już od 1. lipca wskazał na ścisłe stosunki nasze (Niemiec) do więcej sposób, jaki oznaczyliśmy w naszych wstę trzecie potrzeba przedewszystkiem pieniędzy,
cym się od rządu, by polecił organom finanso b. r. ustawa ta weszła w życie, gdyż skarb po Moskwy, i na nasze życzenia pomyślności orężo pnych artykułach. Autor broszury „Na dzisiaj"
gotowych pieniędzy. Gdy zaś jak wiadomo,
wym, aby zezwalały na dłuższe terminy uiszcza- trzebuje pieniędzy, to odroczenie o półtora roku wi moskiewskiemu. Kanclerz objawił całą swoją jako konkluzję stawia: „Nie robić dzi
• nia opłat i stemplów, niż przepisuje kilka roz. jest wielką klęską. Zresztą deputowani przedli- wiarę w ostateczne zamiary, które car Aleksan siaj powstania, nie wysyłać mło nawet najbogatszym naszym właścicielom
porządzeń ministerstwa skarbu. Ża wnioskiem o, tawscy są tak znużeni pracą parlamentarną, że der jako właściwe cele wojny oznaczył; ijasnem dzieży do legionu p o 1 s k i e g o w Tur ziemi jest dziś niezmiernie trudno o gotówkę,
przejściu do porządku dziennego nad tym punk, z całą pewnością Rada państwa już w począt- było, że między Berlinem a Petersburgiem niema cji" ale i nie przeszkadzać tym, którzy są na dlatego koniecznie potrzeba starać się o wy
tem głosowali także deputowani Polacy, bo już; kach lipca, a może jeszcze wcześniej odroczoną ani cienia niedowierzania, któreby przecież z pe miejscu i podejmują jego formację i nie potępiać nalezienie takiego środka dostarczenia wła
wśród obrad komisyjnych pokazało się, że ten[ zostanie, a i prace przedlitawskiej komisji ugo- wnością się objawiło, gdyby był powód do posą ich, jak to Czas czyni; nie przedsiębrać
ścicielom ziemi gotówki płynnej na wkłady
punkt 3. jest zbyteczny wobec istniejącego, ale> dowej do jesieni odłożone będą.
dzania Moskwy, iż swoje prowadzenie wojny chce nic bez należytych gwarancji a
Od czasu odrzucenia wniosku br. Prata, p o- wyzyskiwać do uszkodzenia interesów Austro- tymczasem czuwać bacznie w jedności i skupie gospodarskie, który byłby dla nich naj
nieogłoszonego w pismach urzędowych reskryptui
ministerjalnego, upoważniającego krajowe dyrek słowie z Tyrolu włoskiego dotąd się Węgier." Pester Lloyd nad tą wiadomością ber niu. Są to jak widzimy konkluzje podobne do przystępniejszy.
cje finansowe do przedłużania terminów płatno• nie pojawili w Radzie państwa i zapewne już lińskiego swego korespondenta czyni uwagę, że naszych.
Najłatwiej możnaby to uskuteczuić
ści aż do dwu lat; koinuby zaś termin dwuletnii się więcej nie pojawią; zasięgną jednak wprzódy tą manifestacją przyjaźni moskiewskiej, Bismark
Autor drugiej broszury odpowiedział na
przez podjęcie na wielką skalę robót amelionie wystarczał, może jeszcze udać się do mini■ zdania swoich wyborców. Dzienniki trentyńskie zamierzał zapewne sparaliżować usiłowania zbli wszystkie prawne argumenta polityków Czasu,
sterstwa o dalsze przedłużenie. Ponieważ atoli przemawiają za porzuceniem Rady państwa.
żenia się między Moskwą a Francją.
które uczyniliśmy przedmiotem polemiki, i odpie racyjnych — a to mianowicie następującym
wydarzają się wypadki, że władze finansowe, poPrzedlitaw'ska d e p utacja regnikoZ Pesztu d. 2. b. m. donoszą: „Odnośnie do ra je trafnemi uwagami, — radzi zaś działać w sposobem:
m»m«gBMBOSMMiiiriiiii»iiiiMin' imiwFMmwnffwaacsaiaaBaa
— Panie Sawczenków, — rzekł, — pan dużo
rodzaju istnieją rozmaite sposoby, więc też i
Pułkownik rękami wskazywał we wszystkie
Niechże sąsiad sąsiadowi
wszystkie one należycie są uwzględnione, to jest,; strony.
przegrał.
Poda je!
że eksperymenta nad każdym z owych sposobów!
— Jabym sądził, -- rzecze podpułkownik,
— Dużo? — To względne pojęcie. Zresztą
Znowu wszyscy śpiewem powtórzyli te słowa,
odbywają się w osobnych pokojach, co znakomi- pragnąc wprowadzić rozmowę na tor spokojniej- a potem podali sobie szklanki. Gdy wino do dna gra nie skończona.
cie ułatwia osiągnięcie celu, dla którego ten, lub! szy, — jabym sądził, że jednym z główniejszych było w’ypite, chór biesiadników za tolumbaszem
~ Właśnie chciałbym ją skończyć. MożeZ życia Czeczeńców.
byśmy się porachowali?
ów z gości przyszedł do kasyna. Jeżeli naprzy- j warunków wygranej na polu bitwy jest dobre śpiewał:
kład kto chce spróbować fortuny przy zielonym j obuwie... co pan pułkownik w tym względzie myśli?
— Tak ? — wycedził pan Sawczenków iro
Teraz sąsiad sąsiadowi
przez
stoliku, ten wprost się udaje do przeznaczonej i
— Co?... Hm!... No, tak: obuwie...
Niech się grzecznie skłoni!
nicznie się uśmiechając. — Pan się praktycznej
Wacława Masłowskiego.
na ten cel sali i gra równocześnie w mączką, w |
— O, obuwie!... wiele, bardzo wiele znaczy,
trzyma metody, nie nadużywać szczęścia... Jesz
Kłaniają się.
landsknechta i w stosa, w tern przekonaniu, że' dorzuca major.
Teraz sąsiad sąsiadowi
cze parę kart chcę postawić — dodał, wyjmując
jeśli wygra to co się zowie, a jeśli zgra!
Pan pułkownik nagle się rozgorączkował,
damę żołędną.
III.
Niechże usta wytrze!
się — to już do nitki. Przegrywać lub wy-|
— A czyż ja tego nie mówię! Ja zawsze
Jeden drugiemu serwetą wyciera usta.
Bankier szybko spojrzał na pana Parpeljan(Ciąg dalszy).
grywać nic mu nie przeszkadza, ani stuk ■ mówiłem, że obuwie —•, to wszystko! Bo jak
Niechże sąsiad sąsiada
ca, który z lekka głowę nachylił. Potem bankier
— O, kochany achparze I... Ja nie zasłuży kul bilardowych, ani pieśni kapłanów Bachusa, [obuwie dobre, to noga pewnie stąpa, jak po
Czule pocałuje I
jakby od niechcenia zaczął mięszać karty, a pan
łem... to tylko nieskończona dobroć, mogę powie ani też Jowiszowskie wejrzenia sztabowych ofi-i sznurze: raz! — raz! — raz! — ani drgnie!...
Całują Się i siadają. — Na tern się kończy Parpeljauc wytężył ostry i przenikliwy wzrok
dzieć anielska pobłażliwość czcigodnego achpara. cerów, albowiem na grę bilardową, na ofiary Ba- j Ale, u mnie w pułku, cóż ja pocznę, kiedy nikt ceremonia „przyjacielskiego całowania"; Powta na pana Sawczenkowa, który, pod wpływem te
O i... nie, nie, niech mnie drogi achpar chusowe i na poważne gawędki są osobne w ka nic nie chce robić!... nikt i nic!... wszystko ja!.. rzają ją zwykle dopóty, aż się spija zupełnie. go wzroku, podniósł głowę. Obaj przez jakiś czas
synie kąciki.
nie mówi!... Mój kochany achparze 1...
Panowie oficerowie, zebrani w jadalnym po Wówczas całowanie już nie jest dostatecznie w milczeniu patrzyli na siebie. Potem p. Par
A tout seiyncur tout honneur. W jednym koju, bynajmniej nie starali się przeniknąć losu silną oznaką przyjaźni, ożywiającej serca współ peljauc odwrócił się i zwolna wyszedł z pokoju.
— Mój najdroższy!.,.
I achparowie padli sobie w objęcia, ści właśnie z takich kącików zbierają się tylko lu przyszłej a wcale nieprzewidywanej prusko-fran- biesiadników. Więc używają wtedy innych, eneitUdał się do małego gabineciku, gdzie przy
skali się mocno, długo, serdecznie, potem odstą dzie bardzo poważni. Na miękkich fotelach, cuskiej kampanii. Bo, doprawdy, cóż ich mogła giczniejszych sposobów, których nie będziemy padkowo nikogo nie było i kazał sobie podać
pili od siebie na parę kroków, z błogim uśmie- sztywnie jak przed szeregiem żołnierzy siedzą obchodzić kwestia kto kogo pobije: czy Prusak opisywali z powodu, że nie są oryginalne.
butelkę dobrego wina i dwie szklanki.
. chem popatrzyli jeden na drugiego, głowy na bok tam zwykle pułkowy i batalionowi dowódzcy i Francuza czy Francuz Prusaka? Dość dla nich
Tymczasem w innym pokoju, pełnym dymu
— Dwie? — zapytał kelner.
schyliwszy, i — znowu się w objęciach złączyli. nie spiesząc się prowadzą rozumną rozmowę o było pewnika, że jeden z nich koniecznie musiał tytoniowego, który oczy aż do łez gryzie, siedzą
— Dwie, mam zwyczaj pić z dwóch szklanek.
— Kochany achparze !.. —- mówił po chwi kwestjach poważnych. Ich rozumowania są bar być zwyciężonym. Żałowali tylko, że nie obaj panowie przy zielonych stolikach i na karty się
Wkrótce przynieśli wino, i pan Parpeljanc,
li pan Parpeljanc, trzęsąc z całej siły za rękę dzo lojalne, a skale głosów zupełnie odpowiadają będą z guzami, bo według ich szczerego przeko zażarcie pojedynkują. Tu, jak zresztą przy każ nalawszy do szklauki wonnego napoju pogrążył
swego przyjaciela. — Cóż jeszcze słychać? Wiecie stanowisku, jakie każdy z rozmawiających w woj nania, jak ten, tak i ów funta kłaków nie warci. dej pracy na serjo, panuje milczenie, przerywane się w myślach.
jak mnie wszystko interesuje co tak, lub owak skowej hierarchii zajmuje; dowódzca pułku, puł
Panowie oficerowie mieli żywotniejszą kwe- kiedy niekiedy okrzykami gniewu, radości lub
— Czy się mój plan uda? — dumał pan
kownik, mówi najgłośniej, najbardziej stanowczo, stję do rozstrzygnięcia. Mianowicie, musieli za rozdrażnienia. Przy jednym stoliku grają w pre- Parpeljanc. — Bardzo być może! Ci panowie są
waszej osoby dotyczy. Jakże interesa?
— Najgorzej, drogi achparze! Handlu — a w dźwiękach, wydobywających się z jego gar opiniować o winie, które według słów właś feiansa, przy drugim w „bzika", tam „mączką bardzo oryginalni. Biednemu Ormianinowi nie za
żadnego I Dziennie dziesięciu rubli nie utarguję. dła, czuć się daje, że opozycja jego opiniom ciciela kasyna dopiero dzisiaj z Kachetji ‘) kropią", ówdzie „tną króciutkiego", a przy ośmio- płacić długu to dla nich łatwo, ale pieniądze
Oficerowie i urzędnicy pieniędzy nie mają, zdradzałaby co najmniej brak taktu; podpułko przybyło. Siedli tedy w około stoła i z gorli bocznym stoliku „rzną się" w sztosa. Otyły i przegrane w karty muszą być natychmiast od
pustki w kieszeniach, że aż wstyd mówić. Przy wnik mówi niemniej stanowczo, jednak głos jego wością godną uznania wypróżniali butelki. We łysy jegomość z olimpijskim spokojem trzyma dane, bo to honorowa sprawa! Ha! cóż robić?
chodzą tu, siedzą, ziewają, a więcej nic. A naj nie ma tej barwy, co odrazu uchyla możebność sołe oczki, czerwonawe nosy i ruchy zbyt może bank; miesza karty bardzo starannie, nigdy nie Będziemy ratowali honor pana Sawczenkowa i
gorzej ten Sawczenków...
wszelkiego zarzutu; co zaś do majorów, to glo swobodne snadno dowodzą że towarzystwo nie zapomina poprosić, żeby zdjęli talią i odchyli za to zrobimy z niego kółko, i to bardzo ważne
sy ich są niepewne, czuć się w nich daje jakaś lubi czasu tracić daremnie. I rzeczywiście, lubo wszy rękawy surduta, z gracją, przypominającą
— Czy to być może!... Sawczenków ?
kółko do naszej maszyny. Bo musimy się prze
— Ale powiadam kochanemu achparowi, — warunkowość, jak gdyby oni w każdej chwili jest tylko północ, wypróżniono już mnóstwo bu kuglarza, na lewo i na prawo kładnie karty. cież jakoś zkwitować!... Pan Sawczenków ma
najgorszy ! Pije, je, a nie płaci! Nie wiem na gotowi byli zmienić swe przekonania: niech tylko telek. Wypito za zdrowie wszystkich członków Nad nim nachyliło się kilka twarzy rozgorącz kochankę... Niech i ona mnie usłuży; cóż jej za
pan pułkownik raczy rozkazać!
wet co z tego będzie.
domu panującego, za wojsko, za oficerów wolne kowanych, roznamiętnionych, czasami się kon- szkodzi? A zresztą, co mnie do tego czy zaszko
— Jakże pan pułkownik myśli? — sło go i niewolnego stanu, za zdrowie pań — i tych, wulsyjnie krzywiących. Wszyscy z natężoną u- dzi, czy nie? Niepotrzebne skrupuły! Che, che,
Pan Parpeljanc z ubolewaniem głową po
dziutko pyta któryś z majorów. — Jeżeli znowu które już są małżonkami, i tych co niemi dopie wagą śledzą każdy ruch ręki bankiera. A ten kochany panie Parpeljanc, ludzie na to, żeby
kiwał.
przyjdzie do wojny między Prusami a Francją, ro będą; — słowem, wszystkie toasty spełniono. miarowo, jedna za drugą, odkrywa karty i zaró
— Cóż mu takiego ? Przegrał się, chyba ?
z nich korzystać. Ludzie — to kości, co rzucone
to kto kogo pobije ?
— A któż go tam wie! Widocznie.
Więc teraz przystąpiono do ceremonii „przyja wno flegmatycznie zapisuje kredką kwoty wy ręką gracza padają na tę lub ową stronę nie
— Ach, jakże mnie to boli, że kochany ach
— Co?... No, tak: kto kogo pobije?... Hm!.. cielskiego całowania,"
grane jak i przegrane.
świadomie, a jednak stanowią o rezultacie gry.
par w takich kłopotach!... Ale... ja, naturalnie, To zależy od bardzo wielu okoliczności... o! od
Pan Parpelianc, ręce w tył założywszy, zwol Dobry gracz powinien umieć rzucać je tak, jak
Całe towarzystwo podzieliło się na pary;
nie wiele znaczę... moje zasoby zbyt są niewiel bardzo, bardzo...
każdy członek tej pary był sąsiadem drugiego na się zbliżył do tego właśnie stolika i z grze mu najwygodniej.,. Ale, oto i pan Sawczenków !....
kie... Jednakże, jeżeli mogę czem służyć... Mój
— Może Prusacy? — podpowiada major.
członka. Wszyscy wybrali z pośród siebie pre cznym, jednakowo dla wszystkich życzliwym,
Pan Sawczenków rzeczywiście wszedł do
najdroższy achparze!
— Co ?.., No, tak : Prusacy..,
zesa, czyli tolumbasza. Każdemu współbiesiadni uśmiechem przypatrywał się jak grudy złota i
— O! mój dobroczyńco!...
— A może Francuzi? — dorzuca drugi kowi podano serwetę.
srebra koczowały po stole. Ale ukradkiem szcze pokoju, rzucił się na kanapę i rękami twarz za
Znowu achparowie serdecznie zaczęli się major.
gólną zwracał uwagę na elegancko ubranego męż krył, a pan Parpeljanc z ukosa, badawczo, po
Tolumbasza basem zaintonował:
ściskać. Zanim się skończą owe uściski i zanim
— Hm!... Francuzi?.. No,tak... Jakto, Fran
Nalej sąsiad sąsiadowi,
czyznę ze skiełkiem w oku. Mężczyzna ten, lubo patrzał na niego i lewe oko szyderczo przypan Parpeljanc pożegna właściciela kasyna, że cuzi ? Pan zawsze: Francuzi, Jakobiny, SansSąsiad lubi wino pić 1
grał nieszczęśliwie, zachowywał się jednak spokoj mróżył.
— Pan dobrodziej niezdrów zapewne? —
by przejść do następnych pokojów, wyprzedźmy culotte8’y... Pan, ja widzę coś bardzo... bardzo...
Chór biesiadników powtórzył te słowa i niej i od innych, a bankier widocznie miał dla
go i: przypatrzmy się gościom, zapełniającym
— Przepraszam pana pułkownika!... ja nie wszyscy jeden drugiemu nalali do szklanek; wte niego wyjątkowe względy, bo nie żądał pienię •zapytał.
kasyno.
to chciałem powiedzieć... ja...
dy tolumbasza śpiewał dalej.
dzy po każdej wygranej karcie.
— Gorzej! wszystko do szczętu przegrałem!
Są tu właśnie wszyscy, kto tylko w ten,
— Niech mędę pan nie mówi! Ja wiem, ---------------Oj l to wino, dobre wino!
Nareszcie ów mężczyzną ze szkiełkiem w oku
— U, bre, brel Na cóż pan tyle przegrał'?'
lub-ów sposób pragnie ( wypróżnić, albo też na wiem, ;co pan, chćiaLpowjędzieć, Ją wszystko to,
*) Kachełja — najbogatsza prowincja Gruzji; przegrał kwotę tak (znaczną, żę bąnkier ląjl^iał . , — Na cóż! To dopiero pytanie! Pożycz pan
ładować kieszenie. A1 jpbhwważ‘do operacji tego wszyto widzę! Ja mam'oczy i tu, i tu, i tu! słynie z dobrego wina.
się w końcu o gotówkę upomnieć.
raczej pieniędzy.
(C. d. n.)

Od administracji.

SZKICE KAUKAZU

Właściciele dóbr mają do swego roz- (nadzwyczaj są solidarni. Rzeczywistą odwagą wiele szkody przynoszą ci wszyscy, którychbym dzić. Lósches mu Bię zwierzył, że akta wydaje-jeszcze w kraju „ludzie serca", którzy za waszem
Sawczuk, podyktował mu nawet kilka imion stron,' pośrednictwem przyjść nam w pomoc zechcą.
porządzenia potężną instytucję finansową, I cywilną i duchem inicjatywy odznaczają się nazwał członkami „Towarzystwa smoków/
Chciej więc, szanowna redakcjo, nie odmówić
„Wracając do Czechów, zapomniałem po którym w ten sposób akta wydane zostały. Z tych'
która moffłabv z wielka łatwością, dostar-! tylko C1’ ktorzy me uależ^ do stronnictwa mektoi a mogłaby z wielką łatwością dostai czynnych Wiele nani zrobiła ziego, pomimo naj wiedzieć, że delegacja galicyjska nie umie korzy zeznań Loschesa zrobił użytek urzędowy.
mi otwarcia w Gazecie subskrypcji na cel wyżwskaeżyć nn tyle pieniędzy na melioracje, ile lepszych chęci, p a r tj a r u c h u. To prawda! stać z obecnej chwili. Najprzód powinnaby zabić
P. Antoni Reinwarth w obszernym wy zany i zarazem przyjąć zapewnienie wysokiego
by tylko potrzebowali. Mamy tu na myśli Ale tysiąc razy więcej zaszkodzić nam może panslawizm
j
Czechów; powiedzieć im: Jesteś wodzie, tłumaczył trybunałowi przeszłą i obecną szacunku.
W. Maliszewski.
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manipulację
w sądzie powiatowym. Wykonywanie
gal. Towarzystwo kredytowe ziemskie we
1
prawdziwych Słowian, i ich kar mieli dawniej przypilnować referenci, po nieLwowie, które na hipotekę dóbr, obciążo małemi wyjątkami, należy cała Galicja! prze- kich
— Lisko -31. maja. Korespondencja z Manapraszam.... nie cała... prócz żydów, którzy są zdrajcami.
:
Albo ustąpcie sig i dajcie nam jakimś czasie gdy spostrzeżono, źe kary zalegają
nych jego pożyczką, wydaje listy zastawne
najczynniejsi, jak zawsze, i partji świętojurców, działać;
i
albo rzucimy was w rgee Prusaków. w Bkntek przeciążenia referentów, kazał pan na sterzysk umieszczona temi dniami w Gaz. Nar. a
posiadające w świecie finansowym najlepszą których do tej pory szlachta galicyjska nie u- Ale
.
trzeba też żeby i delegacja umiała działać? czelnik przynosić sobie akta i sam cytował ludzi opisująca rozpowszechnienie pism, niepokój i waśń
reputację. Listy zastawne Towarzystwa kred, miała zniszczyć, a przynajmniej zneutralizować!
do odbycia kary. W ostatnich czasach jednak wi między mieszkańcami jednej ziemi siejących, musi
dział się p. naczelnik w skutek zmiany stosunków każdego prawego syna ojczyzny boleśnie poruszyć.
ziemskiego używane są nie tylko w kraju Ze świętojurcami idą ręka w rękę Czesi, ich
służbowych spowodowanym, rozdać akty znowu Pisma te byłyby mniej szkodliwemi, gdyby przy
naszym najchętniej do lokacji kapitałów, uczeni przewódzcy, którzy nic nie wiedzą, nic
nie umieją i najniedorzeczniejszej trzymają się
między biura i referenci byli obowiązani baczyć na musową nauką języka ruskiego nie stawały się
lecz nawet i po za krajem, na giełdach
Zapowiedziane było, że car przybędzie do rychłe wykonywanie kar. W tym to czasie spo przystępnemi i dla ludności obrz. łać. Byłoby do
polityki. Smutny widok, jak pchają naród w
wiedeńskiej, wrocławskiej i berlińskiej są przepaść!
południowej armii 6. czerwca, a tymczasem już strzeżono ubytek aktów Pilpla z biura p. Harasy brze, gdyby Rada szkolna nazad w życie wprowa
bardzo pokupne.
„Niedawno czytałem feljeton jednego z gali dzisiaj znajduje się on prawdopodobnie w Buka mowicza. Gdy się okazało, źe tych aktów w biurze dziła rozporządzenie, na podstawie którego w szkoOtóż gdyby Towarzystwo kredytowe cyjskich właścicieli większych posiadłości, podo reszcie, chociaż z Brodów telegrafują 1. czerwca, odszukać nie można, p. Łotocki przyrzekł iż spraw łach z językiem wykładowym polskim, tylko te
że car dopiero ma tam jechać i to na .Warsza
ziemskie utworzyło osobne biuro inżynier bno pana Jasieńskiego, pod tytułem „Nędza na wę do Białego-Stoku a ztamtąd na Żmirynkę cę odszuka, jednak nie radby aby osoba która dzieci uczyły się po rusku, gdy rodzice tego żąRusi**. Żałuję, że ',nie mogłem przywieźć go z so
uczyni doniesienie w jaki sposób wplątaną była. dali, a w szkołach z językiem wykładowym ruskie, którego zadaniem byłoby na koszt in
do
bą. To w swoim rodzaju arcydzieło... arcydzieło 1 Kiszeniewa. Z powodu, że przyjazd jego do Urzędnikowi policji zależy na tem, aby donosiciel skini, ten sam stosunek zachodził, odnośnie do jęteresowanych badać wnioski meljoracyjne smutuej prawdy i głębokiej znajomości -kraju. O- armii
został
przyspieszony
kursują
najrozmaitsze
'•
nie był turbowany, inaczej odciętą byłaby mu zyka polskiego. Podług teraźniejszej praktyki zmu
pogłoski. Jedni twierdzą, że car postąpił tym wszelka możność wywiedzenia się o czemkolwiek. szone są dzieci obrz. łac. uczyć się po rusku,
dla pojedynczych miejscowości, wypracowy by Galicjanie opamiętali się na głos jego!
tak samo jak zwykł postępować od pe Dowiedziałem się tedy, że Pilpel za pomocą wo choćby tylko kilka rodzin obrz. gr. kat., nawet
„Ta galicyjska partja bezruchu może razem
:
wać techniczne plany i kosztorysy zamierzo
wnego czasu wybierając się w podróż, tj. że dla źnego Sawczuka potrafił wydostać akta jego spra w domowym pożyciu języka polskiego używających,
nych robót, dalej obrachowania szczegółowe nas wszystkich dobić. A my tu tyle liczyliśmy
na Galicjanów! Ale im się zdaje, że ruszać większej pewności, iż ową podróż odbędzie bez wy dotyczące, Aby Pilpel nie spostrzegł o co idzie, w obrębie szkolnem mieszkało. Nauka dwóch języ
przeprowadzać, o ile przez to powiększyła się to znaczy zaraz wojować! Żaden też żyd żadnych
przykrych przygód, oszukał swoich wier wydano ze strony policji cyiację z t go biura, w ków z odróżniającemi się literami, jest dla dzieci
:
by się wartość zajętego pod kulturę pustko więcej nie boi się prochu, jak Galicjanin, a szcze nych poddanych co do dnia wyjazdu; inni zaś w którym miał właśnie jakąś sprawę i w ten sposób zanadto uciążliwą, i sprowadza tylko skażenie je
m przybyciu cara do armii upa można go było dostać pod klucz. Pilpel po dłuż- dnego i drugiego języka.
wia lub moczaru, ewentualnie, o ile owe gólnie krakowski obywatel. Możnaby do nich za- przyspieszone
!
— Kinipolung d. 27. maja. W wstępnym ar
roboty mogłyby wpłynąć na powiększenie stosować ową anegdotę o żydzie, który na samą trują dowód tego, że Moskale rychło już przy szem wahaniu i wykrętach przyznał się, że akta
stąpią
do
przeprawy
przez Dunaj. Nam się zda dostał od Sawczuka. W ten sposób dowiedziałem tykule nr. 118 Gazety narodowej znachodzę mię
!
ogólnej wartości całego majątku — na tej wzmiankę o pistolecie, w rozmowie, chociaż ża- je,
dnej broni nie było w pokoju, wypędził dzieci z j iż oba te domysły są jednakowo trafne, bo się i o kilku innych aktach które wykradzione zo- dzy innemi wzmiankę o stosunkach powiatu tutej
zaś podstawie, ażeby Towarzystwo udzielało przestrachu: Kinder geht a weg.
że car niedowierza miłości ku sobie swoich pod Btały. Wydanie aktów nie zacierało jeszcze wszelki szego, a w szczególności zarzut samowolnego po
pożyczki w formie listów zastawnych — bez
„Prawdę rzekłszy, takie godło mógłby przy- ;danych, to przecież nie od dzisiaj wiadomo; a że ślad, albowiem z wykazów przedkładanych kwar stępowania leśniczych gminnych.
względu na to, czy majątek, w którym ro jąć Czas, i na każdym numerze swoim położyć: Moskale chcą jak najspieszniej przystąpić do e- talnie do sądu wyższego można było przyjść na to,
W celu wykazania publiczności jak bezpod
nergicznej akcji, jaką jest przeprawa przez Du kto jeszcze z zasądzonych nie odsiedział karę i tym stawną jest korespondencja „Odtena4 z której sza
boty mają być wykonane, jest już obciążony Kinder geht a weg!
„Sejm galicyjski dotąd nic nie zrobił na dro naj, to już się samo przez się rozumie, zwłaszcza sposobem zniknięcie aktu byłoby wyszło na jaw.
nowna redakcja wiadomość tę czerpała, rpraszam
poprzedzającą pożyczką, lub nie.
dze autonomicznej, a przynajmniej bardzo mało. wobec faktów dowodzących, że w ich wojsku
P. Harasymowicz adjunkt sądowy spo o umieszczenie następującego sprostowauia:
Naturalnie, że tego rodzaju listy zasta Od lat tylu mógł zrobić przynajmniej dziesięć ra- rozszerzają
się
coraz
bardziej
niesubordynacja,
strzegł pierwszy u siebie w biurze ubytek aktów
:
W drodze serwitutowej przypadły 20tu gmi
wne musiałyby tworzyć odrębną serję. Że
i wszelkie choroby. Przyboczna gwardja Pilpla i przy współudziale p. Łotockiego dowie nom tutejszego powiatu, w których dotyczące roz
zy więcej. Nie dziwię się też bynajmniej, że są apatja
:
składa
się
z
kilku
szwadronów
jazdy
(ko

jednak byłyby równie pokupne jak dotych ludzie przeciwni autonomii, i chylą się ku cen- cara
dział
się,
że
sprawcą
jest
Sawczuk.
1
prawy ostatecznie załatwiono, 52.024 morgów lasów.
ułanów, dragonów i tak zwanego azjaty
Przesłuchiwano jeszcze kilku innych żydów
■
Ze względu na ważność tych lasów górskich i
czasowe listy zastawne, o tem wątpić nie tralizmowi. Nie wiedzą jednak tego, iż trafiliby zaków,
ckiego
konwoju) i kilku kompanii piechoty. Do wplątanych w tę sprawę wykradania aktów. Do ich społeezno-ekonomiczne znaczenie, wzywałem
z
deszczu
pod
rynnę;
a
raczej
zabiliby
wszelkie
1
można — a to najprzód dlatego, że miały
żywotne w narodzie siły na długo. W każdym wództwo nad tą małą armią objął carski adju- HerBza i Jonasza Elmera, do Jakóba Orensteina gminy, którym takowe przypadły kilkakrotnie, by
by istotnie bardzo pewną hipotekę realną, innym kraju, bez przesady mówiąc, rząd autono tant pułkownik Ozerów. Carowi oprócz ministra chodził Sawczuk z własnej iniciatywy i wydał im
zadość czyniąc przepisom ustawy lasowej (§. 22)
powtóre zaś dlatego, iż gdyby dyrekcja To miczny zrobiłby daleko więcej w dziesięć miesię wojny Milutyna towarzyszy cały tłum dyploma akta ich sprawy dotyczące. Przy wydawaniu aktów ustanowiły gospodarzy leśnych; a gdy wezwania te
tów,
a
mianowicie
Gorczaków,
Ignatjew,
Jomini
warzystwa kredytowego ziemskiego wzięła cy, niż w dziesięć lat Galicja.
Maurycego Wanga, Lemela Mohra, M;-jera Glanza pożądanego skutku nie odniosły, postanowiłem na
„Z małemi wyjątkami, które należą do mniej i Hamburger.
i Samuela Blurna inicjował i pośredniczył Wirth. wniosek krajowego inspektora lasów i w porozu
ten interes w swoje ręce, to już ten sam
O
katastrofie
drugiego
tureckiego
monitora,
fakt wpłynąłby na to, że finansowe kapita szości, posłowie są niedołężni; nie mają żadnego który się nazywał „Cheinzi-Clioroman*1, podają Glanz utrzymuje, źe Sawczuk przyszedł do niego mieniu z Wydziałem krajowym, zagospodarowanie
w urzędowej czapce, co na niego taką presję wy lasów tych przez właścicieli obecnych bezwzglę
pojęcia ani o doniosłości praw, jakich używa Ga
ły z zaufaniem garnęłyby się do tego pa licja, ani o rządzeniu krajem. Niektórzy starają moskiewskie dzienniki następujące szczegóły: warło, iż z obawy aby go natychmiast nie aresz
dnie wyniszczanych, oddać w ręce zawodowo-wypieru nowego. W teraźniejszych czasach ża się o krzesło poselskie dla tytułu!!... albo dla „26. maja w nocy dwie kanonierskie łodzie tował, po napomknieniu Wirtha że sprawa da się kształconych, w myśl rozporządzenia Wys. mini
dna nowa instytucja nie potrafiłaby szczę pochwycenia ręki jakiej posażnej panienki, która „Carewicz11 i „Ksieni** odpłynęły od rumuńskie pokojowo załatwić, wypłacił natychmiast 6 zł.
sterstwa rolnictwa z dnia 16. marca 1872 1. 6266
W poniedziałek, 28. maja ranoj odczytywano z urzędu ustanowić Bię mających leśniczych.
śliwie spieniężać meljoracyjnych listów za w naiwności swojej nie wie, że ten tytuł staje go brzegu w towarzystwie dwóch szalup. „Care
wiczem- dowodził porucznik Dubasów, „Ksienią" rozmaite akta dotyczące tej sprawy i kontestacje
Ustanowiono dwóch takich wspólnych leśnistawnych, jak tylko chyba jedno Towarzy się tam coraz śmieszniejszym.
porucznik
Szestaków,
jedną
szalupą
miczman
sądowe oskarżonych. Z tych aktów dowiedziała się czych gminnych z roczną płacą po 600 zł., z któ
„Położenie i stosunki dziennikarskie bardzo
stwo kredytowe ziemskie. I ztąd to pocho
Persin,
a
drugą
rumuński
major
Morgesko.
publiczność, źe Kalb, obaj Elmerowie i Schneider, rej i koszta podruźy opędzać mają, a to jednego
smutne. C/as jest hamulcem na wszystko, i pi
dzi iż wszyscy, którzy u nas w kraju my smem niesłychanie szkodliwera. Wstydzićby się Pierwsza torpeda podłożona pod monitora przez są ludźmi dla cudzej własności nader niebezpiecz dla gmin Dorna watra, Dorna kauderny, Pojana
ślą o upowszechnieniu robót ameljoracyj- powinni ci, co ten dziennik czytają, a jeszcze Dubasowa ekplodowała za prędko i zalała kano- nymi, Pilpel i Orenstein pociągani byli do odpowie stampi, Czokoneszty, Jakobeny i Kirlibaba, a dru
nych, zwracają oczy na Towarzystwo kredy więcej mieszkance Krakowa, którzy niechcą czy nierkę wodą, tak że była chwila, kiedy sądzono, dzialności za obzusŁwo , Klein za lichwę. Sam giego dla gmin Warna, Fromossa, Dea, Watra mol
nie umieją utworzyć organu pod kierunkiem za że cala wyprawa skończy się zatopieniem „Care Herach Elmer był tylko dwalzieścia kilka razy dawica, Russmoldawica i Russpe-Boul z łącznym
towe ziemskie.
wicza**. Turcy odkryli śmiertelny ogień nietylko notowany, między tem kilka razy za zbrodnię ra obszarem leśnym około 36.000 morgów.
Francuscy posiadacze ziemi mają o cnego i światłego człowieka. Ale w Krakowie na z monitora, ale i z brzegów. Szalupa Persina bunku i morderstwa — a nawet raz za zgwałce
Płacę tę leśniczych tych rozrepartowano na
każdym kroku spotkasz wielkiego krakow
twarty w swojem Towarzystwie kredytowem skiego patrjotę. A miasto brudne, cuchną była przebita bombą i musiała się coprędzej od nie; piękna paczka.
gminy pojedyncze w miarę obszaru lasów i wydalić,
a
kanonierka
„
Carewicz
“
ledwie
co
się
Po odczytaniu aktów p. przewodniczący zamknął datności takowych i tak n. p. przypada
[Credit foncier] za gwarancją państwa ce, pełne śmiecia. Hotele okropne. Na przykład
na gminę Warna od 6200 morgów 180 zł.
kredyt do wysokości stu milionów fran dziedziniec jednego z pierwszych hoteli jest taki, trzymała na wodzie, tak była uszkodzona poci postępowanie dowodowe i rozpoczęły się plaidoyer.
skami
nieprzyjaciela,
Wtem
porucznik
SzestaTrwały
one cały poniedziałek i cały wtorek aż do rocznie,
ków, tylko na ameljoracje. Spłacają te po że właścicielowi możnaby wytoczyć kryminalny kow, podpłynąwszy z drugiej strony monitora,
późnej
godziny
wieczór.
Zastępca
prokuratora
tru

na gminę Watra moldawica od 1500 morgów
życzki w okresie 241etnim w ratach, wyno proces za trująco miazmata. Inny znów hotel na rzuca pod niego nową torpedę. Nastąpił straszny dne miał stanowisko, bowiem z pięcioma obrońcami
120 zł. rocznie,
Florjańskiej ulicy, drugorzędny, lecz równie dro
szących 6.4°/0, w czem objęty jest już pro gi, jeszcze gorszy. Nie mówię już o schodach i wybuch; monitor podniósł się nieco nad wodę, (dr. Czemeryński, Jackowski, Luka, Rabę, Popiel
na gminę Russmoldawica od 1500 morgów
cent i amortyzacja kapitału dłużnego! . Czyż dziedzińcach prywatnych domów; nie mówię o pękł i zanurzył się. Cała załoga, składająca się i Siterski) miał do czynienia.
96 zł. rocznie,
Na podstawie werdyktu sędziów przysięgłych,
na gminę Russpe-Boul od 1600 morgów 96 zł.
to nie dość poważny przykład dla naszego tajemnych zakątkach wszędzie... Na widok tego z 250 (według Timesa 120) ludzi zginęła. Kanonierki
i
szalupy
wróciły,
nie
straciwszy
ani
je

trybunał zasądził Sawczuka na 13 miesięcy, Wir rocznie,
wszystkiego włosy na głowie powstają. Szczę
kraju ?
dnego
człowieka,
a
w
kilka
godzin
potem,
gdy
tha na 10 miesięcy, Kalba na 4, Elmera Herscha
na gminę Fromossa od 550 morgów 60 zł.
ściem,.'. że nikt z cudzoziemców do Krakowa nie
zagląda. O dzikich ludach pochlebniejsze wywiózł się oddaliły inne trzy tureckie monitory, ci sami na 3, Jonasza Elmera na 2 miesiące, zaś Schnei rocznie,
oficerowie
popłynęli
ku
zatopionemu
monitorowi
dera,
Lbschesa,
Griinwaldowej,
Pilpla,
Orensteina,
na gminę Dea od 900 mor. 48 zł. roczie i t. d.
by pojęcie. I to się dzieje pod rządami prze
Rekursa pojedynczych gmin przeciw temu po
świetnej autonomii i świetnych radców i zdjęli flagę z masztu, wystającego z pod wody. Kleinmanna i Wanga, każdego na 6 tygodni cięż
Bohaterowie
sowicie
zostali
wynagrodzeni.
Sam
kiego
więzienia.
Uwolnieni
zostali
Kandel,
Dawid
stanowieniu
wniesione tak do rządu krajowego jamiasta! Al świetni!... niema co mówić.
w. ks. Mikołaj przypiął im na piersi krzyże Bach, Lernel Mauer i Majer Glanz.
Warszawa d. 1. czerwca.
koteż do Wys. ministerstwa nie zostały uwzglę
„Każdy mieszkaniec Krakowa ma na ustach: św. Jerzego.
dnione, przeciwnie pierwsza uchwała tutejsza re
„Nasż stary Piastowy gród! Nasz stary gród Ja
(Wyjątek z prywatnego listu).
Fremdenblatt otrzymał korespondencję z Bu
skryptem Wys. ministerstwa rolnictwa z dnia 5.
O Czechach, o autonomii i o dele- 1gielloński! Nasze świątynie I.. My katolicy 1“ itd. karesztu, w której znajdujemy dość ciekawe szcze
maja 1877 1. 1058/74 jak odpis świadczy w pełnej
Zobaczże mury tego nieszczęśliwego grodu, któ- góły o armii moskiewskiej. Oto są słowa kore
gacji galicyjskiej mogę ci udzielić zdanie regoby Wandale więcej nie zniszczyli, jak go ni
mocy utrzymaną.
jednego z tutejszych obywateli, należącego do szczy niedbalstwo... zobaczże świątynie, te rze spondenta :
Taki jest prawdziwy przebieg rzeczy.
— Dziś piąty występ p. Rychtera. Znakomity
„Moskiewska armia naddunajska składa się
najwyższej arystokracji polskiej. Trzeba wiedzieć czywiście najdroższe dla nas a święte, pod ka
Zważywszy więc, źe ustanowienie tych leśni
przedewszystkiem, że jest to człowiek zacny, żdym względem, pomniki... zajrzyj w kąty ka jak wiadomo z 8,, 9., 11. i 12. korpusu, z któ artysta wystąpi w jednej z najlepszych ról swoich, czych gminnych li tylko z pobudek dobrze zrozu
obeznany doskonale ze sprawami dyplomatycz plic, za ołtarze... zajrzyj w podziemia do kory- rych każdy na papierze liczy 30.000, a w rzeczy w „Wujaszku całego świata.1*
mianego interesu ogółu na prawnych podstawach
— Onegdaj, jako w dzień jubileuszu biskupiego naBtąpiło;
nemu Przebywał długi czas w Anglii i w Pa tarzów klasztornych... Pył kilkowiekowy, śmiecie wistości i 25.000 nie dosięga. Rezultat przeto
sześciomiesięcznej
mobibizacji
nie
wynosi
nawet
stu
Ojca św. odbyły Bię we wszystkich kościołach lwow
ryżu; gorliwy katolik; liczył się do stronnictwa codziennie wzrastające, brudy, ruina wszędzie!...
zważywszy, że na jednego leśniczego w prze
margrabiego Wielopolskiego, którego podobno ,Oburzenie, zgroza przejmuje człowieka na widok tysięcy. Owoż Moskale przekonawszy się, że z ta skich uroczyste nabożeństwa. W kościele archika- cięciu około 18.000 morgów lasów górskich przypada;
ką
siłą
niepodobna
nawet
myśleć
na
serjo
o
prze

tedralnym celebrował ks. arcybiskup Wierzchlejski.
jest osobistym przyjacielem. Niedawno. dość tej niesłychanej apatji, tego niedołęstwa, posu
zważywszy nakoniec, że koszta utrzymania
długi czas bawił w Galicji na wsi1 i we Wie niętego do obrzydliwości. Gdyby nie kilku, tylko prawie przez Dunaj, sprowadzają teraz trzy nowe Po południu solenne odbyły się nieszpory. Tego wraz z kosztami podruży jednego leśniczego nawet
dniu. Może to co tu przeczytasz, przyda się wam kilku, ludzi gorliwszych, pomiędzy którymi naje- korpusy, 4, 13 i 14, ale jeżeli ściągnięcie tych samego dnia obchodzono też po parafiach święto 31/, centów od morga lasu nie wynoszą i że naj
na co. Dlatego upoważniam cię do ogłoszenia części nergiczniejszy Łepkowski profesor, w grobach na wojsk na linię bojową zajmie tyle czasu co tam Bożego Ciała, a przy sprzyjającej pogodzie tłumy większa gmina największy obszar lasu posiadająca
tego listu, uznanej przez ciebie za stosowną, w Wawelu byłoby dotąd tak, jak we wszystkich u- tych, w takim razie prędkiego działania nad Duna pobożnych towarzyszyły procesjom. Wieczorem mia tylko 180 zł. rocznie na utrzymanie leśniczego
sto na uczczenie jubilenszu Ojca św. rzęsiście było opłaca;
jakim dzienniku, z którym masz stosunki. Za licach i zakątkach Krakowa. Stradom i Kazi jem spodziewać się nie należy.
„Przygotowenia do przejścia przez Dunaj na oświetlone.
strzegam tylko zupełne przemilczenie nazwisk.
widać na jak złośliwie zmyślonych podstawach
mierz są w takim stanie, że najprzesadniejszy wet dla czterech pierwszych korpusów wiele jeszcze
Powtarzam bez najmniejszej zmia ich opis jeszczeby nie dorównał potworności bru
— Piękna pogoda, trwająca do wieczora, przy osnutą jest owa korespondencja i jak bezpodstawne
pozostawiają
do
życzenia
Pochód
Moskali
odbywa
ny i bez komentarzy, jego słowa, które dów. Od lat dwudziestu kilku po raz pierwszy
czyniła się do tego, ie festyny zapowiedziane na są zarzuty w niej zawarte co do samowoli i bez
Bię nadzwyczaj powolnie, i tntaj występują dopie niedziele świetnie wypadły. Strzelnica, szczególnie względnego obciążania gmin kosztami.
sam słyszałem, wyrzeczone w jednem towarzy
byłem w Krakowie. Zdumiałem się i przeraziłem
stwie, w Warszawie, dokąd przed kilku dniami się zarazem... I to wszystko — pomyślałem — pod ro na jaw wszystkie braki i błędy ich militarnej gdzie urządziło festyn stów. „Harmonii1* roiła się
Tak samo fałszywe tą i dalsze wiadomości
organizazji. Pięciu tygodni było potrzeba, żeby te
powrócił.
rządem autonomicznym!... pod rządem wyborczych 90.000 rozstawić nad Dunajem ! To doprawdy nie od publiczności. Chwile zabawy uprzyjemniała mło tej korespondencji, a nadmienię jeszcze tylko, że
dziutka orkiestra, która wtóry swój debiut odbyła wzmianka o wyborach przysięgłych udowadnia nie
„Dawno wiedziałem, że Polacy nie mają po radców?!... Przyznaję, że uważałbym to za obel
wcale szczęśliwie 1 rywalizowała z muzyką woj znajomość obowiązującej ustawy, wedle której nie
litycznego zmysłu, jak w ogólności całe słowiań gę, gdyby mnie kto przypadkiem nazwał burmi do uwierzenia.
„12 korpus stoi pod Tum - Magurelli, gdyż tu skową, Loterja fantowa była bardzo ożywiona. Do rady gminne takowych wybierają, lecz członkowie
skie plemię sangwinicznego temperamentu. Dla strzem krakowskim.
prawdopodobnie przystąpią Moskale do budowy brana publiczność bawiła się w ogrodzie Strzelec- gmin w miarę opłacanych podatków bez wyboru
tego żaden naród mający w sobie czystą krew
„Arcybiskupi pałac w gruzach od ćwierć wie mostu. Materjału zwieźli już dużo, ale najniezbę
kim do późua.
słowiańską nie wytrzyma konkurencji z dyploma
na przysięgłych powoływani bywają.
ku, a Sukiennice, osławione teraz rusztowaniem, dniejszej rzeczy nie mają jeszeze dotąd, to jest
Kochanowski,
cją Petersburga, która odznacza się tym właśnie
— Jutro we wtorek d. 5. czerwca grać będzie
za którem nic się nie robi, przebudowują już pontonów, gdyż te obecnie fabrykują się w Gałac. k. starosta.
wielkim rozumem, iż umie dobierać ludzi i łowi
kilka lat! podobno dziewięć! Są to rzeczy ba cu. 9ty korpus stoi w Slatynie i posunięty zosta kapela miejska „Harmonii** w ogrodzie Klsielki
ich we wszystkich rasach i w różnych narodach.
— W Madrycie z dniem 23. b. m. zaczęło
jeczne. Nie wierzyłbym nikomu, gdybym na nie do Turn-Magurelli. lity korpus stoi częścią w począwszy od godziny 5. po południu.
Za ich kierownictwem prowadzi wszelkie sprawy wszystko nie patrzał własnemi oczami. Sukien
— Młodziutka kapela Tow. muzyczn. „Harmo wychodzić pismo tygodniowe ilustrowane pod tytu
państwa. Ale nie miałem pojęcia o tem, jak da nice możnaby wybudować przepysznie w pół ro Oltenicy, a częścią w Gałacu i Braile, gdzie także nii**, która już kilkakrotnie popisując Bię zasłużyła łem: Oronica de la Guerra; poświęcone opisowi i
rozstawiony
8.
korpus.
lece Polacy i Czesi są zacofani w polityce.
ku, rozdawszy akcje gwarantowane na czynszu
„Jak z tego widzimy, Moskale nigdzie nie na zainteresowanie się i względy publiczności, zo krytyce głównych wypadków obecnej wojny; ma
Mniemałem, iż system parlamentarny, wprowa
magazynów w tychże Sukiennicach, lub kawiarń, mają wielkiej liczby wojsk skoncentrowanych i stała stale zaangażowaną przez p. Wójcickiego re przy tem, jak pisze do nas jej redaktor, zwracać
dzony w krajach pod rządem austrjackim, rozwi
cukierni i sal koncertowych. Ale powiedzże ko większa część ich oddziałów duże jeszcze marsze stauratora w K i s i e 1 c e , gdzie co tydzień produ uwagę na zaborczą politykę Moskwy i na jej ha
nie choć cokolwiek polityczne zdolności, albo je
mu o tem w Krakowie ! Parsknie ci śmiechem odbyć będzie musiała, zanim zdąży do pnnktu kować się będzie koncertami, wyuczonych nowych niebny stosunek do Polski Naczelnym redaktorem
wytworzy; zwłaszcza przy wolności druku jaka
utworów muzycznych. Będziemy mieli przeto spo pisma tego jest rodak nasz Józef Leonardi. W nu
w oczy; bo pojęcia finansowe Krakowianów nie przeprawy.
tam jest. Tymczasem przekonałem się, że jak
sobność porównania grę tej młodej kapeli miej merze pierwszym pomieszczone są portrety cara
postąpiły ani kroku od chwili pojawienia się
„Moralne
zaś
usposobienie
armii
moskiewskiej
jedni tak drudzy nie znają alfabetu polityki,
smoka w jamie na Wawelu.
i fizyczny jej stan jeszcze więcej pozostawiają do skie z równocześnie popisującą się muzyką woj Aleksandra i sułtana Abdul Hamida, nadto trzy
nietylko katechizmu. O elementarnych zasadach
„Tym smokiem, dziś rzeczywiście pożerają życzenia. Jeżeli miała cokolwiek entusyazmu, to skową, i osądzić pracę, poBtęp i rozwój tak uczni, drzeworyty z dotychczasowych wypadków wojennych.
autonomii niema z kim mówić. Cóż dopiero o
— W Warszawie zmarł w tych dniach roz
cym wszystko, jest ciemnota, niedołęztwo i nie zostawiła go w błotach kiszeniewskich. Żołnierz jakoteż kapelmistrza p. Sziirera, którego zasługi
wyższych celach i tajnikach polityki zewnętrz
głośnej sławy rzeźbiarz syn Wojciecha Stattlera
słychana, pełna najkomiczniejszej pychy (obok jest znużony, apatyczny, niechętny, nie wierzy w są nam już znane.
nej. Polacy g a 1 i c y j s c y i C z e s i są na
chytrej uniżonośei jednak), zarozumiałość mie powodzenie, pomimo że ma przesadne pojęcie o
— Otrzymujemy następujące pismo : „Szanowna malarza, Henryk. Zmarły od dzieciństwa okazywał
tem polu dziećmi, co jeszcze chodzić nawet nie
szkańców Krakowa, stojących na czele rządu i sile swego cara. Piechota jest niezaprzeczenie naj redakcjo! Dziesięć lat temu, jak po długiej tułaczce wielkie zdolności, słynny jest jego roboty posąg
umieją. A tem trudniejsza z nimi sprawa, że to
opinii publicznej. Kiedyś zaliczonem to będzie gorszą z broni armii moskiewskiej; liczebnie jest do kraju powróciłem, spodziewając się na rodzinnej Kordeckiego, stojący na Jasnej górze. S. p. Hen
są dzieci uparte. Nie zdarzyło mi się jeszcze
do m y t ó w, do bajecznych dziejów! Co smu za słabą, niema marsowej postawy i do marszów ziemi życie zakończyć, ziemi w której obronie krew ryk zmarł prawie w sile wieku, urodził się bowiem
spotkać większej zarozumiałości obok zupełnego
tniejsze, że akademicka młodzież zostaje pod niezdolna. Po trzydniowym marszu żołnierze nogi mą przelewałem. Przez lat dziesięć, ciężko i bez w 1834 roku.
nieuctwa w rzeczach politycznych. Głos prze
tym wpływem! A jeśli niektórzy reakcjonują tracą. Kawalerja jest liczna i dobra; ale skądże ustannie pracować musiatem, aby wyżywić liczną
— Curiosum. Włościanin Piotr Hofmeister
ważny mają ludzie niezdarni, umiejący tylko
przeciwko tumu, to w sposób pozbawiony godno Moskale wezmą prowiantu na jej utrzymanie w familię molą. Zacna ma żona, córka wolnej Helwe- z Katzelsdorf w Niższej Austrji podał skargę do
zręcznie mówić, albo pozować na wielkich poli
ści, w sposób karczemny!
pustynnej Bułgarji! Artylerja połowa jest dość cji wytrwale i niezmordowanie obok mnie praco c. k. starostwa w Mitel bach o wynagrodzenie szko
tyków. Zdolniejsi albo walczą bez skutku, albo
„Wspomniałem o karczmach. Nic równie o-• nie zła i stosunkowo lepsza niż w innych armiach. wała, udzielając lekcji swego ojczystego języka. dy, zrządzonej w jego lesie przez zwierzynę na
walczyć nie umieją. W każdym razie nie mają
znaczenia ani powagi i mieć nie mogą; bo długa kropnego nie można sobie wyobrazić jak szynki. Materjał oblężniczy gromadzą w Dżurdżewie, zkąd Mieliśmy nadzieję, że synowie naBi wychowani młodych drzewkach. Rzeczone c. k. starostwo od
niewola w okropnych formach biurokratycznych w Krakowie, pijacy i żebracy! A nabożeństw,, przewieść go myślą pod Ruszczuk. Ale dotąd je wśród was, rodacy! nauczą się kochać ojczyznę i daliło proszącego z żądaniem ; c. k. namiestnictwo
(daleko gorszych niż u nas), wyrobiła w nich kazań i tak zwanych „dobroczynnych towarzystw“ szcze nie rozpoczęto robót ziemnych. Słowem Mo w potrzebie być jej obrońcami; myśl ta dodawała zaś i ministerstwo rolnictwa dozwoliły oszacowania
skale tak dotąd są słabi, iż tylko niedołęstwu nam energii i siły do znoszenia niedostatku, w ja szkody. Zastępca prawny dzierżawcy polowania,
ducha serwilizmu i pewnego urzędowego po mnóstwo!
księcia Lichtensteina, dr. Heinzlmayer wniósł prze
„Kierunek pism religijnych, których w Kra. Turków przypisać należy, że jeszcze pobici nie kim przez lat tyle pozostawaliśmy.
słuszeństwa.
Lecz dziś, gdy zacna moja towarzyszka to ciw orzeczeniu ministerstwa zażalenie do trybunału
W ludziach na pozór najbardziej liberalnych kowie i w Galicji całej spotykałem bardzo wie. zostali.1*
pełne walki życie już zakończyła, pozostały w nę administracyjnego dowodząc, że według istniejących
i samodzielnych, widać na każdym kroku tę słu le, straszny! To nie jest już fanatyzm; to stodzy niedostatku i rozpaczy o przyszłość siedmiorga ustaw, a mianowicie według dekretu kancelarji
żebną pokorę. Co powie pan hrabia, to prawie: warzyszenie opryszków, ziejących ogniem na
Z Izby sądowej.
dziatek, z których najstarsze ma lat trzynaście, a nadwornej z dnia 12. kwietnia 1821, ogłoszonego
święte. A wiadomo, że w Galicji kto nie mógł: wszystko i wszystkich, którzy do nich nie naleKradzież aktów sadowych,
najmłodsze zaledwie dwa lata liczy, nie mając w zbiorze ustaw politycznych, nie należy się wyna
dowieść że jest szlachcicem, starał się o tytuł: żą. To także smok! Wydziwić się dość nie moprzytem najmniejszej nadziei wyżywienia ich na grodzenia szkody, zrządzonej przez zwierzynę na
grafa. Prawdziwa zaś arystokracja galicyjska doi gę, że wyższe władze duchowne nie położą koń(Dokończenie.)
ojczystej ziemi, przyjąłem propozycję rodziców nie młodych drzewkach.
niczego się nie miesza; obojętna na wszystko ii ca tej propagandzie, nietylko dla narodu naszeSobota dnia 26. maja.
Zastępca ministerstwa rolnictwa oparty na ak
boszczki żony mojej, którzy aczkolwiek Bami nie
tem bardzo grzeszy. Przyspiesza swój upadek., go szkodliwej, lecz dla chrześciaństwa, dla kakancelarji
morą czworo aziaiea
iacn, udowodnił,
uuuwuuun, że powołany dekret —
- ----- jzamożni, biorą
dziatek moicn
moich na wycnowawychowa- tach,
Dziś rano w tej sprawie przesłuchiwano p. zamozni,
Jeźli tak dalej będzie, w Galicji na czele na■ tolicyzmu, nawet dla samej Stolicy apostolskiej.
„We Lwowie rzeczy lepiej stoją niż w Kra- Łotockiego byłego funkcjonariusza prokuratorji w nie. Z pozostałemi trojga, mam nadzieję prędzej i nadwornej był tylko rozstrzygnieniem^specjalnem,
rodu staną jak tu, Kronenbergi i Blochy. Posło
że takowy oczywiście do innych wypadków nje mo
wie galicyjscy nie mają najmniejszej cywilnejj kowie. Szczególnie dziennikarstwo lwowskie roz- sądzie delegowanym miejskim, naczelnika tego sądu łatwiej utrzymać się w Szwajcarji.
Zmuszony więc koniecznością, wracam na tu że być zastosowany, i że umieszczenie w urzędo
odwagi, najmniejszego ducha inicjatywy. Upór ii wijać stara się moralne i umysłowe siły naro- p. Rsinwartha i sędziego p. Harasymowicza.
P. Łotocki podaje, że gdy się w sądzie łaczkę do Szwajcarji, lecz nie będąc w stanie opła wym zbiorze ustaw nastąpiło jedynie przez po
nieczynność uważają za solidarność i trzeba imi du, kierować jego krokami; ale nie jest tak pododdać tę sprawiedliwość, że w tym względzie! trzymywane przez ogół jakby należało. A i tam dowiedział o zniknięciu aktów, począł tajemnie śle- cić kosztów podróży, mam nadzieję, że znajdą się myłkę.

Z teatru wojny.
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Kronika miejscowa i zamiejscowa.

Trybunał administracyjny przychylając się do
wywodów ministerstwa rolnictwa, odrzucił zażalenie
księcia Lichtensteina.
Tak tedy rozporządzenie uważane przez wła
dze 56 lat za ustawę, i jako takie ogłoszone, nigdy
nie miało mocy obowiązującej.

—■— do 6‘—. Groch 6-50 do 8‘50. Koniczyna do 57 złr. a za kolorowe od 58 do 66 złr. Targ
czerwona —•— do — •—, biała —— do — —. przy końcu szedł leniwo.
Okowita za wiadro —•— do 14‘50.
J. Krzysztofowicz,
Dyrekcja.
Caffe-Stierbóck.
Lwów dnia 26. maja. (Sprawozdanie
Izby kupieckiej.) Ceny za 100 kilogramów
paritas Lwów. Według jakości:
'Pszenica czerwona od 14’— do 14‘25 zł., biała
Wiedeń d. 4. czerwca. Komisja Izby pa
od 14 — do 14 25 zł., żółta od 13'— do 13 75 zł.
średnia —•— do —•— zł. 'Żyto od 9-25 do 9‘50 nów Rady państwa przyjęła ustawę przeciw pi
jaństwu
w Galicji.
zł., średnie —.— do —•— zł. "Jęczmień browar,
Wiedeń d. 4. czerwca. Corr. gener. autrich.
od 7-25 do 7'50 zł., pastewny od 6‘25 do 6‘75 zł.
80wies od 7 50 do 7 75 zł.— "Groch do gotowania twiedrdzi, że papież polecił kolegium, aby przy
od 8-50 do 9-—zł., pastewny od 6’75 do 7'—zł. badaniu przedłożonych przez episkopat austrjacki
"Wyka od 5 — do 5 25 zł. — "Bób od 8 — do ustaw szkolnych i małżeńskich, obowiązujących
8-50 zł. — "Kukurudza stara od 7 25 do 7‘50 zł., w monarchii austrjackiej, kierowało się wyrozu
nowa od 6 60 do 7'— zł. — "Rzepak zimowy od miałością i tendencją ile możności pojednawczą.
Książę Czerkawski przybył do Plojeszti.
■— do
15'75 do 16'— zł. — "Rzepak letni od
Wicekról egipski miał uwiadomić Portę, że
—'— zł. — "Lnianka od —
do —•— zł. —
z
powodu
powstania w Darfurze, nie może wy
zł.— "Nasienie
"Nasienie lniane od —•— do konopne od —•— do —.'—zł.—3Koniczyna od 40 słać na termin przyrzeczonych posiłków.
Tagblatt zapowiada, że Grecja wypowie w
do 50'— zł. — Kminek od — do —•— zł.
Anyż od —•— do —•— zł. — Anyż płaski od połowie lipca wojnę Turcji. Montagsrecue zapi
suje także, że między Turcją a Grecją zapano
—■— do —•— zł.
wały bardzo napięte stosunki.
Spirytus za 10 000 litrów procent:
Praga 4. czerwca. Tutejsze dzienniki, a
Gotowy od —•— do 32 95 zł.
W terminach w miesiącu: lipiec — wrze- mianowicie Pokrok i Narodni Listy ogłaszają
rezolucje
rozmaitych gmin czeskich, życzące Mo
sień 35 50 zł. Usposobienie:
Uwaga. O produktach ułamkiem oznaczonych, skwie powodzenia i zwycięztw, i wyrażające pa
pieżowi niezadowolenie z powodu jego „stanowi
orzeka poniżej usposobienie:
ska sprzyjającego Turkom." Czescy studenci skoUsposobienie:
') Spokojne. - ’) Nominalne — mało poku-! rzystali z wczorajszego jubileuszu, aby wyprawić
przeciw Ojcu św.
' ' ' demonstrację
'
..................................
pu. — ’) Nominalne.
Konstantynopol d. 2. czerwca. Izba
Waluta: mark 63.’/a; rubel 1.39'/,; Napo
deputowanych otrzymała zawiadomienie od rząleondor 10.34.
Warszawa 25. maja. Pszenica 242 fn. ^ll> według którego rząd zamierza fortyfikować
„„„ 1i dobra
LA.- —
" rs.
...'nietylko stolicę, ale i inne nadmorskie miasta,
smól, i ordyn. — rs. — kop., pstra
11rs. - _ kop, żyto 232fn. wy- na europejskich i azjatyckich brzegach morza e— kop., wyborowa 11
6
rs.
W)"kop*"
jęczmień
202
f.
4
rs.
80 gejskiego i Marmora. Deputowani pochwalili ten
borowe (
zamiar.
kop., owies 242
f. 3 rs. 60 kop.
I
Konstantynopol d. 2. czerwca. Ostat
Wrocław 28. maja. Płacono za 100 kil. pszenicę
białą w miejscu za 200 f. po 22 mrk. 80 fn., żół nie wiadomości z Bajazetu donoszą, że Kurdo
tą 22 mrk. 60 fn., żyto na 200 fn. po 18 mrk. 80 wie zajęli stanowiska na północ i wschód mia
fn., jęczmień 15 mrk. 80 fn., owies na 200 f. po sta tak, że komunikacja załogi moskiewskiej w
15 mrk. 10 fn. rzepak za 200 f. brutto po — mrk. tern mieście z Persją bardzo jest utrudnioną.
Petersburg d. 2. czerwca. Jenerał Igua— fn., olej po — mrk. — fn., spirytus w miejscu
na 100 Tralles po — mrk. — fen. na czerwiec i tiew zastąpi księcia Orłowa w Paryżu. Powo
lipiec po — mrk. - fn., groch 16 mrk. 20 fn. dem odwołania Orłowa są jego przyjacielskie
rzep —•—, rzepik zimowy ——, rzepik latowy stosunki z bonapartystami, co ód dawna już nie. podobało się Berlinowi.
—•—, lnica —•—, siemię lniane —•—.
|
Konstantynopol d. 2. czerwca. Były
Poznań 28. maja. Za 50 kil. pszenica 12 m. 90 fn.,1 wielki wezyr Mehemet Ruszdi wezwany był do
żyto 9 mrk. — fn., jęczmień 8 mrk. 20 fen., o- sułtana i jako jedyny środek wyjścia zalecił mu
wieś 8 mrk. — fn., groch do gotowania — mrk. powołanie Midhata baszy.
— fn., na paszę — mrk. — fn., rzepik zimowy,
Berlin d. 2. czerwca. Donoszą z Konstan
— mrk. — fn., rzep zimowy — mrk. — fn., rze tynopola, że szach perski pogodził się z sułta
pik latowy — mrk. — fn., rzep latowy — mrk. nem. Porta zrobiła Persji cztery koncesje: 1) suł
— fn., hreczka — mrk. — fn., kartofle 2 mrk. tan zrzeka się tytułu szacha. 2) Pretendent per
40 fn., bobu — mrk. — fn., łubiu żółty — mrk. ski, Mirza Abbas, wydalony będzie z Bagdadu 3.
— fn., niebieski — mrk. — fn., koniczyna czer Perscy pielgrzymi w Medynie uwolnieni będą od
wona — mrk. — fn., biała — mrk. — fn., groch podatku. 4) Przeprowadzi się śledztwo z powo— mrk. — fn., siemię lniane — mrk. — fn. wy- du zamordowania Persów w Konstantynopolu,
ka — mrk. — fen.

Telegramy innych pism.

literackie, naukowe i
artystyczne.
— Treść nru 23. Ruchu literackiego; PanBlawizm (artykuł wstępny); Zemsta, powieść przez Idę
TeibelB (dokończenie); Obrazy z kraju- Kropiernik,
poemat Ernesta Buławy (c. d.); Historja królów
elekcyjnych przez Ignacego nr. Potockiego, mar
szałka W. księstwa Litewskiego, prezesa rządu
Narodowego z czasów Kościuszki (c. d.); Rysów i
myśli kilka o Januarym Suchodolskim przez Mar
celego Hulewicza (c. d.); O znaczeniu nauk przy
rodniczych w ogólnem i zawodowem wykształceniu
przez dr. Józefa Gulińskiego (c. d.); Sztandar po
wieść przez J. Claretie, przekład Marji Jarmund;
Australia przez Feliksa Lewickiego (c. d.j ; Prze
glądj literacki; Dzieła Domiciana Mieczkowskiego
przez A. G.; Tradycje i wiara w przyszłość przez
S, B.; Polacy artyści i artystki na paryzkiej wy
stawie sztuk pięknych przez Mikołaja Akielewicza;
Miscelanea: Z kroniki lwowskiej, Broszury poli
tyczne; Drobne wiadomości literackie, naukowe i
artystyczne. Cena prenumeraty na Ruch literacki
we Lwowie na kwartał 3 zł., na pół loku 6 Zł.,
na rok 12 zł.; na prowincji i za granicą na
kwartał 3 zł. 50 ct., na pól roku 7 zł., na rok
14 zł.
W artykule wstępnym redakcja rozbiera zaza
sadniczo początek i znaczenie panslawizmu, który
obecnie odgrywa tak ważną rolę w polityce. Jestto sprawa na porządku dziennym spraw europej
skich będąca, rozświecenie więc jej gruntowne jest
obowiązkiem pism, które podobnie jak Ruch lite
racki zajmuje się pilnie badaniem prądów nauko
wych, społecznych i narodowych w naszych cza
sach działających. Treściwy ten artykuł obejmuje
w sobie wszystko, co potrzebnem było dla wyro
bienia w czytelnikach trafnego zdania o tej spra
wie. — Jedyna literacka spuścizna po Ignacym
Potockim podana w tym numerze w dalszym ciągu.
Potrzeba wiedzieć, że Ignacy Potocki napisał ją
dla Komisji edukacyjnej, której był czynnym człon
kiem. Pisał on dla szkół podręcznik do nauczania
historji polskiej, lecz go niedokończył. Z tej jego
pracy pozostała część jedna o królach elekcyjnych
pomiędzy papierami jego ciotki pani Kossakowskiej,
kasztelanowej Kamieńskiej, i z tych papierów wydaje ją obecnie Ruch literacki. W tym numerze
Ruchu ukończoną została powieść panny Idy Tei
bels p. t. „Zemsta". Jest to pierwsza literacka
praca młodej, utalentowanej autorki wyznania Moj
żeszowego, Panna Ida Telbels j*st pierwszą izraelitką, występującą na polu literackiem polskiem
jako autorka. Powieść jej bardzo zajmująca, osnu
ta na tle stosunków wytworzonych przez niewolę
moskiewską, pełną jest patrjotycznych myśli i scen
efektowych. Przy pracy młoda ta Polka starozakonnego wyznania wyrobi się na znakomitą autor
Kraków 29. maja. Dowóz zboża na węzo-'
kę. Zwracamy też uwagę na piękuy artykuł p. t.
rajszy targ na Baranie był nadzwyczaj mały, i to
„Tradycje i wiara w przyszłość."
głównie z małych posiadłości; na odstawę zna-'
czniejszy. Jedną tylko partję pięknej pszenicy za-1
__ rój wieści
____ pokojowych -rozpuszczono
-K_______ z
Cały
po 66 złp., poślednie gatunki nie bardzo (Petersburga, to o rokowaniach z Anglią, to o
Gospodarstwo, przemysł I handel. płacono
chętnych znalazły kupców i nawet po cenach zni-1 porozumiewaniu się z Austrją. I zaprzeczyć się
jnie da, że tym wieściom odpowiadają i czynności
Dochodzą nas doniesienia, że w tym roku żonych.
Z braku zamiejscowych i zagranicznych kup dyplomacji moskiewskiej, popieranej przez berliń
niezmierna mnogość gąsienic pojawiła się w ogro
dach owocowych i warzywnych, zagrażając plonom ców na dzisiejszym targu Kleparskim, obrót był ską. Pomimo tego wszystkiego, wszystkie te ro
zupełnem zniszczeniem. Przestrzegamy przeto inte niewielki a ceny szczególniej poślednich gatunków boty są nieszczere. Chodzi im jedynie o prze
resowanych, by jeżeli tych wrogów Bwego mienia uległy spadkowi; co ma miejsce prawie na wszystkich szkodzenie, ażeby między Anglią a Austrją nie
dotychczas nie zniszczyli — starali się wczesnym zamiejscowych i zagranicznych targach. Sprzeda przyszło do zbliżenia się, chodzi im o zizolowarankiem i wieczorną porą drzewa i rośliny oczy jący trzymali się wyczekująco, w końcu jednak nie Anglii. Ktoby na tych pokojowych niby uspo
szczać, bądźto wykurzaniem, lub też zgartywaniem targu zgodzili się na ceny zniżone; pomimo tego sobieniach Moskwy budował nadzieje pokojowe,
tego olbrzymio pomnażającego się owadu, ażeby zakupno odbywało się w ciasnychugranicach, tym mocno by się zawiódł. Moskwa wabi inne mo
później zaniedbania w tej mierze nie potrzebowali więcej, że z Prus nie było kupców na targu.
carstwa widokami rozbioru Turcji, i tym sposożałować i odpokutować.
Płacono pszenicę żółtą za 100 kilogramów od bem usiłuje powstrzymać ich wystąpienie. Cała
12-50 do 14-50, czerwoną od 12 75 do 14'75, bia- dyplomatyczna akcja Moskwy krąży obecnie oko
Sprawozdanie targowe spółki rolniczej w łą od 12'75 do 15'—, żyto warszawskie za 100 ło tego przedmiotu,
kilogr. od 10'70 do 11'30, podolskie od 10'20 do |
Tarnopolu z dnia 31. maja 1877.
Korespondent z Stambułu do Pester Lloyda
W handlu zbożowym musimy obecnie zanoto 10'80, jęczmień dla krupników za 100 kilogr. od'
na paszę od 8'— do 9'—,' donosi, że kilkudziesięciu żołnierzy z formujące
wać usposobienie słabe i brak poszukiwania i to 9‘— do 9'62,
100
kilogr.
od
8'40
do
9'
—
,
groch
od
go
się
w Stambule legionu polskiego odpłynęło
na targach miejscowych, jako też i zagranicznych. owies za
Kupujący chcą widocznie wpływ wywrzeć na obni 8.— do 10-—, fasolę od 9' — do 12 50, hreczka do Erzerum, ażeby tam skupiać w około siebie
zbiegli z armii moskiewskiej,
do —•—., koniczyna od—'— do —•—., Polaków,
ruiaaow, którzy
aiorzy to
io zoiegn
żenie ceny zboża. Stagnację tę musimy uważać jako od
zostali do niewoli. Dotąd w Erzerum
chwilową, albowiem zapasów nie ma. Zdaniem na- wykę od —• — do —•—., rzepak od —•— do to wzięci...................................
szem handel starem zbożem jeszcze się ożywi przed —’—. jagły od —d° —'—> proso od 8'— już było samych zbiegów około 809 Polaków, a
do 8'50, kukurudzę od 8'30 do 8-60, soczewicę między nimi kilkunastu oficerów.
żniwami. Podajetuy tu ceny nominalne.
od —•— do —'—.
Cennik.
Austrjacki gabinet, postępując bardzo ostroZa 100 kilogramów netto płacono : Pszenica
Wiedeń dnia 4. czerwca. (Telegram Gazety . .
.
- . , - .. ,................ .,
biała od 11'80 do 14'—, żółta od 11'80 do 13'50, Nar.) Na dzisiejszy targ przyprowadzono z Ga- ŻIne -sztara sl9krolP’ któpe poczynić zamierza, po
czerwona od 11'80 do 14'—. Zyto 9'— do 9'50. licji 1877, z innych prowincji 2926, razem 4803 cz>’n!ć Y. Pol'ozumle“iu 1 2 Moskwą, i z Turcją
J ■
-—J
F
. _J... 1
u z Anglią, a ma się rozumieć i z Niemcami.
Jęczmień 6'50 do 7'—. Hreczka 6 50 do 7.—. Ku- sztuk wołów. Płacono za 100 kilogr. za woły gaNawet wystawienie korpusu obserwacyjnego w
kurudza 6'50 do 7'—. Owies 6'50 do 7 —. Proso licyjskie po 53 do 56 złr., za węgierskie po 52
Siedmiogrodzie pragnie za zgodą Moskwy prze
prowadzić, a nawet już donoszą, że Moskwa się
placą| żąda,
płaeą| żąda.
placą] żąda na to zgadza.
Tymczasem Turcja i Anglia nie mogą się
Lwów, z Izby handlo złr. w. a.
zlr. w. a.
złr. w. a
pomimo usilnych starań, zgodzić na okupację
wej dnia 4. czerwca.
Węg. poż. prem. po 100 zł. 71 75:
Tow. kred, miejskie 6 pr. 80- 8? —
Turecka poi. kol. po 400 fr. 12 — 12 25 Galie. bank liip. 6 pr. w. a. 85— 8650 Bośnii i Hercogowiny. Natomiast tak Anglia jak
I. Akcje za sztukę.
„ Zak.kr.włośu.6pr.w.a 86— 87- i Turcja zgadzają się na okupację Serbii, gdyby
(bez kupona bieżąoego.)
Akcje bankowe.
Bank nar. austr. m. k. 6 pr.
Serbowie zamierzali wziąć czynny udział w woj
203- 205 60 Anglo-austr. po 200 zł. 120 63 50
Koloj gal. Kar. Lud.
»
.
, W. a. . . 9580 9595 nie moskiewsko-tureckiej. W dziennikach zaś
69
, Lwów. - Czera. - Jaasy 98- 101 - Boaoncred. au. 200 zł.
Obligacje pierwszeńpółurzędowych austro-węgierskich zaczynają już
Banku hip. gal. po 200 zł. 219 - 223 — Zakł. kr. dla han. i przem 38 20
stwa kol. (za 100 zł.)
Banku kred. gal. po 200 zł. 212 — 216 — Zakł. kr. węg. 200 zł.
przyznawać, że coś podobnego jak mobilizację
12725
'
po ..............
300 zł. 6 pr.
już postanowiono w Wiedniu. Nie będzie to je
Tow. osk. n. aust po 600 zł. 640 — 650 - Albrechta
II. Listy zast. za 100 zł.
100 zł..........................
66- 67— dnak właściwa mobilizacja, bo wojska zostaną
Franco - austr. po 100 zł.
(bez kupoaa bieżącego.)
Alfbldz.
200
zł.
5
pr.
sr.
w.
a
6250
63
—
Franco-węgier.
po
200
zł.
na pokojowej stopie, a tylko silniejszy kordon
Tow. kred. gal. 5 pr. w. a. 82 30 83 30 Gal. bank. nip. po 200 zł.
Czeska z. 300zł. 6 pr. s. w. a
.
,
, 4pr. w.a. 76 25 77 25 Gal. bank dla haod. i przem
Elżbiety po 6 pr. sr. w. a 9050 93— graniczny w Siedmiogrodzie, Banacie i Kroacji
w
„ 6 pr. okras 32 30 83 30
„
em.
1862
6
pr.
.
.
9'50 91 — ma być wystawiony. Więc zdaje się, że na taki
po 200 złr...................
86 90 87 —
Banku nip. gal. 6 pr.
,
om.1870 5 pr. . . 8350 84- kordon graniczny Moskwa się zgodziła!
Gal. zakł. kr. ziem, po 200zł.
111. Listy dłużne
„
em.
1872
ó
pr.
.
.
Renten bank po 160 zł.
83 — 8350
Banku nar. austr. po 600 zł 771
za 100 zł.
773 - Ferdynanda pół. 5 pr. m. k 9750 9850
Książę Leuchtenbergski wyjechał ztąd do
Wiadomości

TelBEramy Gaz. Nar. i ostał wiadomości.

„
„ 6 pr. w. a
Banku pow.aust. po 200 zł.
Gal. zakł. kred, włość. 6 pr
,
« 5 pr. sr.
46
47 w. a................................ 87 — 89- nionbank po 140 zł.
Gal.
K.L.
300
?1.
5 pr. rs. w.a
ereinabank po 100 zł
Ogól. roi. kred. zakł. dl.
„
H. om. 5 pr.
„
erkehrab. pow. po 140 zł 76 — 77 —
Galicji i BHkowiny 6 pr
. HI. aa. 1871 3Ć0
losowanie w 16 lat . 90 10 91 20 ■vied. bankvor. po 100 zł 66 - 57 „ IV. cza. & 800 zł. 6 pr.
Tow. kred, uiioj. 6 pr. w. a
Lw. Czer. Jas. I. em. 1865
Akcje kolei.
IV. Obligi za 100 zł
300 zł. 5 pr. srebr. w. a.
Indemnizaoyjne galio.
83 SO 3510 Albrechta po 200 ił.. .
86 — Lw. Czer. Jas. H. eis. 1867
Poi. kraj, z r. 1873 po 6 pr 89 — 91 - Alfbldzkiej po 200 zł. arob 94 60 95300
zł. 5 pr. srebr. w. a.
14 — 15 50 Dniostrzańskiej
Losy miasta Krakowa
,
.
Lw.Czer. Jas. III. em. 186b
„
9
Stanisławowa 18 — 20 — Elżbiety
„ u-- k. 135 50 136 50 ' 300 zł. 6 pr. srobr. w. a
Ferdynanda póła, po 10X)
V. Monety.
Lw. Czer. Jas. IV. em. 1872
zł. in. k....................... 1855
Dukat holenderski .
EGOU.
300 zł. 6 pr. orebr.w.a.
srebr. w. a.
5 86 6 4 Frano. Józ. po 200 zł. w. a. 114
114 50 Rudolf* po 300 zł. 6 pr.
Dukat cesarski ....
5 94 6 6 Kol. gal. Kar. Lud w. po 200
Napoleondor
....
srobr.
w.
s
..................
9 96 1010
zł. aa. k....................... 203 75_____
26 ,
Pół imperiał rosyjski
em. 1869 pa 300 zł.
1010 1040 Lw. Czw. a Jas. po 200 zł. 9860' 204
99 50
Rubel rosyjski srebrny
6 pr. srebr. w. a.
70 1 80 Mor. 6zl. (cent.) po 200
Rubel rosyjski papioruw '• 84*a 1 867»
„
, 1872 p* 800 zł.
Aust. pół. zacb. po 200 zł. sr. 08 50109 —
Praskie bilety kasowe
6 pr srebr. w. a.
„
„ litB. po200zł.sr.
1(X) Marek niemieckich
Siedmiogrodz. fr. 600 pr.
6140 62 40
Srebro .............................. 110 - 112 50 Rudolfa po 200 zł. sr. 103 60’104 —
‘
Kupony w srebrze . . 09 50 112 — Siedmiogr. po 200 w. a. sr. 8360 82Staatseisb. Ges. 200 zł. w. a. 220 50 ‘>21 25 Papiery loteryjne (sst)
Wiedeń, 2. czerwca.
Siidbahn po 200 zł, srobr. 74 - 75 50 Zak. kr. dla handlu i prz.
Tramway wied. no 200 zŁ 9>- 96- Klary po 40 zł. m. k. .
Powszechny dług pań
Węg. galic. (Łup*.) po 200 79- 80- Keglevich po 10 zł. m. k.
stwa (za 100 zł.)
Węgiers. pół. wschód, po
Krakowska pe 20 zł.
Ront, austr. w bankn. 6 pr. 59 60 59 80
200 zł. sr..................... 90 25 91 — Palffy
po 40 „ „ .
,
„
w sreb. 5 _ 65 — 65 20 Węg. wsch. (Ostb.) po 200
Rudolfa
po 10 „ „ .
1889 całe losy (m. k.) 284 - 28S- Węg. zach. (Westb.) pc
Ks. Salin po 40 „ „.
Jj £ 1839 \'s losu
„
234 — 288 - 200 zł. w. a.................. c8 50 89 — St. Genois po 40 „ „ .
■S-g. 1864po 260 zł. 4 pr 108 25 108 75
Stanisławowska (poż.) p<.
>•!? 1860 „ 600 zł. w.a. 6. 11025 110 75 Akcje przemysłowe.
20 zł. w. a.
...
© t 1860 „ 100 „ ,
, 119 50 20- Bndow.Tow. aust. po 200zł.
Waldsteiu po 20 zł. ui. k
1864,100 , ,
„ 13160 7160
a
, Wied, a 100 a
Windiszgriitz
po
20?ł.
„
Renta złota 4 pet. . . 71 30 7160
a Łanich pom., 100 ,
Listy zast. dom. po 120 5 , 138 50 139 50
(Dewizy 3 miesięczne.)
Oblig. indem. (100zł.'
Listy enst. (za 100 eł.)
Berlin 100 mark. . . .
Galicyjskie ...
H3 90 >4 40 Bodou erod. allg. óst. r> pr. a 105 75
106 26i Frankfurt 100 mark .
Bukowińskie
. .
79 60 80 50 - spłać, w H3 lat 5 pr. wa. 8710 88 — Hamburg 100 mark. usarb
Inne publiczne p
G 1. ,'<>w k». iniu. 4 pr. w.«
. Lmicp 10 ft storl. .
V bider. poi k(p. u'
,
,
, 6 nr 'V. • *•2 50 ‘•3 50iPfir-J 1O<» frsnk
6 proc. •
96 50

107—
10950
9950
9650

10750
110- Plojeszti do moskiewskiego obozu. Tej podróży
100- księcia przypisują szczególniejsze znaczenie; wia
9675 domo bowiem, że na przypadek utworzenia mo

skiewskiej sekundogenitury w Bułgarji, bardzo
często księcia tego przeznaczano na to stanowi
tu tylko o na
miestnictwo in spe.

74— 7450 sko. Według innej wersji idzie

7150 7250
6150 62—

Od czasu do czasu okazują Moskale zamia
ry pokojowe, jak gdyby komenda przyszłością
7275 #7825 leżała w ich mocy. Pogłoski łączą Bismarka z
temi zamiarami. Trudno jednakże przewidzieć,
7975 7025 kiedy zbliży się czas, w którym o zaprzestaniu
wojny na serjo mówić będzie można. Którakol
6825 6875
6725 6760 wiek ze stron wojujących wielkiej dozna klęski,
to właśnie wtedy żadna z nich nie będzie skłon
ną do ustępstw. Turcja nawet w nieszczęściu
musi się liczyć z opinią publiczną całego dzisiaj
16125
tak rozgorączkowanego muzułmańskiego świata.
S8 —
1150
Dłuższa zaś wojna, bez stanowczych rezultatów,
1475
daleko prędzej utoruje drogę do pośrednictwa.
28. Choćby zaś carowi zebrało się na sentymental1350
3775'
ność, to jeszcze to nie wystarczy do pomyślnego
3725
2650 27—! załatwienia sprawy. Wiedeńskie i berlińskie teilegramy Hmesa mówią, że te pokojowe wieści
1850 1950 nie wywarły żadnego wpływu ani na urzędowe
2325 >375
2350 2425 ani na dyplomatyczne sfery i uważają je tam
co najmniej za przedwczesne.
6’10
6110
6110
2790
'01*

przez ballotowanie. Popierał go Rappel a Repubhgue francaise Gambetty potępiała go. Jest on
bardzo radykalnym, lecz najzacniejszego cha
rakteru, surowszym ale i bardziej łubianym, ani
żeli jego poprzednik Floąuet (który carowi Ale •
ksandrowi na wystawę w 1867 roku w Paryżu
zwiedzającemu zawołał; „Vive la Pologne ; p. r.)
Przyczyna aresztowania p. Bonnet-Duverdier jest następująca: W zeszły piątek było w
St. Denis zgromadzenie republikańskie, na które
zaproszono około 300 osób. P. Bonnet-Duveidier w mowie swej rzekł między innemi: ,,Przedewszystkiam musimy walczyć bronią scrutinium,
a gdy ulegniemy, będziemy mieli prawo chwyce
nia się środków, jakich się używa przeciwko zdraj
com." Powiedziawszy to zrobić miał mówca gest
okazujący, iż myślał o strzelaniu.
Z pewnego źródła podaje Morgen-Post wia
domość, że car Aleksander po prosta dlatego
opuszcza Petersburg i do armii się udaje, iż w
Petersburgu miano odkryć ślady szeroko rozga
łęzionego sprzysiężenia, w które nawet osoby z
carskiego dworu zawikłaue być mają.

Petersburg 4. czerwca. Przy
bombardowaniu Soczy uszkodzony
koticiol i wszystkie budowle.
Oddział Tekinów, 6000 ludzi li
czący, uderzył 24. maja na jenerała
Łoniakina pod Kislar-wat. Po czte
rogodzinnej walce z wielką stratą od
parci. Starszyzna przedkłada prośby
uległości.
(Kislar-wat nazywa się w narzeczu miejscowem Kisłowodzk, forteca i miejsce kąpielowe,
niedaleko Piatygorska. Tekinami zaś zowie się
ludność, nazwana przez Moskwę Ossetinami a
kraina ich Ossetją. Jenerał kozacki Lamakiu
jest zastępcą jenerał-gubernatora obłasti Terskiej, t. j. prowincji nad Terekiem (ze stolicą
Władykaukazem), jenerała Lorisa-Melikowa, któ
ry dowodzi teraz pod Karsem. Te wyjaśnienia
potrzebne są do ocenienia, jak daleko sięga po
wstanie na Kaukazie; p. r.)
Londyn 4. czerwca „Oftice Reu
ter" donosi z Erzerum: Turcy cofnę
li się po pojawieniu się moskiewskiej
straży przedniej pod Olti. Kars jest
dobrze w żywność zaopatrzony; po
mimo tego załoga pobiera tylko po
łowę racji. Forteca zupełnie jest oto
czona.
Komunikacja
telegraficzna
przerwana. Stanowisko Muktara ba
szy pod Sewiu jest nie do utrzyma
nia, gdyż Moskwa w forsownych mar
szach może za jego tyły się dostać.
Wzmocnić go ma korpus, który od
Wau jest w pochodzie.
Konstantynopol dnia 3. czerwca.
Moskiewscy zwolennicy rozpuszczają fałszy
we wieści, iż w Kars jest brak żywności,
że fort Tazman jest zdobyty
Turecka główna kwatera jest obecnie
między Sewinem a Chorassanem i już blis
kie jest połączenie prawego skrzydła z środ
kową armią.

dniem dzisiejszym , że stanowcza bi
twa lada godzinę pod Erzerum spo
dziewana.
Belgrad d. 4 czerwca. Tron Milana
jest zagrożony. Omladina dąży do wywrotu
na rzecz księcia Nikity Czarnogórskiego.
Zwołanie skupczyny ma być odroczone.
Konstantynopol d. 4. czerwca. „Havas“ donosi, iż podług depesz Erzerumskich
główna kwatera Muktara baszy obecnie jest
w Koeprukoei. Moskale są jeszcze pod Olti.
Kars opiera się dotąd atakom Moskwy. Pod
Suchum-Kaleh Moskwa poniosła klęski w
nowych potyczkach.
Między Widdynem a Kalafatem wczo
raj ponowna kanonada. Rumuni musieli po
rzucić roboty fortyfikacyjne. Żegluga na
Dunaju od ujścia Timoku do granicy austr
jackiej wolna. Turcy bardzo energicznie za
atakowali Czarnogórców.
(Tylko w jednej części wczorajszego numeru
drukowane.)
Wiedeń 3. czerwca. Węgierska
deputacja regnikolarna po długiej roz
prawie zgodziła się co do restytucji
podatkowej pod pewnemi zastrzeżenia
mi na przyjęcie wniosku rządowego.
Petersburg 3. czerwca. Car, na
stępca tronu i Wielki Książę Sergiusz
wczoraj w nocy odjechali do armii naddunajskiej.
Kairo dnia 3. czerwca. Odpłynię
cie dalszego kontyngensu egipskiego
wstrzymane, gdyż egipskie okręta, do
eskorty przeznaczone, za słabe są do o brony przeciw okrętom moskiewskim.
Czekają przybycia okrętów tureckich.
Haga dnia 3. czerwca. Królowa
umarła dziś w południe.
Londyn dnia 3. czerwca. Kores
pondent specjalny biura Reutera pisze
z Syry dnia 2. czerwca: Między urzę
dnikami tureckimi panuje zwątpienie.
Wiedzą oni że Turcja nie może oprzeć
się Moskwie. Stracili nadzieję iż powsta
nie rozszerzy się na Kaukazie. Czerkiasi
składają broń. Na czele partji wojennej
stoją Redif-basza (minister wojny) i Mahmud Dhamat-basza, podczas gdy Edhem
i Safet-basza po pierwszych bitwach
chcą Wezwać pośrednictwa. Layard do
radzał usunięcie Redifa i Mahmuda.
Wczoraj Hobart-basza udał się na Czar
ne morze.
PRZEDSTAWIENIE WIECZORNE.
W teatrze lir. Skarbka.
We wtorek dnia 5. czerwca.
Ostatni występ p. Józefa Rychtera.

Paryż dnia 4. czerwca. Podług „ Mo
nitora" nieprawdopodobnem jest, aby przy
Komedja w 3. aktach R. Benedixa.
szło do drugiego odroczenia Izby. Po inter
Początek o godzinie w pół do 8mej wieczór.
pelacji co do inesażu prezydenta, książę
Broglie zażąda narad nad budżetem, a gdy
KURS GIEŁDY WIEDEŃSKIEJ.
by Izba odmówiła, nastąpi rozwiązanie Izby.
WIEDEŃ 4. czerwca 1877.
Kail’0 dnia 3. czerwca. Król Abissynji
godzina 10 minut 45. przed południem.
przyjął propozycje pokojowe, poczem nastą Akcje kred.
138 60.
Anglo-austr.
69.—
piło zawarcie pokoju z Egiptem.
Kolei Kar. Lnd. 204.—.
Kolej połnd.
74 25
Usposobienie, stałe.
Petersburg dnia 3. czerwca. Według Napoleondor 10.05.
WIEDEŃ 2. czerwca 1877.
nadeszłych wiadomości z placu boju jenerał
godzina 2. minut 36. po południu.
Krawczenko miał dnia 28. maja zaciętą po Losy kredytowe 161.75.
Węgier, kred. 133.80
tyczkę z nieprzyjacielem, 3000 ludzi mają Akcje fran.-aust. —.—.
Anglo-austr.
68.50
cym, przy przejściu przez most w Bagoda. Unionsbank
45.75.
Kolej Kar. Lud. 206.50
185.50.
Kolej połudn.
Dnia 29. maja przekroczył Folane (?) po Nordbahn
74.50
95.25.
Kolej Elżbiety 135.50
utarczce rzekę Kodor i doszedł do Digerd. Kolej Altbld.
Kolej Lw.-czer. 9850.
Węg. Nordostb. 91.25
Nasi stracili 20 w zabitych i rannych.
Rndolfsbahn
103 25.
Węg. Ofltban.
—,—
(Z tego biuletynu widać i z Sugdidi jenerał Węg. obi. pań. w zł. 60.—.
Galie, indemniz. 84.—
Krawczenko sam przedsiębrał wyprawę na Su Losy z r. 1864 1131.25.
Kolej siedmiog. 80.50
chum-Kaleh, że pod Bagoda dnia 28. maja prze Yerkehrsbahn
76.75
Losy tureckie
12.—
prawiał się przez most na rzece Kodorze, tam Węg. galic. kolej
Kolej państw. 222 50
poniósł wielką klęskę i że Folane z rozbitkami Bankverein
58.—.
Losy węgier.
71.75
wróciwszy się przez Kodor, w ucieczce spiesznej Kolej Albrechta 34.—. Marki niemieckie ct. 61.65
doszedł aż do Digerd, sześć mil od rzoki Rosyjski rubel papierowy 1.34’/l.
Kodoru w jednym dniu).
Usposobienie: stałe.
Powstańcy w Salatavii zostali pobici.
Berlin, 2. czerwca. Russ. Banknoten 217.30. Cre
Kolumna księcia Nakaszidże pobiła 500 po dit. Act. 222.50. Lombarden 121.
Galjzier 82.40
OesteiT.-Bankwstańców na granicy Salatavii; 80 powstań Staatsbahn —.—. Rumknier 12.
noten 161.40. Usposobienie —.
ców padło, 100 wzięto do niewoli.

Wujaszek całego świata

Po pięciogodzinnem bombardowaniu So
Kasa galic. Tow. kredytowego,
czy przez dwa monitory tureckie usiłowali
r
Kupaje. Sprzedaje.
Turcy na czterech łodziach parowych wylą 5’/, Listy zastawne po . 82'
82 25
82 75
n
n
PO .
75 75
76 50
dować, ale ostrzeliwani przez strzelców na
Lwów, dnia 4. czerwca 1877.
szych stracili osadę łodzi tych a przezna
czone do wylądowania wojsko zostało zni
Pociągi kolejowe.
szczone. Monitory z łodziami odpłynąć
Przychodzą do Lwowa:
musieli.
Z KRAKOWA: O godzinie 6 minut 30 rano (pociąg po
spieszny); o godz. 9 m. 25 wieczór (pociąg osobowy)Wiedeń dnia 3. czerwca. Węgierska
o godz. 10 min. 86 przed południem pociąg mieszany)’
deputacją regnikolarna po długiej rozprawie z CZERNIOWIEC: e godzinie 9 minut 55 wieczór (po»*...
oci^g m
ję.
ciąg pospieszny), no godz. 33 m
m.^40
io rfln0
rano (p
(pociąg
mięzgodziła się co do restytucji podatkowej pod
szany); o godz. 2 in. 50 popołudniu (pociąg mieszani
"
pewnemi zastrzeżeniami na przyjęcie wnio Z STANILSAWOWA: (na Stryj): o godzinie . 7r u.
m. 58
wieczór (pociąg nr. f:); o godz. 8 m. 52 (pocias
Z
dwSrzw
w Pod£amczi)f o\osku rządowego.
7 P0DW0ŁÓC'zysk7(Ba
pnnwnHiezra-.
______
dzinio 2 minut 54 rano (pociąg osobowy); o godz. 8
Petersburg 3. czerwca. Car, następ
m. 8 popołudniu (pociąg mieszany).
ca tronu i wielki książę Sergiusz wczoraj Z PODWOŁOCZYSK: (na dworzec lwowski główny: o
godzinie 10 m. 3: wieczór (peciag pospieszny) o godz.
w nocy odjechali do armii naddunajskiej.
8 min. 25 rano (pociąg osobowy) o godz. 3 m. 48
Kairo d. 3. czerwca. Odpłynięcie dal
pe południu (pooiąg mięszany).
szego kontyngensu egipskiego wstrzymane,
Nadesłane.
gdyż egipskie okręta, do eskorty przezna
czone, za słabe są do obrony przeciw okrę
Adwokat dr. Józef Skałkowski
tom moskiewskim. Czekają przybycia okrę
przeprowadził
tów tureckich.
się do kamiemicy Wnej Torosiewiczowej 1. io uy.
Haga dnia 3. czerwca. Królowa umar- ca Czarnieckiego, gdzie apteka pod rzymskim ce
sarzem Tytusem,
ła dziś w południe.

Wostatniej chwili otrzymujemy następujące
telegramy:
Konstantynopol 3. czerwca. Izba
obradowała nad budżetem, podniosła liczne
zarzuty, mianowicie co do wypłacanych
przez państwo pensyj
i co do komi
sowego, płaconego bankowi ottomańskiemu.
Uchwaliła ankietę wysadzić co do nadzwy
czajnych wydatków, ustanowienie rady wo
jennej, zniesienie biura prasowego.
Londyn 4. czerwca. „Office Reuter“
6140
Prezydent municypalnej Rady paryskiej, Bon6140 net-Duverdier został przedwczoraj aresztowa- donosi z Konstantynopola, że Moskwa już
6140|
12635'nym- Mniemają że Rada municypalna paryska' tylko sześć godzin oddalona od Erzerum.
MnCzaraz
rozwiązana będzie.
I
Konstantynopol 4. czerwca.
502*'zaraz rozwiązaną
Bonet - Duverdier wybranym był dopiero I Mnktar basza donosi z Rrzerum pod

^GlELS/f,
£^00 ZIECK\
PORTLAND-CEMENT
poleca najtaniej

August Schellenberg
we LWOWIE.

Handel towarów
korzennych i kolonialnych

Dwa majątki większe I Dr. ŁfflU ZBH£t811er
<lo sprzedania.

H. CMI G E HA

lekarz szpitala

|

£ Dom, w ^szwajcarskim stylu jest
Jeden w powiecie Dąbrowskim, obwo-j
W Kowym Sączu
ffi.do najęcia na całe lato, dostateczny dla
dzię Tarnowskim 2 mil od kolei drogą wieS7ka przy uliey Staro Sądeckiej
m jednej zamożnej rodziny,
składający sie
krajową odległy, w obszarze przeszło 90
----- J
J
. ?
/Nr.
207,
I.
piętro
(dom
p.
Raub
);
H z sześciu pokoi, z dużym balkppeąi,. kuż
morgów n. a. gruntu, pomiędzy temi 80
B.chnią, izbą, piwu cą, blisko żrOdhi i łamorgów młodego lasu, z gorzelnią i pro ordynuje od 3—4 po południu.
Hjzienck; można mieć przytem stajnię na 4
pinacją w miasteczku , powiatowem, nio■ 2133 i 1
R. Sch»na i E. Schulza w hotelu Langa w oficynach,'z
■'kopie, wozownię, a nawet na żndińie jesącą 5Ć0'l zł. rocznie.
dniem 17. kwietnia pq wstąpieniu Edwarda Geiihardia w
i codzienny transport
Stduą lub dwio krozy dlawlisnegó iribiain
Ąngielskie
,
Szkockie
i
Francuskie
Drugi w powiecie Krośnieńskim, obwo
miejsce zmarłego E. Schoiza
BiZgluśie, się listownie franco.,do Zarządu
dzie Przemyskim, w obszarze 750 morgów
przeniesiony
pod
nową
firmą
S gospodarczego W 'Vzdowic.
n. a. gruntu, pomiędzy telii 201 morgów
Ml
2432 1—3
lasu i 50 morgów łąk. z przepysznym do
mem mieszkalnym i bardzo dobremi budynkąmi gospodahżemi, murowanemi, oraz
2428 1- 3
do Irnistu hotelu Langa przy placu Marjaekim
S*
7 propinacją.
Bliższej informacji udzieliip. adw. i)r
(gdzie dotąd księgarnia p. F. H Richtera sie znajdowała)
| zapobiega się i leczy przez użycie
Stanisław- Toknrr. w Tarnowie.
znaczni j rozszerzony i obficie zaopatrzony w świeżo
WĘDKI, 1IACZKI i t. p.l
sprowadzone najnuwazego fasonu .Heble, Lustra, modno i gu
I Pigułek roślinnych CAUVAINA
We Lwowie są
Przybory <Io łowienia ryb
stowne obicia, na meble, dywany, firanki, sukna na
podłogi itp., następnie
Przepisywane przez lekarzy francuskich
W rzekach, strumykach górskich i stawach
w kompletny wybór mebli żelaznych tj łóżka, umy
i zagranicznych od lat 30 zawsze z wielw największym wyborze, po cenach bar
| kiem powodzeniem, ponieważ składaja się
walnie, łóżeczka dziecinne, kołyski, kanapy krzesełka, sto
dzo umiarkowanych, poleca magazyn pod
większa i mniejsza, razem lub pojedyn firmą
liki do ogrodu i namioty, w końcu
I wyłącznie z roślin, nie sprawiają rznięcia
2.-<92 3—3
czó do sprzedania, lub zamieniania za
ani kolek i mogą sie używać jako środek
Meble z drzewa giętego
wioskę, dworek lub mniejszą posiadłość,
orzeźwiający, oczyszczający krew lnb spra
poleca się łaskawym względom.
bądź to we 'Lwowie bądź na prowincji.
wujący przeczyszczenie. Metody użycia w
we T.wowie, Rynek Nr. 27.
i!
To domy- dają 12prct., kupno bar
polskim języku. W Paryżu p. Behaut, ruo
ŁP8T" Na tapicerskie, szmuklerskie i inne w handel meblowy
C. k. wyłącznie uprzyw
dzo przystępne, albowiem - iększa suma
IjSt. Quentin 24. Wymagać należy aby
wchodzące roboty- zamówienia przyjmuje, i jak najskrupulatniej
z Gprct. ulokowaniem zostanie przy grnnhiigułsi Cauraina znajdowały się w pudczałatwia.
2177 7—?
V*
I teczkach kartonowych, włożonych w pudelcio na lat 21. Także jest do wypoży
Ceny umiarkowane i stałe.
I ka blaszane i aby na każdej pigułce znajczenia na pnpilarna pewność kwota
I1OOO zł. na dłuższy czas.
[■Iową! się napis CuuDain.
1.78 8—7
(TablettKraft-Glanzstdrlce)
'
! W Paryżu jif Behaut, rue St. Qui>ntin N. 25.
|
Bliższą wiadomość udzieli im fraiiFranciszka Palmę w Trutnowia,'
WnyKra
■J kowanestylisty
Wny Knypowski c. k. pocztDostać można we Lwowie w aptece
fmistrz w Mościskach.
.....
2379 3 5 który natnaczanie półkoszulków i wstawek itp. p. K. lilikolascha i Z. Ruckera,
zwykłym rozpnszczonytu km limalem su
«■ K ra kp.wie w aptekach pp. J. TranDla gospodarzy wiejskich i rolników.
rowym czyni zbędnem, nadaje bieliznie
czyńskicgo i W. Redyka; w P o z na n i u
cudownt-go p łysku i bieli, i przyd.ije eię
w apt. dr. Mankiewicza; w Brodach w
szczególnie do bielizny cienkiej, strojnej i
apt. pp. M. Kullak i Franzosa.
do prasowania. Tabliczka kosztuje tylko
wraz z zakładem kąpiolowym ,!O et. a. w. wraz z cala nową instrukcją|
najpiękniejsze i najwydatniejsze ze wszystkich dotąd znanych
na Wulce (t. z. Hofmanówce), jest do iżycia 'w prasowaniu, oraz z receptą na l___ _ Te buraki,
___
buraków pastewnych,
wyrastają w objętości 1 do 3 stóp i ważą 5, JO do 15 ftinw folwarku głównym, mila od stacji ko przy placu Marjackim pod 1. 8 n. wydzierżawienia.
wywabianie plaui, powstałych z atramentn tów, bez
uprawy.
’ Pierwsza uprawa odbywa się z początkiem marca lub w kwie wolnego stanu, dobrze wychowana, w śre
1
‘
lejowej Sambor, odbędzie się na dniu 11 zaraz do wynajęcia na Iszem pię
lub rdzy; Muiej jak 5 tabliczek nie wy-bnh,
iirn,,.. uprawa‘ następuje w czerwcu
wy-|t
n
j
u
Druga
-----‘ lub
’ "lipce
r , i, także z początkiem
run.nii,™sierpnia uuiui
wiri.ii, żurowa,
dnim widni,
zdrowa, pracowita, uzaoiuzdolczerwca b. r. wyprzedaż w dro- trze
.. . 4. pokoje frontowe z przedpokojem i
sjla się.
której zebrano sprzęt traw;
trawy zielonej, iwcześne kartofle, .......
______ ~ ______
s„• 24<1! 3 l-i * w,<’dy. na takiej roli,, t-z'której
niona, rozumiejąca
praktycznie
zarząd go____
________________
____
dze________
licytacji
inwentarza robo-l
kuchnią. Wiiidouiość u dozorcy domu i
Slitad we Lwowie o handlu rzepak, len lub żyto. W 4 tygodniach wyrastają buraki zupełnie,
do sprzedania.
niP
R
nóźniei
11unnihpuftri
niTriwliimfwo
a
później
u-lspodarstwa
ogrodnictwa,
nadzór
sług
ogólne
czego, nierogacizny, krów- etc., w Rynku pod 1. 6, na 2giem piątrze.
Bliższą wiadomość udzieli dr. Filip p. Maurycego BtiłTaliana, przy prawi.ne, służą wi potrzebę zimową, gdyż takowe aż do przyszłej wioBny zatrzy- zatrudnienie i pożytek domu, utrzymanie
' ‘________________________________________________
2893 3 8
jakoteź
\v'szolkich narzędzi rolniczych.
Zuker ulica Mayera 1. 2.
2417 2—3 placu MarjHCkim I. 8.
pożywiiość i trwałość Funt nasienia w gatunku wielkiego kósztujeYJrzwzy
bieliznę etc.,
etc?.” priytem
mują swą pożywuoić
kosztuje Glrzsizy ważniejszych bielizn-.przytem
2427 2-2
morl/
H»łl gatunek
a>«-> łlaiaolr U3 »•>•>»•
lei "Mł-źili
e.iMi.ułaiA asię.
Sa lVa,n*Ara» ma
1t
L*
I . ...
•
mark. Uri.
średni
marki.
Niżej l%A>
pół ClSt.łet
funta v«an
nic sprzedaje
Wysiew na mórg główniejsze
ręczne roboty,'mogąca
wyka’Kanńł lunta.
i„nł. Przepis .......
.. a-wtau
pół
uprawy
dojlaje się at.
do każdego zamówienia. Nasienie poleca , Ufc się chlubną rekomendacją; w ogóle jest
Ito osoba na którą we wszrstkiem bez ża
poszukuje umieszczenia, oferty lai.kawe
dnej wątpliwości spuścić się można a któ
Frankowane zamówienia załatwiają się odwrotną pocztą. Jeżeli do zamó rej staraniem zawsze jest z prawdziwą
przy ulicy Łyczakowskiej pod N. ) 10, skła, uprasza się adresować J. Ihnatowicz,
uięzkicg<Ę'
ilaniskiego
i
dla
dzieci
I.wów.
1
—
1
przychylnością, szczorością i sumiennością
wienia nie dołączono uależytęsci' wysyłka następuje za pobraniem pocztowem.
dająca się z domu mieszkalnego o 5 poko
odpowiadać podjętym obowiązkom, poszajach, oraz z budynku w którym znajduje
kuje zaraz umieszczenia.
aię kierat o sile 3 koni, niemniej stajni,
Może być także do towarzystwa lub
spichrzu i szopy i morga ogrodu warzy
we Lwowie prz.v ulicy Sobieskiego 1. 12 , (kamienica W. BaluWyrabiane z bilińskiego szczawn
wyręczenia.
wnego ; nadto studnia na dziedzińcu, jest
towskiego gdzie dawniej była Administracja „Gaz. Nar.“)
Osoby
interesowane raczą się zgłosić
z wolnej ręki do sprzedania lub
Akt rozlosowania dzieł sztuki
Otworzywszy pracownię obuwia wszelkiego rodzaju, oświadczam szan.
niezwłocznie listami frankowanymi pod
do najęcia.
2434 1—8
Publiczności, że mając wielką praktykę w swoim zawodzie, nabytą przez
Zgłosić się na miejscu wyż wymienionem. pomiędzy’ członków Krakowskiego
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk pię długie lata zagranicą,’ wykonuje każdą'robotę z materjału najlepszego, spro
2395 34-8
(Bilińskie ciasteczka na trawienie)
1865 G—o 0 bromil.
wadzanego z fabryk’zagranicznych, trwało i w zgrabnych fasonach.
Zmiana lokalu.
knych odbędzie się dnia 28. czerwca
f-.--——■
■■
Polecając swoje usługi szan. Publiczności, mam nadzieję, źe raczy
uj używają się jako wyborny środek przeciw zgadze, kurczowi żołądka
b, r. o godzinie 12. w południe na
mię swemi zamówieniami licznie zaszczycić. Z poważaniem
WYROBY SPECJALNE.
CJ bladaczee i uciążliwemu trawieniu, katarowi żołądka, skrofułom u
2338 3- 3
A. Markowski.
lekarka damska ma zaszczyt zawiadomić, salach tegoż Towarzystwa.
■N dzieci i są w atoni żołądka i kanału odchodowego dla ludzi prowadzących
Zamówienia z prowincji wykonuję rychło i według życzenia.
iż mieszka’obecnie w domu pod Nr 209
Uprasza się więc tych Sza
N
życie siedzące, prawdziwą sacra ancora dla cierpiących.
przy ulicy' Lipowej w Stanisławowie nownych P. P. korespondentów i
N
NI F. L. Industrie-Direction in Bilin (Bóhmen)
N AUX VIOLETTES DE PARMĘ
i że przyjmuje do swego wygodnie i guczłonków
Towarzystwa,
którzy
do

stownlę zaopatrzonego pomieszkania osoby
E» PINAU»
Składy we Lwówie u E. Mendrcchówitz, Vict, Goldbauma, Zygm
odbywać mające słabości, ręcząć za dobry tąd należytości za akcje nie uiścili,
ZMIANA s Olt iLi .
Ruckera apt, w Krakowie u J. Wentzla, dr. F. Sawiczewskiego apt., K.
Mydło AUX YIOLETTES DE PARMĘ
wikt i bbśługę tudzież żachowanie i prżo iżby najdalej do dnia 15. czerwca
Essencja dla chustek AUN YiOLETOd wielu lat zaszczytnie znana Pracownia wyrobów intro
Wiśniewskiego apt., w Tarnowie u Miildner et Co., A. LiebBohiitz.
strzeganię tajeinnicy.
____ 2431 1—2 takowe do kasy Towarzystwa prze-l
TĆS DE PARMĘ
1 Batorskich t galanteryjnych
słać me zaniedbali, w przeciwnym]
Woda tualetowa AUX YIOLETTES
DE PARMĘ
bowiem razie narażą się na utratę1
przeniesioną została z początkiem maja r. b.
Pomada AUX YIOLETTES DE PARMĘ
uzdolniony w każdej branży poszukuje korzyści akcjami zapewnionych. i
do kamienicy Wqohr. Bawor< wskiego przy nl. Czarnieckiego 1. 2.
Olejek
AUX YIOLETTES DE PARMĘ
$
natychmiast umieszczenia do handlu lub
Kraków, dnia 1. czerwca 1877.]
obok jencralnej komendy na dole.
Puder ryżowy AUX YIOLETTES DE
kantoru w miejscu lub na prowincję.
Dziękując za dotychczasowe względy, jakiemi mnie Szanowna PT.
PARMĘ
Dyrekcja
Towarzystwa
Przyjaciół.
Szauowni reflektanci zechcą swe oPubliczność obsypywać raczyła, upraszam o takowe i nadal, oznajmiając, że
Kosmetyk
AUX YIOLETTES DE
i
ferty złożyć IV. M. plac Domini , Sztuk Pięknych w Krakowie.
przyszłość jrdyńem zadaniem mojcni będzie, trwałą i elegancką robotą,
RARME
1813 4—20
kański
I. piątró; 24Ś61—8
2421 3-3 i jakoteż ile możności jak najiimiśrkowańszemi cenami wszelkim w zakres
87, Boulevard de Strasbonrg, 3*.
mego działania wchodzącym’wymogom całkowicie zadość uczynić. Również
We Lwowie w magaz. periurn pp.
c. k. uprzyw. galic.
i z prowincji przyjmujo franco tak książki do oprawy, jakoteż inne roboty
Meyera i Leona, Strzyżowskiego i w
introligatorskie i galanteryjne i odsela takowe w jak najkrótszym czasie za
aptece P. Mikolascba.
pobraniem pocztowem.
Z poważaniem
|
Sławną ód lat 150
2408 2-t3
Mielnił Nenkowslti.
g jako jedyny środek leczniczy i konserwacyjny, zapomocą, której za pisemną
j< gwarancją wciągu 14 dni bez śladu usuwa Biępiegi, ostudy, pryszcze, dzióby,
kupuje i sprzedaje
Ś w,3KrJ> czerwoność nosa, w ogóle każdą nieczystość na twarzy. Pisemna
| gwarancja daje takie zapewnienie, że gdyby ta oryginalna Pasta Pompadour
W
Stosownie do uchwały Rady Ogólnej
| nie skutkowała, pieniądze bez przeszkody oddane będą. Cena słoika z prze@1 wyjdzie staraniem Galicyjskiego Towarzy5 pisem użycia 1 zł. f,O*ct. u Wilhelminy Bix,‘wdowy po doktorze AlZ istniejących dotychczas
pod warunkami najprzystępniejszemi.
| bercie Rix.
2027 5—6
st"ra l,szcze',iiczo ogrodniczego w jesioni rb,

MAGAZYN MEBLI

w Piyńku -pod I.’ 40
otrzymuje ciągle świeża wiosenną

Obić, Luster, Dywanów ttd.

BRYNDZĘ Barta
Czereśni włoskich.

R. Schfin i

I Zatwardzeniu

iSSDWIE KAMIEMCE

A. Nadwodzki

KROCHMAL u tabliczkach

7

w

STAW

Pomieszkanie

OWHł

Rozmaite Powozy

Asystent farmacji

Realność.

Ernst Lange,

PMCOWBM OBUWIA

.4. jflarlzottrsliiegfez

Okólnik.

Schóneberg bei Berlin W.

g •Xj^XXXXXXXi^X«X^XXXXXXXXX«is
Pastilles de Bilin
M

K. Firchtegott,

PARFUMERJA

Pomocńik handlowy

MICHAŁA

•xxxxxxxxxxxxx»xxxxxxxxxxx®:

Sito

K«tor wymiany

Oryginalna Pasta Pompadour

I

|

we Wiedniu, Adlergasse 12, II. piętro we własnym domu.

najpiękniejsza i najlepsza
własnego wyrobu

jj

Obwieszczenie
W czterech
kolorach: Nr. 1.
bezbarwna, Nr. 2. ja
sionowa, Nr. 3 orzech.,
4. mahoniowa z załączeniem
sobu użycia takowej. Funt wystarcza
jacy na jeden wielki pokój kosztuje 1 zł.
Z fabryki świec woskowych i blichowni wosku
Fr. Sc Ii ubut ha i Syna we Lwowie, w Rynku 45

Kazimierz Stefan Młodecki.

zapomóg elektryczności i ciśnienia powietrza.

1OOO c. 1£

we Wiedniu,

w zlocie!

Stadt, Wallfischgasse Nr. 11.
Zastępca dla Galicji M. Boscowilz we Lwowie, przy
placu Marjackim 10.
__ ______ ________________ 1932 4-6
Mattouiego król, woda gorzka.
------------ ,------------ x,..

f Naturalna Budzińska, woda gorżka.

gwarancji!

Pomada z olejku dziegciowego F, Mason,
Według nadzwyczajnych rezultatów, które osiągnięto na wszy
stkich uniwersytetach medycznych i klinikach przez użycie olejku
dziegciowego w Słabościach włosów i skóry, sprawdzono niewąt
pliwie, że medycynalna

X

Najlepszy i najdawniejszy środek na usunięcie zatwar X

X dzenia, powstałego z dobrej tuszy, nieszkodliwy orga X
X nizmowi wewnętrznemu przez dłuższe używanie cięgle. X
X
MATTONI &. WILLE c. k. austr. dostawcy nadworni
X
X Posiadacze 6 połączonych budzińskich źródeł gorzkich. X
X
X
Budapest, Dorotheagasse 6.
.X
X

dukatów !

każdemu, ktoby mi mógł udowodnić, że pomiędzy istniejącemi środ
kami na porost włosów, pod jakimkolwiek nazwiskiem, znajduje sie
lepszy środek jak

X
jC

x

5

A. Rłed, friseur we Wiedniu,
Stadl, Babenbergerstrasse Nr. 1.
Filia składu u pana Ph. Neustein, apt. Plankengasse 6.

ftlESHlJBEŁSKI,
# 'A
,'

X

ź

£

■■ Ll/iU
\JLA J. O JL OZl J. szczaW XXJLJlkaliczny
AK-TX.1J.LV> ZJ
najczystszy
aci w słabościach przewodu oddechowego, żołądka
żołą,
doniosłej skuteczności
X i pęcherza; szczególnie
jgółnie zaleca sie
się dQ
do picia
picia;zz mlekiem, cukrem lub wi___ , jako
_______
j.. j „Jiiienitszy napój orzeźwiający w każdej porze dnia.
nein,
najwyśmiei...^.
X. Wysyłka uskutecznia aSię tylko w oryginalnych flaszkach ezklannycb przez
posiadacza
.uiesBlzT 1 •»
i
— .
. .
c
dostawcy nadwornego,
KARLSBADZIE (Czechy}
JT

Heinrich Mattoni, w
x----------------------------- -—
x
K A. 1SE lt-

5
X

x

łagodnie rozwalniający w 4-ypadkach zatwardzenia po ehronicz
X środeknycn
chorobach żołądkowych wątroby i kanału odchodowego.
X Kaiserquelle we flaszkach po ‘/4 litr.
Mul żelaaisto-mineraJny na kąpiele i okłady.
1874 6-8 X
Małowo-ielazista sOI (suchy ekstrakt mułowy.)
_____________
________
X
X Ług żelazisto
mułowy (płynny ekstrakt
mułowy.)
X "Dogodne i skutkujące wytwory' Fi^neensbadzkie. Kąpiele muło 4^
we, dostateczny środek dla 'zakładów kąpielowych i domowego użytku.
Mattoui «fc Co., c. k. nadworni dostawcy we Pranzensbad (Czechy.)
— Przepisy kuracyjne i broszury bezpłatnie. , „
Własny skład: we Wiedniu, Mczimilianstrasse 5. i Tuchlauben 14'.

5

Składy we wszystkich handlach

wód mineralnych w kraju i zagranicą. X

i
nowa

i
.2*

O“
o»
o

Me potrzeba więcej farb stopniowych
prieciw śiwiiaie.

DOKTORA

James SMITHSON.
Preywriea włosom na
Rłowię i na brodsic ko>r izaturaluy jakiejbaslć
b"”-

S2l.ru, S’HONORU
■
Do tej farby nic trceha myć
płowy ani pr»ed ani po operacii,
nóoiob ur.ycia prosty, akutek
iur»awodny, nie plami ciała i
nie szkouzi nifdy tdrowiu.
L. LEOllANl), fabrykant perfum
wParyin, we Lwowie w aptece
P. Alikolaaek , magar. galanl.
p, Kamila Stray&owalueftf
*
i pp. Mayera i Leona.
/

przy ulicy Wałowej pod 1. 4
przyjmuje od 1. maja 1873 począwszy

Wkładki na książeczki oszczędności

l

>

Banku kredytowego

od Jednego złr. W. a. do każdej wysokości, oprocentowując je po

33
o
BL

O od sta.

Do pana A. Ried, we Wiedniu.
Ponieważ po użyciu 3 słoików pańskiej pomady dziegciowej
włosy moje znacznie się wzmocniły, upraszam przysłać mi odwrotną
pocztą 6 słoików. Lcoben 13. września 1875.
Z poważaniem, J. H.......d m. p. c. k. notar.

Zwrot wkładek do 200 złr. uiszcza się bez wypowiedzeń!a.
Udziela

Zaliczki
na kosztowności, srebrne i złote przedmioty, począwszy od Jednego złr.

Do pana A. Ried we Yfiędniu.
Przez przeszło 4 lata byłom prawie łysym, radziłem się najzna
komitszych lekarzy, specjalistów w Strassburgu, Berlinie,' Lipsku,
Wiedniu itp. jednakowoż bezskutecznie, po hSj-eiu trzech słoików wy
bornej pomady ź olejku dziegciowego^ odzyskałem zupełny włos.
Wiedeń, 2..stycznia 18JS.; ‘ ■
1931'3—10
.- ' J. Sc ribe, urzędnik koiei Karola Ludwika.

Godziny czynności biurowych:

od 9tej do lszej przed południem,
od 3ciej „ 5tej po południu.

F
ISBISJ

Wydawcy i właściciele: J. Dobrz&BBki i K. Groman.
Wal

ngalicyjskiego

i

fiWSU

. i

Zarząd centralny Galicyjskiego
Towarz. pszczelniczo-ogrodniczego.

Oddział zastawniczy i wkładek książeczkowych

wyrabiana przez E. MAS®AT,
5

®,a,lka hodowania pszczół,

rycinami) napisami przez przewodniiczącego prof. Dr. T. Ciesielskiego, której
jczęść drukowała się w I. i II. roczniku
$ .Bartnika", — cena 1 zł. 50 c.= ; marki,=
L rub. 50 kop. wraz z przesyłką.
2) Kalendarz pszczelniczoogrodniczy (z rycinami) na rok 1878
wydany nakładem Towarzystwa, a uło
żony siłami zbiorowemi członków. — cena
& wraz z przesyłką JO ę.==l marka = 5 > kop.
Dla członków Towarzystwa zniża się
ceuęnNauki hodowania pszczół" na 1 zł. 40c.
„Kalendarza pszczelniczo • ogrodniczego"
na 42 c.
Redakcja „Bartnika" we Lwowie jest
upoważnioną do przyjmowania zamówień
z przesyłką pieniędzy na obie książki już
teraz z powodu iż nakład będzie ogra
niczony.
2480 i—i

.—■ —

Pomada z olejku tagciowo
jest jedynym rzetelnym środkiem na porost włosów, zapomocą której
otrzymuje się niezawodną skuteczność Dalej leczy pomada z olej
ku dziegciowego, wyrabiana przez F. Mason, każde zapalenie skóry
na głowie, usuwa łupież, liszaje, łysinę na głowie i brodzie, ból
głowy, reumatyzm skóry na glosie itp. f zapobiega ttm samem wyJadaniu włosów. Wielki słoik1 a zł. 50 Ct., słoik na próbę 1 zł.
edynie prawdziwa do nabycia. u:

X

Ogłoszenia.

Dnia 9. czerwca 1877 o godzinie 10. przed
południem, odbędzie się 69. publiczne lo
sowanie listów zastawnych 4°|.., tudzież 17. 5°| . i 7. 5°|0 okresowych, galic. Towarzystwa kredytowego ziemskiego, w gmachu
tegoż L ls|4, w sali radnej od ulicy Karola
Ludwika.
Suma do losowania przeznaczona wynosi:
z listów zastawnych 4°|°
161.266 zl. 92 c.
5°|o
81.600 ,, —
5°| .okresowych 40.000 „...
Z Dyrekcji gal. Towarzystwa kredytowego
ziemsk. we Lwowie d. 30. maja 1877.

G k. uprz. konduktory piorunowe
jakoteż wszelkie do tych urządzeń wchodzącel materjały, polecamy
tanio i rzetelnie i pod gwaracją,

X

l}z. PP. XXXVIII. N. 93,
tm-gą być użyte do lokowa
kaucyj małżeńskich' wojsko
tymże kantorze do nabycia

Ł Ł ę

Telegrafy domowe

X

f

Wszystkie polecenia z prowincji wykonują się bezwloczuio
po kursie dziennym, bez doliczenia prowizji.
1996 13 — ?

Na otrzymane zapytania od mających chęć nabycia dóbr
moich, oświadczam, iż nie Państwo Brody lecz Państwo
JLopatyn- Szczurowlce — składające się z 10 folwarków,
gruntu ornego, łąk i pastwisk 5.272 morgów, lasu 12.400
morgów, 2 gorzelni, browaru i tartaku parowego, jest z wol
nej ręki do sprzedania.
O warunkach sprzedaży dowiedzieć się mogą mający
chęć kupna z wykluczeniem pośredników u Wuy Autoniego
Mayera w Brodach.
Brody dnia 1. czerwca 1877.

jw

wszystkie efektu i monety

które w.dlng prawa z dnia 1. lipca 1868
i najw. post, z dnia 17, grudnia 1871,
nia kajrtalów funduszowych, pupilarnych,
wych, nalcudjo służbowo i wadja — są w

Dobra Łopatyii

Leitner & Stockel,

I

i^jtż
LISTY hipoteczne, j®,

Nngrodzoiin srebrnym medalem,
trwałością przewyższa
amerykańskie
wiedeńskie.

24291-3

akcyjnego Banku Hipotecznego

.&

' Odpowiedzialny redaktor Jap Dobrzański,

yu

Z drukarni .Gazety Narodowej® pod zarządów A| Skerln,

