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We Lwowie. Niedziela dnia 17. Czerwca 1877.

Wychodzi codziennie o godzinie 7. rano,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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Kok X
Fraedpłate I ogtossenla prayjmtijąi
We LWOWIE bióro adminiatraoji „Gazety
Narodowej* Plac Halicki w pałacu W.
riaaieckich. Ogłoszenia w PAKI Z U przyjnnje wyłącznie dla „Gazety Nar.* ajencja pan
Adama, Correfour de la Croii, Ronge 2. prenume
ratę zaś p. pułkownik Raczkowski, Fauboug, Poisonniere 33. W WIEDNIU pp. Haasenstein ot Yogler,
nr. 10 Wallfisehgassę, A. Oppelik SUdt, Stubanbaatai
2. Rotter ot Cm. I. Riomergasso 13 i G. L. Daubo et
Cm. 1. Maziaailianatrasse 8. W FRANKFURCIE: nad
Meneli w Hamburgu pp. Haasensteia et Vogl«>r.
OGŁOSZENIA przyjmują aię za opłatą 6 oentów
od miejsca objętości jednego witraża drobnym drukiom. Listy reklamacyjne nieopieezętnowane nie
ulegają frankowaniu.
Manuskrypta drobne nie
zwracają się, lecz bywają niszczone.

I Austrja aresztując obecnie socjalistów, wyciąga I prezes Koła polskiego dep. Grocholski, jeżeli liczną i dzielną, car Mikołaj już w roku 1829 rodowi), słowem, gdyby nie Wersalczycy,
i jedynie kasztany dla Moskwy i Prus, co naszem | Herbst będzie obecny w Izbie, wystosuje do nie- byłby wkroczył do stolicy Turcji. Tak samo pój
zdaniem jest całkiem zbyteczne. Otrzymujemy go interpelację dotyczącą
• ...
załatwienia
sprawy dzie tam car Aleksander, jeżeli go nie zatrzyma nie byłoby paryskiej komuny, straszniej
Lwów dnia 17. czerwca.
następujący telegram:
przez komisję."
bądź armia turecka, bądź obawa interwencji mo szej od 93 roku.
Czas podaje mowę Ojca św. do pielgrzy
Czyż potrzeba dobitniejszego i niestety smu carstw.
Tysiące podobnych przykładów można
Wiedeń dnia 15. czerwca. W następ
mów polskich według zapisków urzędowego ste
„Zewsząd przyznają, że taki wypadek mo by przytoczyć.
nografa. Zapewne stenograf urzędowy tak spisał stwie śledztwa przeciw członkom iuternacjo- tniejszego potwierdzenia wywodów naszego wczo
wiekopomną tę mowę; ale stanowczo oświadcza nału, uwięziony urzędnik biblioteki uniwer rajszego artykułu wstępnego o „dyplomacji pol cno by naraził wschodnie państwo angielskie i
A nikt nie chce widzieć, że gdyby nie
my, że tylko osnowa, przez naszego korespon syteckiej. Znaleziono u niego manuskrypta skiej we Wiedniu?" Ks. Rnczka uprasza Anna zmusiłby nas do pomnożenia naszej armii i floty. wojsko, nie wojny, nie podatki, gdyby nie
sza
o
pośrednictwo
u
Kaifasza,
Piłata
zaś
u
Ju

Ale
jeżeli
następne
niebezpieczeństwa,
ryzyka
i
denta podana, jest prawdziwą. Mamy na to świa
służalstwo wspierające despotyzm, gdyby nie
dectwo w pismach włoskich, które mowę Ojca moskiewskie i polskie, wszystkich uwięzio dasza; a p. Grocholski dopiero wtedy wniesie w obelgi spadłyby na Anglię, to jakżeż zniesie
św. z d. 6. b. m. co do najważniejszego właśnie i nych bardzo obciążające, a dowodzące Izbie interpelację, jeżeli p. Herbst się zjawi. A u s t r j a swój udział w tern nieszczęściu ? reakcyjna prassa, gdyby nie szalony upór i
ustępu tak podają, jak nasz korespondent, i wy-,[istnienia internacjonalnej propagandy do A gdyby pan Herbst się nie zjawił?... to in Wobec protektoratu Moskwy w Rumunii, Serbii zadziwiająca ślepota wsteczników, gdyby nie
raźuie dodają, że osnowa, w Ossiwatore -Romawo sprowadzenia wywrotu państwowego w Mo terpelacja nie zostałaby wniesioną! I taka mize- i Bułgarji i wobec Moskwy jako właścicielki i sponiewieranie wszystkich praw człowieka i
podana, jest dla względzików politycznych obro skwie i Austrji. Pięciu uwięzionych oddano rja zowie się delegacją naszą, ba reprezentacją mieszkanki Stambułu, Austrja w ogóle przesta narodów, nie byłoby socjalnej demo
polską w parlamencie monarchii Habsburgów! łaby być mocarstwem. Mając przeważną flotę na
bioną. Może być zupełną prawdą, że na podo
bnych zebraniach tylko stenograf urzędowy ma | sądowi krajowemu. (Politische Correspondenz). W końcu przyjdzie do tego, że delegacja nasza, Czarnem morzu, Moskwa utrzymałaby się przy po kracji, której następstwa staną się stra
'
Z
Rady
państwa
‘
’
otrzymujemy następujący chcąc pójść do teatru, będzie prosiła rządu o po siadaniu Stambułu, nawet bez komunikacji lądo szniejsze i od 93 roku, i od paryskiej ko
prawo stenografować przemowy papiezkie. a'
zwolenie, a i otrzymawszy pozwolenie, dopiero wej. Handel Niemiec, Węgier i Austrji na Du muny.
mimo to mogą faktycznie inne także osobyI telegram :
pójdzie, jeżeli kasjer X. a nie żaden inny bę naju byłby wydany na łaskę rządu petersbur
stenografować, mianowicie ustępy esencjonalne, i I
Wiedeń dnia 14. czerwca. Minister wtedy
Wy wszyscy, którzy czytacie te słowa
to w tłumie tak wielkim. Czas jak djabeł od finausów przedkłada projekt do ustawy co dzie bilety sprzedawał. Czyż stracono w kole pol- skiego, a skłonność plemion słowiańskich do Mo
święconej wody żegna się od przywrócenia Pol do zmiany wymiaru podatku konsumcyjnego skiem wszelkie pojęcie wstydu — skoro już o skwy otrzymałaby impet prawie niepowstrzyma z uśmiechem szyderstwa, albo niecierpliwie
naturalnem poczuciu wstydu mowy być nie może? ny. Różnorodna Austrja rozpadłaby się na czę wzruszając ramionami, wy, którzy mówicie
ski, ale ztąd jeszcze nie wynika, aby Ojciec św. od wjrobu cukru w
A jaka to będzie interpelacja - bardzośmy ści ; a nikt przecie wątpić nie może, iż właśnie ze spokojem: „A wojsko!" schowajcie ten
fabrykach, które przenie śmiał tego przywrócenia zapowiadać, albo
aby Opatrzność, gdy nadejdzie chwila, miała się rabiają świeże buraki przez prasowanie. Pro ciekawi. Czy wypowie p. Grocholski, że już rząd do upadku monarchii Austrjackiej zmierza Mo numer gazety, a zapamiętajcie sobie tę prze
oglądać na protesta tromtadracji stańczykow jekt zaraz w pierwszem czytaniu pizekaza- dla zawarowania godności swojej i dostojeństwa skwa. Austro-węgierscy mężowie stanu chyba strogę. Później, może prędko, powiecie, czy
skiej. Jesteśmy zresztą pewni, że w owej chwili no komisji, wysadzonej do spraw ugodowych. korony powinien był dawno wymódz uchwalenie stracili swoją zwykłą mądrość polityczną, jeżeli
tej czysto formalistycznej ustawy ? I cóż znowu zaprzestali wierzyć, iż polityka ich wschodnia była słuszną, czy godną wyszydzenia „Rira
nikt by tak się nie garnął do tej Polski po do
Minister handlu przedkłada ratyfikowa powie p. Grocholski, jeżeli mu p. Herbst w od jest mapą wskazana. Za panowanie Moskwy w bien qui rira le dernier."
stojeństwa i urzęda jak właśnie ta tromtadracja
ne oświadczenie co do przedłużenia trakta powiedzi oświadczy, że snąć ustawa propinacyjna Stambule lub w Erzerum nie mogłyby Anglii od
goląca się jak i niegoląca.
Nie trzeba tu dodawać: „U t i n a m
nie koniecznie jest naglącą dla Galicji, skoro
Telegram peszteński doniósł już o szerzeniu tu ha dlowego z Włochami do końca roku delegacja dotychczas o ostateczne jej przeprowa szkodować żadne indemnizacje terytorjalne, ale sim fal su s vates.“ To nie proroctwo.
dla
Austrji
silne
mocarstwo
słowiańskie
nad
Bos

1877.
się propagandy moskiewskiej w wojsku
dzenie się nie upominała?
forem byłoby poprostu zgubą. My możebyśmy z Wszak zaćmienia księżyca, które było przed
austro-węgierskiem, na którą miało uwagę rządu
Poczem następuje dalsza rozprawa nad
otrzymaliśmy n«atWU. czasem zdołali się odważyć na poprawienie na kilku dniami, nikt nie zapowiadał proroczym
zwrócić jakieś obce państwo. Nam ten telegram projektem o gwa™t™lnych\Oi^
szej pozycji, ale Austrja stałaby się w istocie1 duchem. Wypadło z rachuby.
wcale nic nowego nie powiada. Mianowicie we ster dr. Unger dowodzi, iż w § 4 propo' Budapeszt dnia 15. czerwca. W Izbie tem, czem Bismark Anglię nazywał — mocar
Lwowie w pokątnych kawiarniach, w których
Nie trzeba tu dodawać: „Obym był
stwem
byłem. “
goście dopiero około północy się gromadzą, mo nowany środek (uprawnienie rządu w pew- posłńw odpowiada Tisz. na interpelacje IraNuncjum przedlitawskiej deputacji regni- fałszywym prorokiem," gdyż następstwa pro
żna od kilku już lat słyszeć podoficerów,' którzy nych wypadkach do Objęca zarządu gwaran- „yieg0; Celem berlińskiego memorandom,
głosem najswobodniejszym wcale nie na uboczu, towanych kolei) jest ściśle prawnym nawet uchwał konferencji stambulskiej i londyńskie k o 1 a r n e j, ułożone przez Herbsta, i we czwar pagandy socjal-demokratów są nieuniknione,
ale wszem wobec, lekceważą Austrję, a wysła pomywszy ekonomiczn,.stronę przedni otu. g0 protokołu było utmymanie pokoju, ile tek już przyjęte, stawia żądania odmienne tak. jak nieuniknionem było owo zaćmienie księ
od wniosków rządowych, jak i od nuncjum wę życa. One muszą się spełnić. Dlaczego? Bo
wiają Moskwę. A nie inaczej bywa na prowin
tylko możliwości, a ewentualnie zlokalizo- gierskiego.
cji. Juścić nie są to Polacy, aui Rusini z takzaciekła partja reakcjonistów nie chce ustąpić.
zwauej partji Ukraińców, ale z tych sfer, których ważyły, a rządowi, płacącemu faktycznie wanie wojny, polepszenie losu chrzescian
Od niej zależałoby zażegnanie niebez
organem Słowo, tych sfer, które są przez Wie przychód z gwarantowanej kolei, aby przy tureckich, aby nie wytworzyć
żadnych
pieczeństwa, to jest zadosyćuczynienie wy
deń pod każdym względem protegowane. Jeżeli znano prawo zarządu przedmiotem, który
Propaganda publiczna najstra maganiom nieubłaganego postępu, zadosyću
znajdują się liczni podoficerowie, co sobie otwar właściwie jest res su a. Idzie o podnie organizmów, sprzecznych z interesami Austroszniejszego terroryzmu. *)
cie wyznają, że są za Moskwą a nie za Austrją, sienie pretensji słusznej do zasady prawa, Węgier. Większość tych dokumentów przy
czynienie słusznym żądaniom narodów. Nie
szła do skutku współdziałaniem i zgodą wszy
że Austrja się nie utrzyma, że tylko w Moskwie
chce!
Obojętność,
z
jaką
Europa
patrzy
na
zasady
tak
samo
ugruntowanej
w
prawie
przyszłość i szczęście, iluż jest ich takich, coj
stkich mocarstw, podpisanych na traktacie
Dotąd można wprawdzie powiedzieć:
rosnące
w
jej
oczach
z
każdym
dniem
nie

rzymskiem,
jak
i
dziś
jeszcze
praktykowa

dopiero przy uadarzouej sposobności na jaw wy
paryskim.
bezpieczeństwo, jest przerażającą i śmieszną( „Za późno", i „Jeszcze dość wcześnie." Ale
stąpią! A wszakże, jeżeli zawsze, to zwłaszcza nej w angielskich sądach słuszności. Po udzie
Na replikę Iranyiego odpowiada Tisza,
przy dzisiejszym gromadkowym sposobie wojowa leniu koncesji towarzystwu kolejowemu, nie
zarazem. Przerażającą, bo nic a nici jeszcze chwila., a już będzie za późno!
nia, podoficerowie — takzwane kadry — są głó- usuwa się kolei z pod panowania ustaw, u- iż rząd woli, ażeby go na razie ganiono, nie robi się dla odwrócenia tego niebezpie
Co to jest socjalna demokra
jak gdyby miał prowadzić politykę, przeci
wnem ogniwem, co trzyma w kupie szeregi żoł
czeństwa ; przeciwnie, robi się wszystko, aby cja? Czy wszyscy wiedzą zkąd powstała?
chwalonych już po udzieleniu koncesji. Mi
nierskie.
wną interesom monarchii. Odmienna polity
Gdy zaborcze rządy zniszczyć chciały
Jak powiedzieliśmy, dzieje się to publicznie nister prosi Izbę o wymiar sprawiedliwości; ka byłaby nas doprowadziła do bliżej nas je zwiększyć i przyspieszyć ; śmieszną,
od lat kilku, pod oczami ajentów policyjnych. trzeba słuszności nadać i moc prawa. dotykającej wojny. Obce mocarstwa nie by bo ci, którzy widzą zbliżającą się katastro narodowość, gdy zasady narodowości nie ufę, patrzą na zapowiadające jej wybuch ob znały, kładąc na ich miejsce państwo
Zapewne policja nie zwracała na to uwagi, (Oklaski.)
łyby objawiły większej ufności, przyjaźni i
bo przyzwyczajoną jest o dobro Moskwy dbać co
W końcu przyjęto całą ustawę według serdeczności dla Austro-Węgier, niż teraz jawy, z naiwną nieświadomością dziecka, ba we zasady, gdy powiedziały: „Naród, to
najmniej taksamo jak o dobro Austrji; w oczach
wiącego się ogniem na beczce prochu.
mieszkańce państwa. Jest naród „rosyj
Odpowiedź Tiszy wielką większością
podrzędnych organów policji, Moskwa otoczona wniosków komisji wielką większością w dru
Każdy kto zna historję i rozsądnie pa ski", niemiecki i t. p. Innych znać nie
jest aureolą nietykalności; i organa te, rozbija giem i trzeciem czytaniu.
wzięto do wiadomości.
Przedlitawia zatem, jeżeli Izba panów nie
trzy na przyczyny wszelkich zdarzeń, wie, chcemy!", gdy nakoniec służebne dzienni
jące się za lada marzycielem młodzikiem, który
Nie jest to odpowiedź na interpelację Iraprzebywa grasujący obecnie kur socjalizmu, z przeszkodzi, otrzyma znowu jedną z owych sła niego, ale Simouiego z d. 9. b. ni., i to jedynie że gdyby nie postępowanie wsteczników, a- karstwo poszło ręka w rękę z zaborczemi
pewnością ani by pomyślały zwrócić uwagę swo wnych swoich ustaw połowicznych, które celu
rystokracji, duchowieństwa i całego tak zwa rządami, tłumiąc wszelki objaw życia uci
ją na najzuchwalszą propagandę moskiewską, na nigdy nie dopinają, tylko nowe zamęty sprowa na jedną część. Iranyi interpelował w sprawie
fabrykacji torpedówr w Iliece dla Moskwy, tu
wet w łonie wojsk austrjackich. Wszak i obe- dzają
1*
— otwierając tysiączne furtki to lekko dzież przewozu przez Galicję wojennych mate- nego „stronnictwa konserwatystów", nie by śnionych narodów: wtedy doprowadzeni do
cne łapania socjalistów we Lwowie i Wiedniu myślnemu
1
ministerstwu, to przebiegłej prze rjałów moskiewskich, a w końcu co do użycia łoby owego strasznego 1793 roku; gdyby ostateczności obrońcy uciemiężonych zawo
łali: „A! mówicie, że nie ma już naro
nie ztąd pochodzą, iżby Austrja miała się czego wrotności.
Rumunii przez Moskwę za podstawę operacyj nie uiedołężność francuskiego rządu, gdyby nie
obawiać od socjalizmu, ale ztąd, że Moskwa i
Leboeuf, Trochu, Thiers, Farre i wszystkie dów? To my wam pokażemy, że jest spo
W sprawie propinacyjnej podaje przeciw Turcji wbrew traktatom.
Prusy — i to po słuszności — socjalizmu się Czas następujący telegram z Wiednia: „Ponie
Londyński Daily Teleyraph pisze z powodu im podobne powagi, działające „w imieniu łeczeństwo. Tego nie zagrzebiecie ani
obawiają. Socjalizm w Austrji, nawet we Wie waż podjęte za staraniem dep. ks. Ruczki pouf
pogłosek o zapewnieniach nr. Szuwałowa: „Twier narodu" (to znaczy idące przeciw na- stosami waszych dyplomatycznych aktów i
dniu i Gracu, i najczerwieńszy w Wiener-Neu- ine narady prezesa gabinetu ks. Auersperga z dzenie,
że car nie pragnie zajęcia i zatrzymania
protokołów, ani stosami waszych oficjalnych
sztadzie, przeszedł już na tory spokojne, zbiera idep. Herbstem jako przewodniczącym wydziału Stambułu, daje się dobrze czytać w depeszy i
*) Za artykuł powyższy c. k. prokuratorja
się, naradza, agituje we wszelkich formach pra- budżetowego,
1
dzienników. Nie chcecie uznać
w sprawie zwolnienia pertraktacji może służyć do celu, ale jest niepodobnem do u- skonfiskowała była Gazet? Narodowa nr 54. Lecz ' i przedajnych
.. „ _ „ j « ..-i.
■ . . •
• iwa, i choćby się nawet stykał z rozbójniczym propinacyjnej
]
w Galicji od opłat, tudzież mini wierzenia, bo z naturą ludzką sprzecznem. Każdy gdy , ,k.ul podnle.looego prI« ,.a»ii.r.
|I praw narodowych;
odo w y ch; będziecie muswh unihilizmem moskiewskim, to tylko w myśli, do :stra Ziemiałkowskiego z Giskrą, jako autorem car nosił się z planem dotarcia jeżeli można do rzutu c. k. sąd krajowy, a na zażalenie prokura-1(znać
prawa
Zna<^ P
rawa socjalne. Nie chCecłe uznać
czasu wywietrzenia. Dla Austrji socjalizm, na- 1wniosku odrzucającego projekt rządowy, sprawie Bosforu, i każdemu tylko brak siły dostatecznej
wet w formie najszaleńszej, nie jest groźnym; tej
I przychylny, pozostały bezskuteczne, przeto był przeszkodą. Gdyby armia Dybicza bvla dość I torji i c. k. sąd wyższy zniósł konfiskatę, więc Praw Wolnych obywateli; będziecie mudrnkujemy ten artykuł w dzisiejszym numerze ; p, r. \sieli uznać prawa wolnych ludzi. Powia
czuło w powietrzu, coś nie wyraźnego, nie poWszystkim naraz niechybna śmierć w oczy rękę, a wszyscy prawowierni korsarze stanowią
Fizula się zaśmiał.
jętego, a co jednak trwogę budziło.
zajrzała. — Zginiemy! — szeptali.
i jedno towarzystwo, związane najściślejszemi wię
— Umarła! Już może i pomnik jej postawi
l
Marynarze wpatrywali się w chmurkę. Del
— Zginiecie!... zginiecie!... w wyciu morza zami wspólnych interesów. Ktoby z korsarzy nie łeś w swoim seraju? Tak, prawda, umarła... dla
finy znikły.
i trzasku okrętu słyszeli odpowiedź.
j chciał wejść do stowarzyszenia, ten długo nie bę ciebie!
|
Chmura wyłaziła, zwiększała się, niby się roz
I rzucali się w morze, jedni pragnąc już dzie hulać po morzu: prędko pożrą go ryby!
— Przestań już! nie szydź!... a raczej po
wijała.
Z życia Czeczeńców.
śmierci, inni — ratunku...
Stowarzyszenie ma swych naczelników i wspól wiedz, co wiesz o niej... czy żyje ?
Stawała się czarną.
Do armat rzucili się i zagrzmiały wystrza nie się dzieli zdobyczą; ma własny sąd i własne
przez
^yJe — przeciągle wymówił Fizula.
Raptownie żagle opadły. Było cicho i duszno. ły, — ostatni głos konających.
ustawy ; biada temu, ktoby chciał je naruszyć !
— Zyje! żyje!... Moja Żela, moje ptaszę ma
Wacława Masłowskiego.
Jakiś huk niewyraźny, a groźny przeleciał
A okręt wciąż się zanurzał i trzeszczał.
Według naszych przepisów, wszyscy powinni stać leńkie!... Fizula, mój stary! przebacz, bądź do
po morzu.
W tem burza prawie nagle ustała, niebo za jednego, a jeden za wszystkich. Nasze stowa- brym dla mnie!... jam tak nieszczęśliwy!... prę
IV.
Morze pokarbowało się.
wypogodziło się, i w blasku słońca zachodzącego rzenie — to państwo!
dzej, prowadź mię do niej, do Zely!
— Zwinąć żagle! — zawołał kapitan.
rozbitki dostrzegli parowiec.
(Ciąg dalszy).
— A nasze posiadłości nietylko na morzu!
Stary Fizula był bardzo wzruszony; łzy mu
I żagle w jednej chwili zwinięto.
Parowiec
ten
leciał
wprost
na
nich...
Są bowiem korsarze na ziemi, a jak ci tak i błyszczały na rzęsach, a usta złożyły się w uZ Moskwy do Turcji, jak wiadomo, można
— Na miejsca! Do steru! Ster w prawo!—
Ratunku!...
ratunku!...
—
ręce
wyciąga
śmiech
radośny.
tamci mają jeden cel. Co uszło rąk naszych na
się dostać nie zamoczywszy podeszwy. Ale dla leciały komendy.
jąc, wołali z okrętu.
ziemi, to zabierzemy na morzu, a nic się nie
— Więc kochasz siostrę? więc o niej pa
jakichś powodów droga ta uznana była za nie
Niebo stało się czarne, niby kirem pokryte.
Było już późno. Okręt się zachwiał, drgnął wymknie!
miętasz?
wygodną. Pakowano więc nieszczęśliwych jak Fale tańczyć poczęły; wznosiły się, opadały,
cały jakby w kurczu śmiertelnym i...
śledzie na okręta najlichszej konstrukcji i mo pieniły i wydawały jakiś blask fosforyczny.
— A! czyż mogłem zapomnieć! czyż... po
— Po próbach, którym każdy nowy towa
Woda się rozstąpiła, potem dwie fale, niby rzysz korsaizy podlega, stanąłem przed głównym wiedz, co o mnie myślisz? Zkąd ta ubliżająca
rzem odsyłano do ich nowej ojczyzny. Zbornym
Zaczęła się burza.
punktem, z którego transportowano te niepotrze
Powstał wiatr wściekły i podniósł bałwany, paszczo, zderzyły się, rozbiegły w kolach szero naszym naczelnikiem, którego nikt nie zna i nie wątpliwość? Zkąd ta pogarda ?
bne na własnej ziemi istoty do Turcji, był które uderzyły o okręt; śliznęły po bokach i kich i znikły.
wie, kim jest i gdzie mieszka. Raz na miesiąc
- Nie mam pogardy, a teraz i wątpliwość
Okrętu nie było...
znany port Suchum-Kale. Stąd prawie codzien i opadły spienione.
wyjeżdża on z radnymi na morze i tam roztrzą upadła! Ja stary Czeczeniec, sługa i przyjaciel
Parowiec zawrócił, i wstecz jak szalony po sa wszystkie sprawy, sądzi i dzieli. Przed na starego księcia. Mnie trudno przypomnieć Urusa
nie odchodził okręt naładowany „chłamem czerOkręt zatrzeszczał, niby natężał się. Maszty
leciał...
kieskim", który, jeżeli rachować na głowy, prze skrzypiały.
czelnikiem i jego radą złożyłem przysięgę wier bez tego, żeby krew, już stygnąca, wrzącym po
wyższał cyfrę 160.000, wyraźnie sto sześć
A morze było znowu spokojne i gładkie, jak ności, a ponieważ już miałem na sercu inną przy tokiem jak lawa z naszych wulkanów, nie prze
Rzucono kotwicę.
czoło
dziewicy.
dziesięciu tysięcy. Co zaś do sposobu,
sięgę, oddałem więc ją w ręce stowarzyszenia. biegła po ciele. Gdzie Urus, tam ja być nie mo
W tem czarne niebo rozsiekła linia ognista,
jakim ów chłam ładowano, to był on jeżeli nic i piorun z trzaskiem okropnym w morze uderzył.
Moja przysięga odtąd należała do wszystkich. gę! Wy młodzi, może inaczej myślicie, możeście
dowcipny, to w każdym razie bardzo dogodny.
Byłem sam, a teraz miałem wojsko, bo wielki lię już pogodzili! Ale biada natenczas naszej oj
Morze szalało, stękało, jęczało i wyło. Okrę
Na wzgórzach koło miasta urządzono było coś tem jak łupiną orzechu miotało, i zda się, chciaVI.
Allah na niebie, a Mahomed prorok jego jedyny! czyźnie!... Taki... Jak wąż zdradliwy wcisnął się
na kształt kwarantanny olbrzymiej, w której ło go strzaskać i połknąć.
— Wszyscy szukali twej siostry i ciebie. w doliny nasze Urus chytry; radził, kłócił i zno
—
Co
było
potem
—
ciągnął
Fizula
—
nic
mieścili się przeznaczeni do wytransportowauia.
Z całą wściekłością rzucało nań swe bał nie wiern! Nie mogę sobie przypomnieć jakim Wkrótce się dowiedziałem, że żyjesz, że się oże wu kojarzył, głowy nam otumanił jak haszysz
Zamiast pokarmu, którym zwykle obnoszą kwa wany, i ster zdruzgotało.
sposobem zostałem przy życiu, kiedy wszyscy niłeś i spokojnie mieszkasz w dolinie. Nie chcia- arabski i ścisnął żelazhą obręczą niewoli! Potem
rantanny, stały wojska tak gęsto, że nikt nie
Okręt bez steru leciał po falach spieniony.
łem wierzyć! Jakto? Ostatni książę Czeczeńców, wpełznął na góry i dziewiczą ich czystość zhań
proszony nie mógł wewnątrz zajrzeć. Gdy Na wierzchołek bałwanu się wznosił, i spadał w zginęli. Wielki Allah ! on mnie zachował, bo nie syn księcia starego, co padł pośród setki trupów bił swą piersią plugawą! Biada Czerkiesom! bo
spełniłem jeszcze mego zadania! kiedy przysze
okręt nadchodził, wówczas odliczono od ogólnej przepaść wodnistą.
dłem do siebie, byłem na kaiku korsarskim w uruskich, Czeczeniec, zamieszkał w dolinie i pa któż o nich myśli, kto ma ochotę pomódz nie
cyfry pewną ilość głów i zapędzono ją na po
Leciał i leciał.
otwarłem
morzu. Wszystko, co się stało z okrę trzy codziennie na twarze Urusów, a krew mu wolnikom? Góry wysokie dzielą nas od świata,
kład, skąd już zapędzono do niższych pięter
A na okręcie był martwy spokój. Przerażeni tem, niby przez sen pamiętałem. Zdawało mi się w żyłach nie ścina! Jakto? Więc szabla a hurra Urusów głuszy nasze jęki! sami już ich
okrętu. Na miejsce wyekspedjowanych nowi przy i zgrozą objęci, nikt nie mógł słowa wymówić.
książęca ordzewia się wówczas, gdy kości ojca, nie słyszymy, ciało przywykłe do knuta już bo
bywali do kwarantanny, która w ten sposób nie Kobiety głowy nakrywszy chustkami, siedziały się, że nigdy na żadnym okręcie nie byłem, a że matki i całego, narodu wilki po górach roznoszą! leć od razów przestało! Z łapy Urusów krew
to było senne jeno marzenie. Nowi moi towarzy
wypróżniała się ze dwa miesiące.
skulone, i swe niemowlęta w drżących kryły ra sze mówili, że znaleźli mnie na skałach nadbrze Książę Czeczeńców pieści się z żoną, gdy Urus ojców sami zlizujemy!... hańba!
Pewnego dnia z innymi wpakowano na okręt mionach. Mężczyźni na klęczkach modlili się...
Stary twarz zakrył rękami.
żnych bez życia, krwią zbroczonego. Widocznie jego góry ojczyste rydlem i łopatą kaleczy a na
Fizulę.
Znowu błyskawica niebo rozdarła, i oświe więc wraz z innymi szukałem ratunku, a może ich stokach dziewiczych buduje swe dymne cha
— Czas już!... — znów mówił po chwili —
Morze było spokojne, a niebo czyste i w oko ciła na chwilę otchłań bezdenną i straszną.
czas najwyższy! Niech znowu zagrzmią kopyta
być śmierci, w falach rozhukanego morza, a te łupy !
ło okrętu, który rozwinąwszy żagle wyleciał jak
Jęk pełen rozpaczy wyrwał się z piersi roz fale poniosły mnie wprost na skały i tam po
— Nie, nie! — zawołał Mahomed bek - to naszych rumaków po skałach ojczystych, a sza
jaskółka w morze otwarte, igrały delfiny. — bitków.
bla Czeczeńska niech znowu błyśnie do słońca!...
rzuciły, byłem nie dla nich. Wybawienie uważa nie tak było!... Nie mogłem !...
Wszystko wróżyło podróż bezpieczną. Marynarze
Okręt leciał na skały!...
łem jako wskazówkę, że moja przysięga zapisana
— Nie mogłeś? A mogłeś zapomnieć o twej śmierć giaurom!
wolni od służby, usiedli w kółko i grali w noska,
Nagle drgnął, zatrząsł się cały, i stanął.
na niebie. Nie umrę, dopóki jej nie dopełnię!
— A siostra? — wymówił Mahomed-bek.
siostrze, o małej, niewinnej dziewczynce, którą
a kapitan z oficerami przechadzał się po pokła
Bałwan jak góra z tyłu nadleciał, na po
Starzec szyderczo się zaśmiał.
— Z korsarzami sam byłem korsarzem. Prze Allah powierzył twojej opiece, o niej mogłeś zadzie, paląc cygaro.
kład się rzucił, i pierwsze pochwycił ofiary.
mycałem
tytoń,
broń
i
amunicję,
napadałem
na
I
—
Siostra! — zawołał, — co więeej: siostra,
pomnieć ?
W tem na horyzoncie ukazał się maleńki
Okręt natrafił na skałę podwodną, która mu okręta kupców uruskich i jak mogłem giaurom |
«— —o— o—— Szukałem! — smutno wymówił Maho- czy paród ?!
biały obłoczek.
w piersi ugrzęzła. Woda bryznęła do środka, i szkodziłem. Wiele^wjele będę
miał żon w niebie, med bek.
(C. d. n.)
Wszystko było tak samo jak przedtem: mo wypędzała na pokład ludzi i myszy. Okręt się
bo krew nie zasychała na moim sztylecie|!
I
Szukałeś?
i cóż r1'
rze spokojne i niebo czyste, a jednak coś się zwolna opuszczał...
— Żaden kaik korsarski nie działa na własną 1
— Umarła! — cicho odpowiedział.

SZKICE KAUKAZU

dacie, że państwo ma swoje prawa; a my]
Jeden socjalny demokrata dowodzi, iż mówią o przeciwdziałaniu takiem, jakie miećby batalionów Szakir baszy, który także zadał stra świeżem powietrzu, to przecież wątpią tutaj, aby
szne cięgi Moskalom. Nieprzyjaciel, widząc zu wyłącznym zamiarem p. Keudella było tylko od
wam okażemy, że lud ma swoje prawa; bo „trzeba zniszczyć, z ziemią zrównać wszy- pragnęły dla obalenia tego widma. Jeszcze za pełną
niemożebność utrzymania swojej pozycji, wiedzenie żony, albo też, jak inni mówią, zasiąbawniej wyglądają relacje o demonstracjach, za
nie ma państwa bez ludu. To co wy nazy stkie pagody (kościoły), strasburgską wie burzeniach i przesileniu ministcijalnem. Uśmie- spalił wszystkie swe składy i zapasy i spiesznie gnięcie rady wiedeńskich lekarzy. Podczas ostawacie narodem, jest tylko piaskiem, który żę, katedrę kolońską, medjólańską, wszystkie liśmy się tu nie mało, gdyśmy odczytali w Ga się cofnął za rzekę Amnitkale (?), poczem znisz tuiego pobytu księcia Bismarka w Berlinie do
nam w oczy rzucacie. Chcecie tem połechtać muzea, galerje obrazów i t. p., bo to wszy zecie powtórzoną z któregoś z dzienników wie czył za sobą most. Podczas tej ucieczki, Moska nosiliśmy, że on z rządem włoskim obszerną pro
deńskich, jakoby sułtan podczas ostatniej de le rzucili w rzekę Kodor 16 starych bronzowych wadził korespondencję. W Rzymie skoncentrowa
narodową dumę; ale my się na tem znamy. stko nie ma żadnego celu.“
dział. Reszyd bej, wódz powstańców donosi, że ła się w ostatnich czasach bardzo ożywiona
Inny, gdy mu na zebraniu dowodzono, że monstracji softów, uciekł z pałacu, przebrany za oprócz
Dawniej, za czasów feudalnych, niewolnik
tego Moskale zostawili jeszcze ośm gór czynność dyplomatyczna. Gabinety europejskie
gwardzistę. Wierzcie, że gdyby kiedykolwiek tak
[servus] nazywał się niewolnikiem, wasal socjalistów zawsze zwycięży armia, „Dumm- się stało istotnie, to jużby było po sułtanie, i skich dział. Nieprzyjaciel wszędzie się cofa; na spoglądają z wielką bacznością na tajemnicze
wasalem, lennictwo lennictwem, pańszczyzna kópfe! (głupcy!) zawołał. Alboż my z ar gdyby wiadomość taka rozszerzyła się pomiędzy południe nasi przekroczyli już rzekę Kodor i działania Watykanu, którego skutki okazały się
już we Francji. Zapewniają, że w tej chwili idzie
pańszczyzną. Dziś wymyśliliście mnóstwo mią bić się będziemy ? My zaczniemy od ludnością, władca władców straciłby cały urok wciąż pędzą Moskali ku Kutaisowi."
Pod Karsem Moskale rozpoczęli budowę o bardzo ważne układy między Niemcami, Aunazw natomiast, ale rzecz została ta sama. bezbronnych, od żoneczek, od siostrzyczek padyszacha; wie on o tern, i dla tego raczej dał
approszy. Ponieważ nie wszyscy czytelnicy wie
Dziś wmawiacie w nas, że wasz despotyzm naszych ciemięzców. Potem się poprobujem. by się udusić, niż być zniewolonym do ucieczki. dzą co to są za budowy, uważamy za stosowne strją i Moskwą, dla zabezpieczenia się przed za
A zresztą miejcie to sobie za regułę, iż każda
miarami Watykanu, i źe Keudell w tym wzglę
jest cywilizacyjną misją, sławą państwa itp., Oni mają Mausergcwehr a my— pe- depesza wysłana z Konstantynopola a przeciwna powiedzieć o nich kilka słów.
dzie prowadzić ma rokowania."
a czynności wasze ukrywacie pod sztanda t r o 1!“
W takiem oddaleniu od twierdzy, gdzie strza
obecnemu rządowi, jest kłamliwą, a to i dla tej
W Lucernie, w Szwajcarji, rozpoczęły się
prostej przyczyny, że tenże rząd żadnej takiej ły z fortów już nie dolatują, wojsko oblęgające posiedzenia międzynarodowej komisji przekopu
Kto temu winien? kto temu winien?
rem liberalnej rządowej
opieki.
depeszy nie puszcza ztąd; niech będzie lada ba kopie rów głęboki, na półtora mniej więcej są góry św. Gotarda. Reprezentowane są na niej
Dawniej, nad karkiem naszych praojców stał
gatelka, przeciwna jego poglądom — telegram żnia, a szeroki na dwa do trzech. Rów ten pół trzy państwa, mianowicie Szwajcarja, Niemcy i
otwarcie urzędnik z batogiem; dziś nad na
zostaje wstrzymany, a korespondenta po prostu kolem otacza pewną część twierdzy; w kilku Włochy. Niemcy usiłowali uczynić język niemiec
szą głową zawieszony wiecznie wasz u or Korespondencje „Gaz. i¥ar?fc
zawiadamiają, że votre depeche est arrete par or- miejsach robi się on szerszy i tu wznoszą bate- ki językiem obrad, Szwajcarja atoli na ten pro
ganizowany system. Musimy praco
rje, z których natychmiast ostrzeliwają forty i jekt nie zgodziła się, a jej delegaci używają ję
dre superieur — i basta.
Konstantynopol
d.
7.
czerwca.
Wiele jest prawdy w tein coście powiedzieli bronią robotników, prowadzących dalsze roboty. zyka francuskiego. Delegaci włoscy obstają przy
wać i płacić podatki na wasze wojska, na
(K) Przybywszy do Konstantynopola pierwszym o duchu inicjatywy, panującym w parlamencie Następnie z tego rowu kopią ku stronie fortecy włoskim Rozprawy więc toczyć się będą w trzech
wasze zbytki, na wasze kancelarje. Z dwoj
ottomańskim. Rzeczywiście, że sprawę obrony kilka łamanych, pod ostrym kątów rowów, tak, różnych językach. Obrady trwać podobno mają
ga złego lepszym był batog. Myślicie, że nas mojem staraniem było przekonać się na miejscu kraju zabiera on dość gorąco w swoje ręce. Sta- że każdy z nich przedstawia kilka połączonych ośm dni tylko.
o faktycznym stanie formującego się tu oddziału
przekonacie waszemi sofizmatami i waszem polskiego, aby jeżeli tego zajdzie potrzeba, spro roturecka partja z Redyfem na czele, radaby ze sobą liter W. Kiedy już rowy te podprowa
Wiadomości o odkryciu spisku w Madrycie,
służąlczem rozumowaniem; my naprzeciw stować mylnie dochodzące was o nim wiadomo przeszkodzić temu i rozwiązać parlament, ale dzą do fortecy na odległość działowego strzału, niezupełnie, jak się teraz pokazuje, były zmyślo
waszym sofizmatom postawimy niczem nie ści, bałamucące jedynie opinię kraju, a szkodli sułtan sprzeciwia się temu, bo jakże wpadać wówczas łączą je ze sobą rowem równoległym ne. P. Zorilla liczył na udział w ruchu w części
przepartą logikę. A czas pokaże, kto ma we niewątpliwie sprawie narodowej. Owóż zna w sprzeczność? Niedawno zainaugurowano erę do pierwszego; tu znowu w kilku miejscach bu wojska, stojącego załogą w stolicy, a między któkonstytucyjną i zapragnięto przekonać Europę o dują baterje. Dalej prowadzą znowu takie zyg remi, dla zjednania sobie zwolenników rozdzięjić
słuszność. Najpotworniejsze czynności wasze lazłem, że z mocy polecenia Wysokiej Porty puł sile i wolności parlamentaryzmu w Turcji, a tu zakowate rowy, znowu łączy je wspólnym rowem miał 250.000 franków. W samej też rzeczy, do
kownik Artur bej (Zimmermaun), podpułkownik
nazywacie legalnemi, a odrzucacie na Lisikiewicz, dawniej w pułku kozaków, a później zamykać naraz gębę parlamentowi ? Nie wypada. i w ten sposób powoli zbliżają się do fortecy. spisku należało kilkudziesięciu podoficerów, oraz
sze najsłuszniejsze żądania, które jedynie są adjutant sułtana, i major Sokulski, weteran ze To też parlament korzysta z tej wygodnej sytu Kiedy już podkopią się do niej ua 100- 200 kro oficerów niższych stopni. Aresztowani spiskowcy
prawomocne. Od tak dawna prosimy was ła sztabu jen. Wysockiego we Węgrzech przystąpili acji, i dość energicznie i z chlubą dla niego, z ków, wówczas jak krety ryją w ziemi koryta wywiezieni być mają do jednej z osad zamorskich
rzyki pod ściany twierdzy. Załoga fortecy ze hiszpańskich, gdzie za karę zostaną internowani.
godnie i z pokorą, ostrzegamy was, chcemy do formacji korpusu polskiego, z komendą i ze patrjotycznem zaparciem się siebie — działa.
Daję próbkę jego patrjotyzmu z przedwczo swojej strony także kopie takie korytarzyki i tu, Ten sam los czeka malkontentów biskajskich,
wam trafić do przekonania, chcemy was i sztandarem polskim, w nieograniczonej liczbie rajszego
posiedzenia. Dyskutowano nad budżetem. w ziemi, odbywa się czasami śmiertelna walka, którzy opierali się poborowi do wojska w pro
składającego się z piechoty, kawalerji i artylerji.
siebie oszczędzić; nareszcie zniecierpli Turcja obowiązała się dać temu korpusowi broń, Najpierw odcytano expose ministra finansów, w kiedy się spotkają przeciwnicy. Nareszcie, jeżeli wincjach północnych. Wszakże pobór rekrutów
wieni oburzamy się, walczymy, dajemy mę działa, mundury, konie i całe ekwipowanie. którem tenże broniąc różnych pozycyj, kończy oblęgającyni uda się podprowadzić swoje podko po raz pierwszy teraz dopełniony, ukończonym
czenników. Nic to nie pomaga! Walczycie Broń systemu Martini dla piechoty, repetyrki wykazaniem nagłej potrzeby zaciągnięcia poży py aż p d ściany twierdzy, wówczas podminowu już został. Rekrutów wcielono do wojska hi
przeciwko nam bronią nieszczęśliwych ofiar Winchester dla kawalerji i dopiero co przez czki w kwocie 5 milionów funtów tureckich, a ją je i wyrywają, a równocześnie przypuszczają szpańskiego. Jenerał Quesada odgrywa w tej
to za pomocą jednego z trzech proponowanych szturm na ruiny twierdzy.
chwili w Biskai i Nawarze rolę dyktatora
waszych, braci naszych, których zamieniliście Kruppa dostarczone odtylcowe stalowe działa, o- środków: pożyczki zewnętrznej, wewnętrznej, lub
Roboty takie prowadzą się bardzo powoli,
to najlepsza w świecie broń, którą Turcy do
w bezmyślną maszynę, albo piórami nikczem starczają do użytku naszego. A propos Kruppa nowej emisji monety papierowej. Wszczęły się bo załoga stara się ciągle je niszczyć. Robi wy
nych służalców. Wywróciwszy sami porzą muszę wam donieść, że ajentem jego u Wysokiej rozprawy bardzo burzliwe. Jeden pytał obecnego cieczki za mury fortecy, stacza walkę z nieprzy
dek, nas oskarżacie o naruszanie porządku. Porty jest dawny nasz jenerał Langiewicz, któ w Izbie Jussufa-baszę, ministra finansów, ażali jacielem, a tymczasem saperzy zasypują już zro
Mówicie, że racja po waszej stronie, bo ry świetne przy tem pośrednictwie robi interesa ma nadzieję zaciągnięcia pożyczki za granicą; bione rowy, niszczą baterje i zabierają działa.
— Przypominamy, że dziś odbędzie się wycie
drugi ganił rząd za to, że nie daje posłuchu Ale pomimo tego jest to najpewniejszy sposób zdo
po waszej stronie ultima ratio: armaty. i nie miesza się wcale do publicznej sprawy. słusznym żądaniom Izby (była to po części okazja bycia jakiejkolwiekbądź twierdzy, a nadto spo czka „Gwiazdy" do lasku Krzywczyckiego. Pamię
Organizacja naszych ochotników idzie jeszcze po
I my mamy sposób przekonania was."
tne są dobrze publiczności naszej wesołe i pełne
woli, gdyż wysłano dopiero teraz na wszystkie do żądania wydalenia Redyfa); trzeci w tak ja sób, przy którym najmniej traci się ludzi.
Taką jest genesis socjalnego demo- strony oficerów do zaciągania wychodźców, roz skrawych barwach odmalowywał ogólną nędzę
Znowu donoszą, że Muktar basza lada chwi urozmaiceń zabawy z lat przeszłych, wycieczek
ludności, iż podług niego niepodobna było myśleć la oczekuje walnej bitwy pod Zewinem. Nam się „Gwiazdy" do Krzywczyc. Tegoroczna wycieczka
kratyzmu. Taką jest zapowiedź terroryzmu. strzelonych po wszystkich stronach Turcji.
W tych dniach otrzymała komenda zawia o przymusowej pożyczce wewnętrznej. Interpela zdaje, że się on jej niedoczeka, jeżeli sam nie powinnaby tem więcej zachęcić do współudziału,
— Gadanina! — powie kto może —
domienia od wychodźców z Francji, Szwajcarji, cjom, odpowiedziom i replikom końca nie było, zechce zmusić do niej Moskali. Mniemanie to 0- ileźe program zabaw jest nierównie bogatszy, a
strachy na lachy!
Monachium, i tych którzy z Rumunii musieli u- a biedny Baha-Eddin-effendi z wysokości krze pieramy na poprzednich wiadomościach, już dzi sprzyjająca pogoda, chociażby największego inelanEj! niech nikt nie igra z ogniem w ciekać przed Moskalami, przybywających i za sła marszałkowskiego nie mógł w żaden sposób siaj prawie ostatecznie stwierdzonych, że Moska cholika brukowego, wywabić musi z nudnych ulic
prochowni! Przytoczone tu wyrazy są do- ciągnąć się chcących do korpusu, których, oczy utrzymać porządku. Nareszcie poseł konstantyno le w tej okolicy prawie nie mają wojska, a że miasta, w przepyszną dolinkę lasu Krzywczyckiego.
— Dziś w K i s i e 1 c e nad stawem odbędzie
słownem streszczeniem kilkunastu wiście szczególnie byłych wojskowych z otwar- politański, Hassan-Fehmi-effendi zabiera głos, a ustawili tam tylko linię forpocztów, po za którą
organów socjalno - demokratycznego stron temi rękami przyjmujemy. Szczególną jest rze przyznawszy konieczność utrzymywania jak naj aż do Karsu i Ardahanu wcale nie mają zna się zapowiedziane spalenie ogni sztucznych, wyko
czą, że wielu z Bułgarów, którzy dawniej za ściślejszej kontroli nad każdym wydatkiem, u- czniejszych, oprócz chyba bajazeckiej kolumny, nanych przez p. A. Stuwera, pirotechnika wiedeń
nictwa.
ciągali się również do kozaków Czajkowskiego, czynionym przez rząd, stwierdza jednocześnie ko wysuniętej aż pod Delibabę, zkąd ją przed kilku skiego. Sprzyjająca pogoda i sława p. Stuwera
Faktów! — zawoła kto.
z ochotą przychodzą ofiarować swą służbę, ró nieczność zaradzenia naglącym potrzebom kraju, dniami Turcy wyparli, jak o tern już donosi zgromadzą zapewnie licznych gości na Kisielkę.
Czy taka propaganda nie jest faktem? wnież liczni przybywają oficerowie z wojska i w końcu proponuje utworzenie komisji, mającej liśmy.
— Dziś i w dni następne popisywać się będzie
Donosiliśmy przed kilku dniami o walce na w Ludowym ogrodzie M. Stengla przy ulicy Jagiel
Czy to nie przekonywa? Trżebaż jeszcze francuzkiego i angielskiego, chcąc służyć w kor zbadać nagłość kwestji pożyczkowej. Nawoływa
nia i krzyki rozpoczęły się na nowo. Nareszcie Sulinie między monitorami tureckiemi a moskiew lońskiej słynna trupa japońskich gimnastyków pod
pusie;
gdy
atoli
komenda
naczelna
chce
pozosta

więcej dowodów? Oto są:
wić korpusowi charakter wyłącznie polski, prze Nikolaki-effendi-Naufal, wbiegłszy na trybunę, skiemu pancernikami, które usiłowały wpłynąć dyrekcją p. Soulió. Ogród ten, w samym środku
Lipsk jest centralnym punktem socjali to choć z bólem serca musi im odmówić przyję wołał głosem donośnym:
na wody Dunaju. Z Odessy telegrafowano, że te miasta położony i urządzony z wielką elegancją,
stów i rezydencją przewódzców tego stron cia I Formacja korpusu postępuje w ten sposób,
„Jesteśmy ubodzy, wynędzniali, wycieńczeni. pancerniki szczęśliwie wróciły z dwoma torpedo- od pewnego czasu coraz liczniejszą cieszy się pu
Niech
tak
będzie!
Ale
wszystko
co
posiadamy,
wemi
kutterami, jeden zaś gdzieś po morzu się blicznością, a każdy kto raz zaglądnął do ogrodu
nictwa. Niech nikt nie myśli, że oni odbie że tutaj w Stambule tworzą się przedewszystkiem
rają rozkazy zkądkolwiek. Przeciwnie: z kadry, które wysłane będą na linię bojową, aby winniśmy złożyć na ołtarzu ojczyzny. Winniśmy błąka. Posłano więc statek, który ma go odszu Ludowego, chwali szybką usługę, doborowe potra
jej ostatnią okruszynę stołu naszego wówczas, kać. Ten sam telegram z Odessy na początku
Lipska rozchodzą się rozkazy na wszystkie tam zbiegów i w niewolę wziętych Polaków słu gdy żołnierze nasi przelewają krew swoją do o-' powiada, że na owych dwóch pancernikach było wy i napoje. Mały teatrzyk letni, wystawiony w
żących w armii moskiewskiej, od Turków objąć
ogrodzie, jest urządzony gustownie i wygodnie.
strony do Moskwy, do Włoch, do Francji, i takowych natychmiast wcielić do będących na statniej kropli. Niebezpieczeństwo zawisło nad pięć
J,..............
kutterów. Można więc wnosić, że dwa z1 — W ubiegły poniedziałek na kolei Albrechta
do Londynu a nawet do Ameryki. Niech miejscu kadrów. Przed moim przyjazdem, bo naszemi głowami. Gdy katastrofa się spełni, nich wcale nie były spuszczone na wodę, skoro niedaleko stacji Nawarja-Glinna, omało nie zda
też nikt nie myśli, że naczelnicy tego stron jeszcze 26. maja wysłano już pierwszy oddział pocóż nam nasze dobra i nasze bogactwa? Kie tylko jeden gdzieś w morzu został, a zresztą rzył się wypadek wykolejenia pociągu, który nad
tu- szedł ze Lwowa, a to z powodu pozostawienia na
nictwa są to prości rzemieślnicy bez ukształ- składający się z 1 majora i 40 ludzi na liuię dyż jeśli nie dziś zużytkować je należy? Od 40 pancerniki bez strat wróciły. Ale ze strony tu
lat służę krajowi, i przy oszczędności stałem się reckiej nadeszła z początku wiadomość, że Mo
cenia. Owszem: Hasenclever i Liebknecht są bojową w Azji do Erzerum w celu odbioru i właścicielem domu wartości 500 funtów tureckich. skale spuścili na wodę pięć kutterów i że dwa szynach tak zwanego „rollwagenu". Tylko maszy
wcielenia zostających tam a w niewolę wziętych,
znakomitymi publicystami, odznaczają się których komenda turecka przesyła z kaukazkie- Oddaję tę nieruchomość do rozporządzenia rzą z nich wpadły w ręce tureckie, a wiadomość na niście należy zawdzięczyć, który widząc niebezpieczeństwo, zdołał pociąg zatrzymać, że odwrócouo
dowi."
wielką znajomością rzeczy społecznych pod go teatru wojny.
stępna głosi, że Moskale stracili w owej walce grożące niebezpieczeństwo.
Na co Jeni-Szehirli-Zade Achmet - effendi na Sulinie trzy kuttery.
każdym względem, historycznym, finansowym
Nad Dunajem mamy przy każdym korpusie
— Ministerjum spraw wewnętrznych w połąZestawiając tureckie i moskiewskie donie
i ekonomicznym. Bebel tokarz, człowiek bar tureckim oficera — który będzie miał to samo wszedłszy na trybunę, odpowiada: „Tak — je
steśmy gotowi ponieść ostatnie ofiary, lecz żąda sienia przychodzimy do wniosku, że Moskale czeniu z ministerstwem handlu wydało rozporzązadanie
;
do
jakiego
miejsca
koncentrować
się
dzo ukształcony, jest jednym zajlepszych
dzenie, zakazujące odtąd pakować artykuły jadalne
będą ochotnicy polscy, jeszcze niewiadomo; zape my wzajemności ze strony tych, którzy są przy spuścili na wodę pięć kutterów, i że trzy z nich
mówców w Europie. Jego wymowa ma w wne tam, gdzie najbliższa będzie komunikacja z władzy. Ministrowie oddali ćwierć swojej pensji, w walce zginęły. Moskale układając swój tele w papier kolorowy, który często zabarwiony jest
sobie coś przerażająco zimnego a przekony morzem, by na każde zawołanie módz siąść na i każdy z nich ofiarował po dwa lub trzy konie. gram z Odessy mieli już w ręku pierwsze do substancją trojącą. Na ten cel używać należy tylko
papieru białego; przekroczenia tego rozporządzenia,
wającego. Ten tryumwirat jest olbrzymią flotę turecką i tam działać, gdzie to będzie naj- To wcale nie wystarcza. Potrzeba aby oddali je niesienie tureckie i dlatego o dwóch kutłerach; niepodpadające pod ustawę karną, będą karane weśli
nie
całą,
to
przynajmniej
połowę
pensji,
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ci,
wcale
przemilczeli,
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trzecim
donieśli,
że
gdzieś
stosowniejszem
dla
korpusu
polskiego,
który
jak
potęgą. Miliony robotników są na jego roz
którzy otrzymują rację, aby się jej zrzekli. Po- jest na morzu, i że wysłany statek go szuka. Z■ dług rozporządzenia ministerjalnego z 30. wrzekazy; a solidarność socjalnych demokratów korpus ochotników czerkieskich jest bardziej trzeba nareszcie zarządzić środki, mające na drugiego tureckiego doniesienia widzimy, że usi' śnia 1857 r.
posiłkowym aniżeli podległym. Zdaje się, że
— W administracji Gaz. Naród, złożył Wny
zdumiewającą.
łowania tego statku będą daremne.
ta jedna okoliczność jest dostateczną, aby krajo tchnąć lud ufnością do rządu.“
Po dłuższej dyskusji wybrano specjalną ko
Niemcy tedy stają w obronie uciśnionej wi bałamuconemu przez swych niedojrzałych mę
Donoszą, jakoby Moskale lada chwila przy-, Józef S. Zawadzki dla p. Olimpii P. 2 zł.
<— Dla wdowy obarczonej 7em dzieci, mieszka
hidzkości. Świat przewrócony na wspak!... żów stanu, otworzyć oczy na ważność tutejszego misję podług wniosku Hassan Fehmi effendiego. stąpią do przeprawy, przez Dunaj1-i to gdzieś bli
Patrjarcha ekumeniczny wydał nową ode sko kolo lldszczuku; już nawet mieli tam zająć jącej pod 1. 6a‘/4, złożył w administracji Gaz.
Niemcy na czele liberalizmu!... ale jakiego działania.
Naród, p. Józef S. Zawadzki 1 zł.
Pułkownik Zimmerman jest bardzo dobrym zwę do wiernych swego kościoła, w której potę jakąś wysepkę.
liberalizmu?!...
W Czarnogórze zapanował chwilowy spokój.
— Dla rodziny Maleszewskiego złożyli w ad
organizatorem, i władając kilkoma językami, a piając hasło podjęte przez Moskali — obrony
Od kilku miesięcy zamiast dwóch pism szczególnie tureckim, potrafił sobie wyrobić bar chrześcian, i nazywając je fałszywem i obłudnem, Turcy są pewni, źe się im uda Niksicz zapro- ministracji Gaz. Narodoto. pp. ; Kamila Janda 2
oficjalnych postanowiono na kongresie dzo rozległe stosunki u rządu tureckiego, którego wzywa Greków do posłuszeństwa sułtanowi wiantować. W Bośnii i Hercegowinie powstanie zł., ks. Ign Zieliński z Lubeni 2 zł., D. K. z Porchowy 1 zł., Józef S. Zawadzki 1 zł. a. w.
socjalistów wydawać „jeden, na całe posiada całe zaufanie. Pułkownik Zimmerman i do ofiarności na potrzeby nagłe wspólnej oj zupełnie upada.
czyzny. Dzienniki tutejsze zaczynają gorliwiej
— Statystyka pocztowa. W maju b.
Niemcy ofi cjalny, centralny organ jest tu w Stambule przy organizowaniu i formo zajmować się sprawą polską. Turquie a jeszcze
r. nadano we Lwowie : 187.077 listów prywatnych
socjalnej demokracji." Wychodzi więc waniu kadrów niezbędnym, dlatego prawdopodo więcej Stamboul podają wyjątki z Gaz. Nar.
niepoleconych (między temi 3969 do’ adresatów w
bnie nad oddziałami, na linię bojową występują
Przegląd polityczny.
w Lipsku, pod redakcją Hasenclevera i Lieb- cymi, będzie inny dowódzca mianowany. Że Pol Między innemi podano ów ustęp o posłuchaniu
miejscu), 59816 kart korespondencyjnych, 17181
Kroata
u
papieża,
ustęp
który
z
wielkiemi
po

knechta, pismo „Vorwarts“ (Naprzód!)
ska znajdzie jeszcze u siebie zdolnych wyższych
Może jeszcze dzisiaj otrzymamy telegram z posyłek pod opaską, 8140 posyłek z próbkami,
chwałami
powtórzył
Basńret,
a
za
nim
wszystkie
egzemplarzy gazet, 58008 listów urzędoW 1. numerze tego pisma czytamy na oficerów i jenerała, któremu może być poruczoParyża, który nam opisze w jaki sposób odbyłojwych,
’1154944 23663
inne dzienniki tureckie.
listów poleconych, 5217 przekazów
stępujące zasady: Najprzód powiedziawszy, ne dowództwo oddziałów polskich, o tem niema
W poniedziałek sułtan odbył przegląd dwóch się wczorajszo pierwsze posiedzenie Izby po po- j na łączną kwotę 1,059.027 zł., 34342 posyłek
wątpienia.
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nownem jej zwołaniu. A posiedzenie to pod każ-i
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przybyć chcą, niechaj się spieszą, gdyż pierwej
r“
fur das neu-deutsche Reich" i przy przybyli mają po sobie prawo starszeństwa, a do Suchumkale, a drugi do Szumli. W przemo dym względem nieskończenie musiało być waż-! łącznej hZu
kwocie 85697 zł.), ogółem 548388 posyłek,
wie, którą przy tej sposobności miał padyszach nem. Rozstrzygał się na niem me tylko los ga-| zatem o 8215 więcej jak w kwietniu b. r.
toczywszy oburzające sądy tego państwa świeżsi i tak do gotowego przyjdą.
do nieh, podniósł ważność misji, jaka im przy binetu ale może i los obecnej formy rządu wei
Nadeszło zaś do Lwowa 124568 listów prynad mniemanymi „przestępcami polityczny
Baśnie o jakichś rozdwojeniach nie mają ża padła w udziale i zakończył: „Idziecie walczyć Francji. Według ostatniej depeszy z Paryża le-l
' 1 watnych niepoleconych (między temi 3969 w miejscu
mi," autor ze zgrozą mówi o wszystkich dnej podstawy, początkowo tylko było kilku, któ w obronie praw i wolności nietylko ludów będą wica dopiero wczoraj rano przed samem otwar-,
44696 kart korespondencyjnych 37427
wotum nie-1! nadanych),
tego rodzaju sędziach i urzędnikach, a tak rzy z powodu obrażonej ambicji osobistej, lub że cych z nami jednej wiary, ale i tych wszystkich, ciem posiedzenia miała ułożyć tekst Donrzedńicii
p08ylek pod opask^’ 2579 P08y}ek z próbkami,
ufności dla gabinetu. Wiemy zaś z 1
kończy: „Dla takich potworów, śmierć byłaby nie otrzymali stopni wyższych, odciągnęli się od które cierpią pod władzą caratu. Niech Ałłah uomesien
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Plarzy gazet, 41294 listów urzędoorganizacji. Dziś idzie wszystko gładko, a gdy
doniesień, że program walki, jaka właśnie musia- ■
zbyt łagodną karą, a słup latarniany za przybędzie więcej ludzi i inteligentniejszej mło będzie z wami.“
la0»?
• . v - na kwotę 302391 zł. 1i 17517 posyłek
nosrłek warfniriowartościo
szczytem. Gdy proletarjat raz się podniesie dzieży, formacja postąpi bardzo raźno. Konser
jest mniej więcej następujący: Komisja budżeto-,
a swych ciemięzców zabijać pocznie jak watyści nasi i stańczycy niech będą pewni, że
wa miała zaraz na wstępie oświadczyć, że nie wych (między temi 923 za pobraniem w łącznej
wojny.
zł.), ogółem 323423 posyłek (o 584
jest w zasadzie przeciwna wprowadzeniu dysku-1 kwocie
. . . 17425
,
psy wściekłe, to zaprawdę nikt nie będzie organizacja ta wojskowa nie narazi kraju na
mies*4c“Z Konstantynopola znowu wysyłają wojsko sji budżetowej na porządek dzienny, żąda jednak jmQ,ej Jak w
śmiał utrzymywać, że zemsta zaszła zbyt niepotrzebne ofiary, a może się bardzo dosadnie
przyczynić do ugruntowania lepszej przyszłości ua Kaukaz. Dwa bataliony regularnej piechoty aby interpelacji Gambetty co do dymisji poprze
daleko."
—
Slliatyn
d.
15.
czerwca.
Dnia wczorajszeojczyzny naszej. Dalibóg, że lepiej służyć pod i jeden ochotników właśnie odpłynął do Suchum- dniego gabinetu, dać pierwszeństwo. Gdyby w
Zdaje się, że to komentarza nie po bronią ojczyźnie, jak marnieć w emigracji, iść w Kaleh. Nowe bataliony ochotników ciągle się or skutek tej interpelacji ułożony porządek dzienny, i!go przy silnym zachodnim wietrze spłonęło w mie
trzebuje. Każdy widzi, iż jest to wyrafino sołdaty moskiewskie, lub głupieć w konwiktach ganizują. Powiadają, jako.Turcy bardzo chęt przyjęty przez Izbę, a jednoznaczny z wotum ście naszem 24 domów; zlokalizowanie ognia zawdzięczyć należy straży ochotniczej śniatyńskiej i
nie zaciągają się do nich; tak naprzykład w je nieufności dla gabinetu, nie zmusił go do poda w pomoc przybyłej straży z Waszkowiec (z Bu
wana propaganda zemsty i pastwie jezuickich.
nia
się
do
dymisji,
w
takim
razie
komisja
bud

dnym
okręgu
Magnezji
uorganizowali
w
przecią

nia się okropnego. Dalej zajść nie
żetowa cofnie swój elaborat, gdyż nie widzi pod kowiny).
gu kilku dni trzy bataliony.
można.
Konstantynopol d. 8. czerwca.
— Przeeiwtorpedy. W porcie Portsmouth
Z Abchazji donoszą, że w rozmaitych po stawy do prowadzenia dyskusji nad budżetem.
A kto temu winien?
Nie wiem, czy redakcje niemieckich i austrja- tyczkach, które się tam odbywają niemal co Taki plan ułożyli republikanie. Czy tak się rze odbyły się w tych dniach próby z nowym wyna
Nie zapominajmy, iż ten dziennik liczy ckich dzienników same w swych biurach poza dziennie, Moskale zawsze bywają pobici. Ale bo czywiście stało, doniesie nam niecierpliwie ocze lazkiem, który zupełnie udaremnia wszelkie niebez
120.000 (wyraźnie: sto dwadzieścia tysięcy) kładały fabryki wiadomości politycznych z Kon też i odwaga Abchazów ma być nadzwyczajną; kiwany telegram. Jeżeli jednak powiódł się plan pieczeństwo, jakie grozić może okrętom od zato
przy brzegu torpedach. Kierownik szkoły
prenumeratorów. Przypuśćmy, źe ta liczba stantynopola, czy każą takowe fabrykować swym korespondent Daily Telegraph określa ją wyra republikanom, wtedy nieochybnem jego następ pionych
wściekłość. W jednym ze swoich ra stwem będzie rozwiązanie Izby. Możebna jest w Portsmouth w obecności zaproszonej admiralicji
jest przesadzoną, można z pewnością powie odnośnym korespondentom, ale to pewna, że wię zem
ksza część nowin telegrafowanych jakoby ztąd portów do Porty, komendant Suchum-Kaleh pi- wszakże i ta ewentualność, że marszałek cofnie angielskiej i wielu gości prywatnych okazał, Że
dzieć, że to jedno tylko pismo czyta więcej do owych dzienników, jest albo z gruntu kłam sze, że pewien wódz Abchazów w małej z Mo się przed tak awanturniczą polityką, wyswobo torpedy odtąd wcale żadnego nie mają znaczenia.
niż sto tysięcy osób. Przypuśćmy, że liczbę liwą, albo w tak przesadnej formie ułożoną, że skalami potyczce, własnoręcznie rozpłatał dzi się z pod opieki Brogliego i Fourtoua, a po W zatoce obszernej oznaczono przedewszystkiem
prenumeratorów lub czytelników można zre daleko odbiega od prawdy. Do pierwszej katego sześciu sołdatów. Jeżeli każdy Czerkies tak bije woławszy Dufaura do steru, wejdzie z lewicą w położenie pewnej liczby torpedów fikcyjnych za
„bojów" kotwicowych. Małe czółenko, pę
dukować do 12.000, a z tych tylko tysią rji należy sprawa legionu, czyli raczej korpusu to nic dziwnego, że Moskale z największym re porozumienie. Ostatnie doniesienia z Paryża prze pomocą
dzone mechanizmem, ruszyło z szybkością straty
widywały tę ewentualność.
wszędzie usuwają się im z drogi.
czna część przejmie się takiemi Zasadami, ochotników polskich; do drugiej — sprawa prze spektem
W Niemczech z największym niepokojem drogą łukową wśród rzekomych torpedów — i saFazli basza, komendant Suchum-Kaleh, do
silenia ministerjalnego i demonstracje softów. Mi
to z tego tylko źródła wyszłoby dwunastu mo apodyktycznych twierdzeń berlińskich i wie nosi do sera6kieratu: „Doniesiono mi, że 5 do przypatrują się rozwijaniu się wypadków we mo Bobą sterując — wróciło nazad do puuktu,
takiemi zasadami przejętych apostołów.
deńskich Blattów, ani się śniło nawet dotych 6.000 Moskali zebrało się w forcie Zehil, z których Francji. Donieśliśmy już, że niemiecki poseł przy zkąd wybiegło. Zaledwie się to stało, gdy słaby
Ale liczba pism w tym duchu wzrasta czas ks. Reuss, a tern mniej hr. Zichy zakładać część posłano do Hercehol. Natychmiast posłano Kwirynale, p. Keudell, przybył do Wiednia. Wno- wybuch dał się słyszeć niby zdała, a równocześnie
w przerażającej proporcji, we wszystkich iakikolwiek bądź protest przeciw korpusowi pol od nas kilka małych oddziałów ochotników, któ sząc z półurzędowych berlińskich doniesień, po skutki jego okazały się okropne. Morze na. przeskiemu, to też i Porta nie potrzebowała zmie rzy uderzyli na Moskali z różnych stron tak dróż ta byłaby w związku z wypadkami we strzeni mniej mięcej kilkuset stóp podniosło się i
krajach,
niać pierwotnego jego charakteru; pozostał on gwałtownie, że po bardzo krótkiej walce, nie Francji. Do Kola. Ztg. telegrafują z Berlina:' utworzyło olbrzymią wieżę wodnę w centrum ekBMóżnaby jeszcze mnóstwo innych przy takim jakim był od początku istnienia. Pressy przyjaciel uciekł, zostawiwszy na miejscu do 600 „Podróż niemieckiego posła przy dworze włoskim1 plozji, wyrzucając kamienie, mul i szczątki bojów
toczyć zdań tego rodzaju. Poprzestańmy tym i Blatty w wyobraźni swojej nadały jemu cechę zabitych. Po tym wypadku wysłany był oddział, zwraca na siebie uwagę. Jakkolwiek prawdą kotwicowych.
Cóż spowodowało wybuch? nic innego, jak tyłczasem na dwóch przykładach.
kłamliwą i przestraszywszy się własnego widma składający się z batalionu Mustafy beja i dwóch jest, że żona posła przebywa pod Wiedniem na'
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ko to drobne czółenko, które przejeżdżając pośród ■ nauczył się pracować i szanować sztukę — i dziś i
Płacono pszenicę żółtą za 100 kilogramów od Serbia zachowa się neutralnie śród wszelkich
Paryż d. 16. czerwca. „La Patrie"
linii torpedów, niepostrzeżenie opuszcza t. z. prze-j gra Rizzia nierównie gorzej, aniżeli w chwili de- *11’85 do 13 50, czerwoną od 12-— do 13’75, bia-1 okoliczności i mowa tronowa w skupczynie, któzapewnia, że minister Fourtou odpowie na
ciwtorpedę, napełnioną trzema cetnarami bawełny biutu swego, który nie wiele wprawdzie, ale
cośłą od 12’50 do 14’—, żyto warszawskie za 100 ra 1. lipca będzie zagajoną, skonstatuje to wystrzelniczej i opatrzona łącznym przyrządem, za-> zawsze zdawał się obiecywać. Czyżby istotnie
nickilogr. od 10’— do 10’55, podolskie od 9’50 do raźnie,
—J-— organ
------ interpelację Gambetty, ale za najlżejszą oraźnie, donosi
donosi Politische
Politische Corres
Correspondenz,
miał dotrzymać ?
10’15, jęczmień dla krupników za 100 kilogr. od półurzędowy hr. Andrassyego. Więc ani Austro- brazą zejdzie z trybuny. Poczem Broglie po
pałającym wszystkie na dnie morza ustawione rai-, nie
i
Resztę ról obsadzono tak zwanemi mlodszemi. 8‘— do 8-65,
na paszę od 7'50 do 8-15, Węgry nie potrzebują stawiać korpusu obserwa stawi wniosek rozwiązania Izby.
ny w okręgu najmniej 150—200 stóp. Przeciwtorpedy te szczególnie z korzyścią użyć się dadzą’:silami. Wiele kiedyś rozprawiano o tych młodszych owies za 100 kilogr. od 8-— do 8 50, groch od cyjnego na granicy Serbii, ani Turcja nie powin
Berlin d. 16. czerwca. W nocy odje
siłach
gnuśniejących
bezczynnie
jakoby
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do
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od 9- — do 13’—, hreczka na zajmować serbskiego terytorjum nad Duna chał cesarz Wilhelm do Ems.
przy minach bardziej płytko osadzonych, chociaż i > i
dla
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jakie
zaś
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owe
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od
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jem, dla przeszkodzenia przeprawy Moskwy z
przy innych da się użyć do zerwania łączników <
Petersburg dnia 16. czerwca. (Urzę
się przekonać wczoraj każdy, patrząc na sze wykę od 6’50 do 7’—., rzepak od —•— do Turn-Sewerin do Kładowy! Właśnie gdyby to
elektrycznych lub do rozrzucenia skrzyń torpedo- mógł
i
wych. Drugi eksperyment okazał, ze najcięższe łań- iregi scen, które z upokarzającą śmiesznością przy —’—, jagły od —do —•—, proso od —’ — Turcja uczyniła, zaszkodziłaby sama sobie, bo dowe). Z przodowych okopów swoich w Karteatra prowincjonalne ; na żywioły, które do —, kukurudzę od —■— do —, soczewicę zmusiłaby Serbię do chwycenia za oręż! Takie sie i z trzech bateryj polowych, ustawio
cuchy, które przeszkadzają zbliżeniu się łodzi tor- pominały
]
to do siebie, że użyte w komedji nie wzbu od —•— do — ‘.
pędowych, można zerwać jak nić najsłabszą pły- mają
i
to znaczenie ma kategoryczne twierdzenie Poli- nych na wzgórzach, ostrzeliwali Turcy obóz
najlżejszego uśmiechu, a w tragedji są w
wającemi torpedami, do których nabicia użyto tyl- dzają
i
Peszt Dowóz pszenicy średni, chęć kupna do tischc Correspondenz, iż Serbia bądź co bądź moskiewski i transport artylerji. Ogień mos
ko 3—5 funtów bawełny strzelniczej. Końcowa stanie komiczne wywoływać efekta.
bra, sprzedano około 20.000 kilogr., piękną płaco pozostanie neutralną.
kiewski zmusił ich do milczenia i odwrotu
Gdybyśmy nawet z tego niefortunnego otocze no o 30—40 ct., średnią o 15—20 et. wyżej. Źyeksplozja dwunastu torpedów, ułożonych w należyI zuowu Turcja będzie tak samo wyprowa
nia
wyróżnić
chcieli
pana
Strumfelda,
za
poprawtem oddaleniu, wzruszyła morze na przestrzeni
to, jęczmień i owies mdło.
dzoną w pole, jak po zawarciu konwencji rumuńskiej (zkąd: z okopów i bateryj ? Turcy chyba
kwadratowej mili angielskiej. Wody pieniły się i niejsze wypowiadanie wiersza i niektóre dobre in
Płacono za pszenicę na 74 kil. od 12 60 i podczas przekroczenia Prutu przez wojska mo wycieczkę zrobili, po której naturalnie się
piętrzyły jak podczaj najstraszniejszej burzy i je- tencje — te i tak jeszcze nie unikniemy cisnących do 12-80, na 78 kil. od 13'90 do 14-—, żyto skiewskie. Turcja wtedy postanowiła była zająć cofnęli, choćby zwycięską była; p. r.) Pięciu
żeli Anglicy dalej będą czynić swe doświadczenia, się gwałtownie do myśli pytań : czy istotnie scena 9-— do 9’25, jęczmień na 62 do 63 kil. po Kalafat, Giurgewo, poniszczyć koleje i mosty, artylerzystów
moskiewskich
jest lekko
nasza w takiej znajduje się pod względem perso- 6’10 do 6’90, owies 36 do 40 kil. po 6.65 do 6’80, usunąć wszystkie statki i łodzie na brzegu ru
to chyba morze wyrzucą z łożyska.
nalu dramatycznego ostateczności, że ma tylko do kukurudzę po —•— do —■—, rzepak po —•— do muńskim Dunaju. Ale energiczne przedstawienia rannych.
— „Marja Stuart1* w Warszawie. Jak wyboru albo skazić dzieło poety, albo wyrzec się
Moskale zajęli dnia 9. b. m. Alaszkert
—•—, proso po —• — do —•—, spirytus po —’— wiedeńskiego gabinetu, iż takiem postępowaniem
wielki jest obecnie u nas brak sil do poważnego
wpisania go na repertuar?
a
dnia
10. Sejdekan. Turcy cofnęli się spie
do
—
•
—
za
100
litrów,
olej
od
—
•
—
do
—
Turcja
wpędziłaby
Rumunię
do
obozu
moskiew

dramatu dowodzi najlepiej sprawozdanie Bogusław
Są to pytania należące do jednej' palącej kwe- szmalec od 64-— do 64'50.
skiego, i zmusiłaby ją do przymierza z Moskwą sznie do Kenrikew, pozostawiając zapasy
skiego z przedstawienia „Marji Stuart** w War
stji, którą trzeba mieć odwagę nazwać właściwem
Wrocław 13. czerw. Płacono za 100 kil. pszenicę i wzięcia udziału w wojnie, co byłoby przeciw żywności i warstaty' wojskowe. (Sejdekan
szawie. Były reżyser dramatu, jeden ze zdolniej
mianem: kwestji powolnego chylenia się do upadku
białą w miejscu za 200 f. po 22 mrk. 60 fn., żół interesom Austrji, zmusiły Turcję do zaniecha
szych krytyków warszawskich pisze : „Dawno już
naszego dramatu. Być może, iż kiedyś zastanowimy tą — mrk. — fn., żyto na 200 fn. po 18 mrk. 60 nia tych postanowień, jakkolwiek wykona leży tuż za Alaszkertem).
nie wychodziliśmy z teatru pod wpływem tak przy
się nad nią obszerniej, że wykażemy iż teatr nie fn., jęczmień — mrk. — fn., owies na 200 f. po nie ich byłoby dla operacji moskiewskich bardzo
krego wrażenia, jak wczoraj po przedstawieniu
(7fy/Ao w jednej csęioi wczorajszego numeru
może żyć samą tylko komedją choćby po europej
14 mrk. 80 fn. rzepak za 200 f. brutto po — mrk. dotkliwe i Turcji dało górę zaraz w początkach
„Marji Stuart** Słowackiego.
drukowane.)
sku grauą, źe koncertowe przedstawienie „Wiel — fn., olej po 65 mrk. — fn., spirytus w miejscu kampanii.
Na każdej seenie wydarzają się wypadki, że
kiego człowieka do małych interesów1* czy też
Londyn
d.
15.
czerwca. Biuro Reutera
na 100 Tralles po 50 mrk. 70 fen. na sierpień i
w dziele, w którego wykonaniu przyjmuje ndział
Wkrótce pokazało się, iż takie lojalne za
„Dwóch blizu“ nie stanowi dla sceny tytułu do wrzesień po — mrk. — fn., groch — mrk. — fn.
douosi z Erzerum pod datą, 13. b. m.: Mu
kilkanaście osób, parę ról nie dopisuje, stanowiąc
chowanie
się
Porty
wcale
nie
przeszkodziło
Ru
rozgłośnej sławy, źe nareszcie prawdziwą godność
rzep —•—, rzepik zimowy —•—, rzepik latowy munii do wzięcia udziału w wojnie i nie wstrzy ktar basza zajmuje pozycję silnie ufortyfiko
nieprzyjemny dysonans w ogólnym akordzie ; wczo
teatru , uszlachetniający wpływ zapewnia scenie
—•—, lnica —■—, siemię lniane —.
mało jej od ogłoszenia niepodległości. A tak sa waną dwie mile na zachód Zewiuu; prawe
raj niestety panowała w letnim teatrze najsmu
przeważnie dramat i tragedja.
tniejsza z harmonij: harmonia niepowodzenia i chy
Wiedeń dnia 14. czerwca 1877. Na dzi mo będzie i z Serbią. Póty będzie głosić swą skrzydło tureckie stoi na płaszczyźnie dy
Obecnie ograniczamy się na zanotowaniu smu
neutralność, dopokąd nie nadejdzie ezas dla Mo
bionych wysiłków.
tnego faktn, na zapisaniu przykrych spostrzeżeń, siejszy targ dowieziono cieląt 3844, zabitych wie
Tytułowej roli podjęła się panna Deryng. Czy
skwy potrzebny, aby chwyciła za oręż i w naj stryktu Alaszkert, naprzeciw lewego skrzy
do których niestety aż nadto materjałn dostarczyło przów 121, jagniąt 480, żywych owiec 3339, ży
dobrze uczyniła ? Zdawałoby się, że wybór byt
niebezpieczniejszej chwili zadała dotkliwy cios dła moskiewskiego. Lada chwila oczekują
wej
nierogacizny
1123.
Targ
był
w
ogóle
mdły.
nam wczorajsze przedstawienie „Marji Stuart.**
właściwy, że siła tragiczna, którą poeta obdarzył
Cielęta płacono żywe 30 do 52 zł., zabite wieprze Turcji. A czas ten nadejdzie wtedy, gdy Moskwa tu bitwy.
swoją bohaterkę, leży w naturze talentu artystki,
46 do 58 zł., jagnięta za parę 5 do 14 zł., żywe w Małej Wołoszczyżnie zgromadzi potrzebne si
Stambuł dnia 15. czerwca. Wczoraj
Gospodarstwo, przemysł i handel. owce,
że zatem „Marja Stuart** stosowną pozyska przed
które wszystkie dla eksportu zakupiono po ły do rzucenia ich przez Dunaj i Serbię na Tur odbyła się w seraskieracie rada wojenna pod
Lwów. Sprawozdanie targowe z dnia 40 do 52 zł. za 100 kilo mięsa, żywa nierogaciz cję. Interesem Moskwy jest, ażeby aż do owego
stawicielkę. Widowisko wczorajsze nie usprawie
dliwiło tych oczekiwań. Panna Deryng, bardzo mało 15. czerwca 1877 roku: Pszenicy 100 kilogramów na galicyjska 34 do 42 zł., węgierska 42 do 48 zł. czasu Serbia głosiła neutralność, i tym sposobem przewodnictwem sułtana. Moskale obsadzili
była królową, a jeszcze mniej Marją Stuart, to jest 11 zl. 31 c.; żyta 100 kilogrm. 8 zł. 86 c.; jęcz za 100 kilo
wstrzymywała Turcję od zajęcia brzegów Duna wyspę na Dunaju, ale dotąd nie przekro
...........................
żywej wagi.
kobietą wciągającą czarami niewieścich powabów, mienia 100 kilogrm. 8 zł. 07 c.; owsa 100 ki
czyli rzeki. Kars stawia ciągle opór. Zresztą
Wilhelm Amirowicz ju w Serbii.
coraz nowe ofiary w zaklęte kolo miłostek i zbro logramów 7 zł. 14 c.; hreczki 100 kilogrm. 7 zl.
Caffś-StierbOck.
nic ważniejszego na placu boju. Wojsk edni, W pierwszej połowie tragedji widzieliśmy tyl 61 c.; prosa 100 kilogrm. 6 zł. 88 c.; grochu
Telegram wiedeński doniósł nam o dalszych gipskich oczekują tu jutro. Udadzą się one
ko pannę Deryng rozwlekającą dykcję, często, nie 100 kilogrm. 8 zł. 54 c.; soczewicy 100 kilo
aresztowaniach w Wiedniu między polską i ru bezpośrednio na plac boju. Egzarchę buł
właściwie wiersz akcentującą — i pełną owej ma gramów 8 zł. 88 c.; kukurudzy 100 kilogramów
ską młodzieżą, po większej części rzemieślniczą,
6
zł.
60
c.;
fasoli
100
kilogrm.
7
zl.
63
c.;
ziem

niery, która jej nigdy w chwilach spokoju nie opu
Wiedeń d. 16. czerwca. W Izbie depu i że uwięziono i urzędnika biblioteki uniwersy garskiego wczoraj przyjmował sułtan.
szcza. Druga połowa sztuki obfitowała w wybuchy, niaków 100 kilogrm. 3 zł. 21 c.; siana 100 kilog. towanych nie interpelował wczoraj Grocholski tetu wiedeńskiego, znalazłszy u niego rękopisma
Belgrad dnia 15. czerwca. Serbia
na które artystka zdaje się najwięcej liczyć; wśród 1 zl. 94 c.; słomy 100 kilogr. 1 zł. 31 c.; metr lcub. dr. Herbsta w sprawie uwolnienia pertraktacji polskie i moskiewskie, dowodzące istnienia pro pozostanie śród wszelkich okoliczności neu
nich scena namowy Bothwela do zbrodni, najlepiej drzewa twardego 4 zł. —c.; miękkiego 2 zł. 97 c. propinacyjncj od opłat i należytości stemplowych, pagandy socjalistycznej, dążącej do wywrotu pań
tralną. Przy zagajeniu skupczyny mowa
Miejski urząd targowy.
była zagraną — ale te wybuchy tak są do siebie
okazało się bowiem w ostatniej chwili, że wy stwowego w Austrji i w Moskwie. My do tego tronowa skonstatuje wyraźnie neutralne za
Lwów d. 16. czerwca 1877.
podobne, tak się wszędzie jednakowo powtarzają,
dział budżetowy na swom dzisiejszem posiedze hałasu o socjalistycznej propagandzie nie wiele
Lwów dnia 15. czerwca. (Sprawozdanie niu załatwi tę kwestję, a sprawozdanie wniesie przypisujemy wagi. Z wszystkiego widać, iż to chowanie się Serbii. (Pol. Corr.)
że się rzadko ma przed sobą historyczną postać, a
zawsze pannę Deryng, to jest artyBtkę, tylko w Izby kupieckiej.) Ceny za 100 kilogramów jeszcze przed odroczeniem Izby.
nie jest propaganda internacjonału, lecz propa
paritas
Lwów’. Według jakości:
siłę wierzącą.
Wiedeń dnia 16. czerwca. Według Polit. ganda nihilizmu moskiewskiego. Już zasady in
KURS GIEŁDY WIEDEŃSKIEJ.
"Pszenica
czerwona
od
li
’
—
do
12
—
zl.,
biała
Otóż siła nie jest wszystkiem, niech zechce o
WIEDEŃ 16. czerwca 1877.
Corr. odwiedziny Milana w głównej kwaterze są ternacjonału nie mają u nas żadnego gruntu, a
od
11
’
-do
12
’
—
zł.,
żółta
od
10
’
50
do
11
’
75
zł.
tem pamiętać panna Deryng i niech ją na drogę
tylko aktem knrtoazji wobec cara. Serbia na co się tyczy nihilizmu, ten jeszcze mniej przy
godzina 10 minut 30. przed południem.
średnia
—
•
—
do
—
’
—
zł.
"Żyto
od
8
’
—
do
8
50
grubych, jaskrawych efektów nie prowadzą oklaski,
wszelki wypadek pozostanie neutralną. Frmdbl. pada do umysłu polskiego. Mogło moskiewskim Akcje kred.
140 50.
Anglo-austr.
67.75
które nigdy niczego nie dowodzą. Lepiej artystce zł., średnie —.— do —•— zł. ^Jęczmień browar, nie upatruje również żaduej groźnej wskazówki emisarjuszoni nihilizmu udać się tu kilku niedoj Kolei Kar. Lud. 211.—.
Kolej połud.
77 25
w tym razie usłużą słowa prawdy, choćby je przy od 6’70 do 7’10 zł., pastewny od 5’70 do 6 25 zł. w podróży Milana, i mniema, że opłakany stan rzałej młodzieży polskiej obałamucić — ale ogół Napoleondor 10.13.
Usposobienie, przygnębione.
szło w tej przykrej sformułować uwadze: że od ’0wies od 6 80 do 7’50 zł.— 2Groch do gotowania serbskich finansów i brak wszelkiego kredytu są młodzieży naszej, nawet rzemieślniczej, z obrzy
WIEDEŃ 16. czerwca 1877.
roku pobytu panny Deryng na scenie, nie dostrze od 7’70 do 8 30 zl., pastewny od 6’30 do 7’30 zł. najlepszą rękojmią neutralności tego księstwa. dzeniem odwraca się od nihilizmu moskiewskiego.
godzina 2. minut 23. po południu.
gliśmy w niej żadnego postępu. Zapał piękną jest "Wyka od 5’— do 5’25 zł. - "Bób od 8 — do Ten sam dziennik zapewnia, że wiadomość o za
Losy kredytowe 162.60.
Węgier, kred. 132.50
rzeczą, ale zapał nie ujęty w artystyczne karby 9’25 zł. — "Kukurudza stara od 6 60 do 7’— zł., mierzonym zamachu stanu w Rumunii, jest tenMoskiewska dyplomacja podnosi teraz jako Akcje fran.-aust. —.—.
Anglo-austr.
68 nowa
od
6
’
—
do
6
50
zl.
—
2
Rzepak
zimowy
od
inteligentną pracą, może największą zdolność wpro
dencyjnem zmyśleniem.
najważniejszą kwestję, żywotną dla niej i od Unionsbank
Kolej Kar. Lud. 21150
45 50.
14
’
—
do
14
60
zł.
—
"Rzepak
jes.
od
13
85
do
wadzić na to bezdroże, które Niemcy charaktery
187.50.
Kolej połudn.
78 25
Bukareszt 14. czerwca. W dobrze poin której odstąpić nie będzie mogła przy zawarciu Nordbahn
stycznie nazwali „Coulissenreisserei.** Tej pracy nie —•— zł. — "Lnianka od —•— do —'— zł. — formowanych kołach mówią, że bawiący obecnie traktatu pokojowego, kwestjg uregulowania że Kolej Alfbld.
Kolej Elżbiety 143 50
102.—.
widzimy w pannie Deryng, a szczególniej nie do "Nasienie lniane od —•— do —’— zł. — "Nasienie w Plojeszti kanclerz moskiewski książę Gorcza- glugi przez Bosfor i Dardanele i wyraźnie daje Kolej Lw.-czer. 99.50.
Węg. Nordostb. 96 —
strzegliśmy jej wczoraj. W bohaterce brak było konopne od —'— do —’—zł. —"Koniczyna od 40 kow, polecił ambasadorowi we Wiedniu, p. Nowi- do zrozumienia, że pragnie, aby cieśniny otwarte Rudolfsbahn
Węg. Ostban.
108.25.
wszelkiego szerszego obmyślenia, staranniejszego do 45’— zł. — Kminek od — • do —'— zł. — kowowi, aby przy najbliższej sposobności poufnie zostały. Co znaczy otwarcie tych cieśnin, posłu Węg. obi. pań. w zł. 61.50.
Galie, indemniz. 84 75
obrobienia szczegółów i subtelniejszego estetycz Anyż od —’— do —•— zl. — Anyż płaski od oświadczył hr. Andrasseinu, że odwiedziny ks. chajmy komentarz Kotońskiej Gazety -.
Kolej siedmiog. 82.50
Losy z r. 1864 130.60.
nego poczucia. Była to postać z gruba zaledwie, —•— do —•— zł.
Losy tureckie
12 25
„Od chwili, gdy wystrzeliły pierwsze miny, Ferkehrsbahn 77.50
Milana w Plojeszti są jedynie aktem kurtoazji,
Spirytus za 10’000 litrów procent:
z bardzo gruba ociosana, rola grana, jakby po
Kolej państw. 227.—
któremu nie można przypisywać żadnego znacze jakie Moskwa w Bośnii i Hercegowinie w jesieni Węg. galic. kolej 84.—.
Gotowy
od
—
'
—
do
32
’
40
zł.
spiesznie i bez należytego przygotowania. Nie tą
Losy węgier.
57.—.
72 50
nia ani w politycznym, ani w militarnym wzglę 1875 r. podłożyła, rozpoczęła ona tak obłudną Bankverein
W terminach w miesiącu: czerwiec — sier
drogą rozwijać się powinna prawdziwa zdolność,
dzie. Nowikow ma również zapewnić, iż przy działalność, i oświadczenia jej tak mało się zga Kolej Albrechta —.—. Marki niemieckie ct. 61.95
którą zawsze pannie Deryng przyznaj‘emy — nie pień 32-90 zł. Usposobienie:
rzeczenia, jakie Moskwa co do Serbii dawniej dzały z jej czynami, że w Londynie i wszędzie Rosyjski rubel papierowy 1.35 */,.
tracąc nadziei, że artystka nie zawiedzie w przy Uwaga. O produktach ułamkiem oznaczonych, poczyniła, pozostają w pełnej mocy. Mimo tego z największą nieufnością przyjmowano wszelkie Usposobienie: stałe.
orzeka poniżej usposobienie:
szłości zaufania publiczności, która w niej chętnie
przyrzeczenia Moskwy. Żądza zdobyczy zawsze Berlin, 15. czerwca. Russ. Banknoten 218.60. Cre
nie bardzo tu wierzą w neutralność Serbów.
Usposobienie:
widzieć pragnie jedyną dramatu naszego podporę.
Ruszczuk 13. czerwca. Dzisiaj w nocy o znajdzie podstawę, i jeżeli Moskwa raz zajmie dit. Act. 227.—. Lombarden 125.—. Galizier85 50
") Niema popytu. — Pomyślne doniesienia o
Pan Leszczyński starał się Bothwelowi nadać
Konstantynopol, to niezawodnie powie: J'y suis et Staatsbahn —. Rumfinier 13.—. Oesterr.-Bankcechę skupionej w złem energii. Można się zgodzić zasiewach utrudniają transakcję. — ") Mdłe. — godz. 11. słychać było silny karabinowy ogień w j’y reste. Godnem uwagi jest, żc Moskale już te noten 161.15. Usposobienie —.
okolicy
Maratinu,
potem
rozpoczęli
Moskale
stra’
)
Niema
transakcji.
na takie roli pojęcie, byleby ta zimna krew ambi
raz wyraźnie żądają otwarcia Czarnego morza i
Waluta: mark 61.75; rubel 1.35'/a; Napo- szuą kanonadę, demaskując baterje jedną po dru
tnego zbrodniarza, nie zatrącała o jakiś jezuicki
Kasa galic. Tow. kredytowego.
giej na brzegu Dunaju. Pod Maratinem stoi jego cieśnin.
Rodinizm, byleby dziejowa figura nie wyglądała leondor 10.10.
Kupuje. Sprzedaje.
Pod temi, tak niewinnie brzmiącemi wyra
Kraków 15. czerwca. Dowóz zboża na wczo jedna egipska i jedna turecka baterja połowa.
chwilami jak czarny charakter w melodramacie.
83 50
Odpowiadały one na strzały nieprzyjaciela, i po zami ukrywa się plan wielkiej wagi. Morze Czar 5’/, Listy zastawne po . 82 90
Zdarzało się to czasem panu Leszczyńskiemu — rajszy targ na Baranie był mały, tendencja mdła,
77 50
„
„
po . 76 75
obrót nie wielki. Zakupywali głównie krakowscy dwugodzinnej kanonadzie zmusiły go do milcze ne i prowadzące do niego cieśniuy są już od- 4%
całość jednak roli znośnie się rysowała.
Lwów, dnia 16. czerwca 1877.
nia. Zdaje się, że Moskale chcieli podejść Mara- dawna o tyle otwarte, że wszystkie narody
Z pomiędzy kilku dawnych przedstawicieli po kupcy zbożowi. Pszenica spadla znacznie w cenie.
Z braku zamiejscowych kupców, targ dzisiej tin. Wszystkie karauły dawały ogniowe sygnały mogą tam pływać, podróżować i handlem sig
zostali przy rolach swoich pp. Królikowski i Ta
trudnić. Od r. 1870 rewindykowali Moskale naPociągi kolejowe.
tarkiewicz, o których grze w swoim czasie obszer szy na Kleparzu był bez życia. Najwięcej zakupy alarmowe.
Prsyehodzę do Lwowa:
Braila 14. czerwca. Wczoraj ukończono powrót prawo budowania na morzu Czarnem tak
ną zdawaliśmy Bprawę i pan Wolski, do którego wały parowe młyny w pobliżu miasta położone.
Z
KRAKOWA:
o godzinie 6 minut 30 rano (pociąg po
wielkiej wojennej floty jak sami zechcą. Jeżeli
zastosować można słowa wyrzeczone o Burbonach: Cena pszenicy spadła; piękne, suche gatunki znaj budowę pierwszej moskiewskiej baterji pod Gespieszny); o godz. 9 m. 25 wieozór (pociąg osobowy);
zaś obecnie mówią o otwarciu morskich cieśnin,
o godz. 10 min. 35 przed południem (pociąg mięszany).
nic nie zapomniał i niczego się nie nauczył. Nie dowały jeszcze kupców, zato poślednie były zanie czet z tamtej strony Dunaju, i ustawiono arma
ty. Tym sposobem Moskale najpierwej pod Brai- to rozumieją przez to prawo wejścia o każdej z CZERNIOWIEC: o godzinie 9 minut 55 wieczór (po
zapomniał fałszywej dykcji, kaleczenia wiersza, nie dbane. Obrót był nie wielki.

Telegramy innych pism.

plącą| żąda.

Lwów, z Izby handlo
wej dnia 16. czerwca.
1. Akcje za sztukę.

płacą] żąda.

zlr. w. a.
84—
Węg. poi. prern. po 100 zł. 72 25 I 72 75 Tow. kred, miejskie 6 pr.
Turecka poż. kol. po 400 fr. 1175 112- Galie.bank hip. 6 pr. w.a.
8650
„ Zak.kr.włość.Ópr.w.a
8825
(bez kupons bieżącego.)
Akcje bankowe.
Bank nar. austr. m. k. 5 pr.
209 50 212 — Anglo-austr. po 200 zł. 120 68 75 69 25 »
Kolej gal. Kar. Lud.
»
, w. a. . . 9675 9695
„ Lwów. - Czorn. - Jassy 99 — 102- Boaencred. au. 2<X) zł.
Banku hip. gal. po 200 sł. 225 — 229 — Zakł. kr. dla han. i przern. 141 20 14140 Obligacje pierwszeń
stwa kol. (za 100 zł.)
Banku kred. gal. po 200 zł. 218 — 222- Zakł. kr. węg. 200 zł.
124 - 125 —
Tow. esk. a. ausLpo 500 zł 645- 655 - Albrochta po 800 zł. 6 pr.
II. Listy sast. za 100 zł.
100 zł........................... 67— 6750
Franco - austr. po 100 zł. — —
(bez kupons bieżącego.)
Franco-węgier. po 200 zł. — — Alflildz. 200 zł. 5 pr. ar. w. a 6525 6575
Tow. kred. gal. 5 pr. w. a. 8285 83 70 Gal. bank. nip. po 200 zł.
Czeska
z.300 zł. 5 pr. s. w. a
—
,
„
4pr. w.a. 76 50 77 50 Gal. bank dla band, i przeto
Elżbiety po 5 pr. sr. w. a 93— 9350
„
„
„ 5 pr. okras. 8285 83 70
po 200 złr. .... ____ ____ „ em. 1862 5 pr. . . 9 >50 91—
86 — 87Banku nip. gal. 6 pr.
— — s osa. 1870 5 pr. . . 8325 8375
Gal. sskł. kr. ziwn.po 209zł.
Gal. zakł. kred, włość. 6 pr.
Ronton bank po 160 zł. -i----- ____ „ em. 1872 5 pr. . . 8475 8525
8925
87
50
w. &.................................
Banku nar. auatr. po 600zł. 779 - 782 - Ferdynanda pół. 5 pr. ra.k. 10150 10175
„
w 5 pr. w. a 98— 9350
—
III. Listy dłużne
Banku pow. auat. po 200 zł
.
„ 5 pr. sr.
107- 10750
4550 46Jdonbwk po 140 zt
za 100 sł.
GiL.K.L.800Eł.5»r.w.w.8. 10225 10275
Terninsbank po . 100 sł —. ~
Ogól. roi. kred. zakł. dla
,
U.
®ct.
fi
pr.
a
9950 9975
77
50
Torhetab. pc^. po 140 eł
78 -•
Galicji i Bukowiny 6 pr.
, III. sm. 1871 800 9650 97—
losowanie w 16 lat . 90 io 9120 Wied. bank"©w f c 109 zł 57 - 58 —
,
lV.«ia.a800tł.
5pr.
93— 94—
Tow. kred, utiej. 6 pr. vr. a —
Lw. Ozór. Jas, I. em. 1865
Akcje kolei.
IV. Obligi aa 100 sł
300 zł. 6 pr. erebr. w. a 7475 7525
Indemuisaoyjno galię.
84 40 85 75 Alisrcohta po 200 tó.. .
Lw. Czer. Jas. II. eta. 1867
Poi, Łsitj. a r. 1873 po 6 pr. 89 — 91 — Alfóldzkwj no 200 zł. srob. 101 25 102300 zł. 5 pr. srobr. w. a.
14 — 15 50 Dniestrzafiekiej „ „
— — _ — Lw.Csor. Jas. III. ca. 1888 72— 7250
Losy miasta Krakowa
,
B
Stanisławowa 18 — 20- Elżbiety
, w k. 143 25 148 75
300 zł. 5 pr, srobr. w. ;t. 6250 68 —
Ferdynanda póła, po 10 X)
V. Monety.
Lw. Czer. Jas. IV. om. 1872
zŁ m. Ł....................... 1880
188« —
800 zł. 5 pr. Brebr. sr. a.
Dukat holenderski . .
5 87 6- Frano. Józ. po 200 zł. w.s. 12150 122 50
Rudolfa po 300 zł. 6 pr.
Dukat cesarski ....
594 6 8 Kol. gal. Kar.Lndw.po 200
srobr. w. a................. 75 — 7550
Napolcoudór
.... 10 6 1020
zł. m. k....................... 210 75 21125 „
est. 1369 pe 800 sł.
Pół imperjał rosyjski . 1020 10 50
99
50
Lw.
Czer.
8
Jas.
po
200
zł.
ICO
—
6 pr. srobr. w. a. 7225 7275
Rubel rosyjski srebrny
1 70 1 80
— —
,
B 1872 po 300 zł.
Rubel rosyjski papierowy ' 84>/2 l 86*/a Mor. Szl. (ocut.) po 2:30
Auat. pól. zach. no 2Óo zł. sr. 1)450 15 50
5 pr srabr. w. a. 70- 700
Pruskie bilety kasowe
,
„ lit.B. po 290 zł. sr. —
100 Marek niemieckich
6170 62 70 Rudolfa po 200 zł. sr. 108 — 108 50 Siedmi ogredz. fr. SCO pr. 5825 5875
Srebro ............................. 111 — 113 25
Kupony w srebrze . . 100 50 112 75 Siedmiogr. po 200 w. a. sr. 82 50 83 50 Papiery loteryjne (set.)
Staateeisb. Gea. 200 zł. w. a. 226 50 227 —
Wiedeń, 14. czerwca.
SEdbahn po 200 zł. srobr. 77 50 78- Zak. kr. dla handlu i prz. 16275 16325
Tramway wied. po 200 zŁ 96- 99- Klary po 40 zł. ta. k. . 2950 3050
Powszechny dług pad
Węg. galie. (Łup.) po 200 88 76 84 25 Keglovtoh po 10 zł. tn. k. 12- IS
i stwa (za 100 zł.)
Węgiero. pół. wschód, po
Krakowska po 20 zł. . 1475 IS—
Ront, abstr. w bankn. 5 pr. 6060 60 75
200 zł sr..................... 9525 96- Pnlffy
po 40 „ B • 28- 2859
B
B
w sreb. 5 B 6625 6650 Węg. wsoh. (Ostb.) po 200
— Rudolfa
po 10 u 5 • 1850 1375
1839 całe losy (m. k.) 3( 8 - 310 — Węg. zuch. (Weotb.) po
Ks. Salin po 40 „ 3 * 3925 3975
S « 1889 % losu
308 — 810 — .200 zł. w. a.................. 93- 94- 8t. Gonoia po 40 B , . 2650 27___ ,po
____
B ’
■S-rj 1854
250 zł. 4*pr.
<
108 25 108 75
Stanisławowska (poż.) po
1860,500 zł. w.ł b . 11175 112 — Akcje yrnmyślowe.
zł. w, a... 19— 20 —
1860 „ 160 . , _ 119 75 120 25 Bndow.Tow. aust. po 200 il _ __ — _.
Pm 2 1864,100 , . „
Waldstcia po 20 zł. ta. k. 2325 2875
130 — 130 50
„
, wiod. t 100 „ — _ — WindiszgrStz po 20 rl. F 25- 2550
Renta złota 4 pot. . . 72 25 72 40
, Umćb pora. „ ICO a
Listy iast.doui.po 120 5 „ 139 - 14u —
(Dewizy 3 miesifoane.)
Oblig. indem. (100 zł.)
Listy Bast. (sa 100 zł.)
Berlin 100 mark. . . . 6115 6135
Galicyjskie
S5 — 85 50 Eodćn cred. sllg. Ost. 5 pr. e. 106 ■ - 106 50 Frankfurt 160 suiuk . . 6115 6135
Bukowińskie
. . .
82 50 83 50 . apłtw. w 88 kt fi ot. wn. 87 50 88 - H&rebnrg 100 mark. mari 6115
Inne publiczne, pożycz.
G.l Vow kr
4 pr, w.«. — _ — „ Loiytyn 10 ft. stert . .
12615 12640 i
M egier, poż to), pr>
<f
e
»
* 6pr w, a 83 — 04 —
5020
6 proc .
97 — 97 50
złr. w. a.

—

—

łą usadowili się na tureckim brzegu Dunaju.
Jassy 13. czerwca. W magazynach Kremieńczugu zIożodo nietylko żywność i amunicję,
ale i zimowe ubiory, z czego wynika, że Moskwa
sama przygotowuje się do zimowej kampanii.
Między Kremieńczugiem a Chersonem wy
lał Dniepr i wielkie wyrządził szkody.
Konstantynopol 14. czerwca. Hobart
basza udał się na Czarne morze.
Mehemet basza posuwa się w głąb Czarno
góry, a tamtejsze gminy poddają się, i pod tu
recką opiekę oddają swe mienie.
Z nad Dunaju i z Azji nie ma żadnych wia
domości.
Konstantynopol 14. czerwca. Za przy
czynę dotyczasowych klęsk armii anatolskiej po
dają zdradę Kurdów, operujących na tyłach tej
armii. Izmail Hahki pobił ich na głowę, i w po
łączeniu z Muktarem operuje teraz z lepszym
skutkiem. Gregorjanie i Nestorjanie w Armenii
protestują przeciw przypuszczalnej aneksji do
Moskwy.
Belgrad 14. czerwca. Cała czynna armia
otrzymała odtylcówki. Dawne karabiny odbiorą
wojskom w tych miejscach, gdzie są sztaby bry
gad. Oczekują nadejścia nowych karabinów, lecz
niewiadomo jeszcze, zkąd one przybędą.
Konstantynopol d. 14. czerwca. Fazli
basza, komendant wojsk tureckich na Kaukazie,
zawezwał przed paru dniami naczelników ple
mion Abchazkich do Suchum-Kale, i zawiadomił
ich, że w kilku dniach przybędzie do nich Me
hemet Ghazi basza, syn Szamila, wraz z kon
nym oddziałem ochotników czerkieskich. Głow
nem jego zadaniem będzie, powołanie do broni
plemion czerkieskich, które mieszkają między
Achałkałaki a Suchum-Kale.
Konstantynopol d. 14. czerwca. Mo
skale budują baterję na wyspie leżącej pod Ruszczukiem.
Bukareszt 14. czerwca. Na miejsce dwóch
szwadronów Inguszów, które z powodu ekscesów
do Moskwy odesłane zostały, przybyły do głó
wnej kwatery dwie sotnie Kabardyńców, a dziel
na ich postawa wzbudziła wielkie podziwienie.
Jenerał Wilfert przedstawi carowi te sotnie.

Tel«G8Ż.Nar.i0stal
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ciąg pospieszny), o godz. 3 m. 40 rano (pociąg mie
godzinie dnia lub nocy, ze swoją całą flotą do
szany); o godz. 2 m. 50 popołudniu (pociąg mieszany!
Bosforu, 1 rzucenia kotwicy pod serajem suł
Z STANIŁSAWOWA: (na Stryj): o godzimo 7 m. 58
tana i pod bezbronnym Konstantynopolem. Mia
wieczór (pociąg nr. 2); o godz. 8 m. 52 (pociąg nr. 4).
sto to nie ma bowiem żadnej innej obrony od Z PODWOŁOCZYSK: (na dworzec w Podzamczu): o go
dzinie 2 minut 54 rano (pociąg osobowy); o godz. 8
strony morza jak tylko fortyfikacje Bosforu i
m. 8 popołudniu (pociąg mięBzany).
Dardanellów. Otwarcie morskich cieśnin jest za
Z
PODWOŁOCZYSK: (na dworzec lwowski główny: u
tem delikatną i pozornie niewinną formułką, zna
godzinie 10 m, 3:] wieczór (pociąg pospieszny) o godr.
czącą tyle co opanowanie Konstantynopola**.
8 min. 25 rano (pociąg osobowy) o godz. 3 m. 48
po południu (pociąg mięszany).

Odchodzą ze Lwowa;
Douosiliśmy już, że w Bukareszcie kiełkuje
KRAKOWA: o godzinie 11 min. 8 przed północą
myśl zawieszenia konstytucji. Doniesienie to na DO (pociąg
pospieszny); o godz. 4 m. 40 rano (pociąg
leży uzupełnić tem, że myśl zawieszenia konsty
osobowy,) o godz. 4 minut 45 po południu (pociąg
tucji powstała w skutek nacisku moskiewskich
mięszany);
władzców. Car i w. ks. Mikołaj nie mogą znieść DO CZERNIOWIEC: o godzinie 6 minut 25 rano (po
ciąg
pospieszny); o godz. 11 minut 25 wieozór (po
liberalnych i radykalnych żywiołów, które teraz
ciąg mięszany); 0 godz. 12 min. 30 z południa (po
w Rumunii stoją na czele rządu, i antypatię swą
ciąg mięszany).
nieraz już bardzo wykazali. Książę Karol już to DO STANISŁAWOWA: (na Stryj); o godzinie 6 minut
5 rano (pociąg nr. 1); o godz. 5 min. 10 wieczór
osobiście, już też przez ministra Kogolniczana
(pociąg nr. 3).
starał się rozwiać te uprzedzenia, lecz dotąd naDO PODWOŁOCZYSK: (z głównego dworca): o god 6
próżno. Książę Karol stoi teraz wobec alterna
min. ~ rano, (pociąg pospieszny); o godz. 10 nun. 37
wieczór (pociąg osobowy); o godz. 11 min. 45 w po
tywy, że albo utraci wszelkie korzyści, jakich się
łudnie (pociąg mięszany).
spodziewał po dotychczasowych ofiarach Rumunii,
(z Podzamcza): o godz. 11 m. 4
albo też że usunie z gabinetu żywioły radykal DO PODWOŁOCZYSK:
wieczór (pociąg osobowy); o godz. 12 m. 11 w po
ne, i zniesie konstytucję.
łudnie (pociąg mięszany).
Fory niniejszego rozkłada jazdy odnoszą
1«
we

Standard otrzymał od swego korespondenta się do południka peszteńskiego, godz.
Peszcie odpowiada godz. 13 in. 30
telegram z Erzerum d. 10. b. m, według które w
Lwowie.
go Achmet Muktar basza z wojskiem swem stoi
w Hrom-Dazi, za wsią Diozit, a w jego głównej
Nadesłane.
kwaterze przebywa sir Arnold Kemball, angiel
ski pełnomocnik wojskowy. Do obozu Muktara
baszy przybyło czterech Czerkiesów z Karsu,
którzy donieśli, iż załoga tej fortecy ma dosta
tek żywności, i w ogóle w dobrem jest poło
żeniu. Zrobiła ona kilka wycieczek, i zadała Mo-,
otworzył kancelarję
skalom dotkliwe klęski. Według innych donie
sień, miał Muktar basza otrzymać znaczne po
w Przemyślu
siłki i zmusić Moskali do zmiany planu wojny.
w domu Gumowskich.

Adwokat krajowy

Dr. Yład. Czajkowski

Most ar 15. czerwca, Sulejman
basza obsadził Bielinę (na płaszczyźnie
Nikszyckiej, nad jeziorkiem Krupacz).

Bukareszt 16. czerwca. Do głó
wnej kwatery moskiewskiej nadeszły
wiadomości, iż położenie Czarnogórcow na północy i od wschodu (tj. od
Kolaszina i od Spużu) jest rozpaczliwe.
Konstantynopol 15. czerwca.
Ibrahim basza, gnbernator Trebizon?
iły, organizuje nowy korpus Czer-

Wizyta księcia serbskiego i przewódzców j
Partji wojennej 'serbskiej w "głównej kwaterze
moskiewskiej, to tylko akt grzeczności, telegra-]
Bukareszt <1. 16. czerwca.
fają dziś z Bukaresztu i Belgradu do Wiednia,' wieczór przybył tu książę Milan.

Wczoraj!
I

ADOLF LUKAS,
doktor medycyny i chirurgii, magister akuszerji i
okulistyki, były lekarz szpitalny w Pradze, asy
stent kliniczny, i subst. prymarjusz w szpitalu po
wszechnym w Ołomuńcu, lekarz sądowy we Lwowie ect.

po dłuższym pobycie za granicą osiadł we Lwowie.
Ordynuje w mieszkaniu przy ulicy Blacharskiej
nr. 8. (tuż przy placu Dominikańskim) I. piętro
od 3—4 popoł.

Dla ubogich bezpłatnie od 2—3.

(Dział ubezpieczeń na życie.)

r

lllci wyciąg rachunków Towarzystwa Wzajemnycli Ubezpieczeń
«e hrukowie

It

III
Przychód:
1. Przeniesienie rezerw zeszłorocznych
133,931 99
2. Zaliczki
.
. zł; 148.069 c. 77
z tych unieważniono , 14.837 w 1Q
pozostało zaliczek
133.223 67
3. Wpisowo ....
1.95448
4. Zadatki od unieważnionych polic
576 63
5. Escont od szkód wypłaconych
176 14
6. Procenta, kupony, agio i t p.
23.095 58
7. Przeniesienie fund, na nieureg. zkody
. z roku 1875
4.200
8. Przeniesienie fund, dywidendy I roku
119 91
9.
5.284 13
,
n
.
I
10.
„
reszty zysku z roku 1875
1.036 03 303.598156

Przychód:

Stan czynny;

1. Przeniesienie rezerw zeszłorocznych
.
. zl. 33 929 c. 04
2. Zaliczki .
z tych unieważniono
pozostało zaliczek
3. Wpisowo .
4. Zadatki od unieważnionych polic .
5. Eskont od szkód wypłaconych .
6. Procenta, kupony, agio i t. p. .
7. Przeniesienie funduszu dywidendy
roku
8. Przzniesienie funduszu dywidendy 2go
roku
9. Przeniesienie reszty zysku z r. 1875

1. Dłużnicy (agenci i Tow. kontr asek.) .
2.
,
(Towarzystw zaliczk.) .
3. Koszta organizacji
) do odpisania
4. Prowizje akwizacyjne ) w latach nast.
Pożyczki na police
.
.
.
.
Pożyczki na hipotekę.
.
.
.
Zapas gotówki........................................
Akcje kolei Czerniowieckiej w wartości
. zl. 8.000
tości nominalnej
Akcje Banku dla Handlu
i Przemysłu
4.000
W
10. Prioritoty
n 27.400
Listy zastawne Banku Hi
45.000
potecznego
W
Listy zastawne Zakładu
Kredytowego Ziemskiego . n 53.700
Listy zastawne Królestwa
Polskiego
1.500
3.000
Listy Likwidacyjue .
Indemnizecje galicyjskie
10.000
Losy z roku 1860 .
17. Losy z roku 1839 .
18. Obligacjo pożyczki kra
jowej
19. Listy zast. Towarzystw a
Kredytowego Ziemskiego

Rozchód:

Rozchód :

1. Wypł. premie kontr-

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

asekuracyjne
. zł. 17.002 c. 86
potrąciwszy prowizję B 2.028 n 35
Wypł. ogółem premie kontr-asekurac. 14.974 51
20% amortyz. prowizji akwizycyjnej
10.055 11
Prowizje incasso
....
3.671 74
10% amortyz. kosztów organizacji
1.770
Koszta administracji .... 11.887 57
Wykupiono polic za .
3.903 09
Wypłacone szkody
.... 28.791 31
.Wypłacone dywidendy Czł. I. i II. roku
4.541 40
Fundusz na dywid. niewyp. I. i II. roku
669 72
Fundusz na nieuregulowane szkody
3.700
Ogółem rozchód
83.964 45
Rezerwy i przeniesienie zaliczek .
174.174 07 258.130 52
Zysk .
45.460 04

Z zysku Rada uadz. przeznaczyła:
Na odpis z wartości papierów publicznych
Z pozostałego czystego zysku .
20% w myśl statutu na fundusz rezerw.
20% od zal. zł. 35.239 c. 68 na dywidendę
Na rezerwę zysków na dalsze lata .
Remuneracje urzędnikom ....
Reszta do funduszu rezerwowego

1. Wypłacone premie kontrasekuracyjne
.
. zl. 586 c. 81
potrąciwszy prowizje , „
29 „ 34
Wypłacono ogółem premij kontr.-asek.
2. 20% amortyzowanej prowizji akwizy
cyjnej
...................................................
3. Prowizje incasso
.
.
.
.
4. 107, amortyzowanych kosztów organi
zacji
5. Koszta administracji .
6. Wykupiono polic za .
7. Wypłacone szkody (zwrot zaliczek)
8. Wypłacone renty
9. Wypł. dywidenda członkom I. i II. roku
10. Fundusz na dywidendę niewypłaconą
członkom I. i II. roku
80.080 51
Ogółem rozchód
134.816
Rezerwy i przeniesienie zaliczek .
Zysk .

Stan bierny:
34,94946
73,809 70
6,510
25,438 54
181,791 05
40,000

6,848.81

1. Wierzyciele
.
.
2. Fundusze spółek
.
.
.
.
3. Fundusz na szkody nieuregulowane z
roku 1876
.
.
.
.
.
4. Fundusz na dywidendę z I. i II. roku
5.
n
rezerwowy .
6. Rezerwy zysków
7. Fundusz na należytości rządowe .
8. Rezerwy i przeniesieuie zaliczek .

6,510 —

25,73524
3,700 —
76165
23,179.05
71,523)71
131,47534
308,99042

48,326,08
3,540 —
26,0311 —

29,98846
49,1171—
1,38225

2,340 —
8,500 —
2,71925
16050

488,790)84

488,790.84

Wart. nom. zl. 187.150

Rozdział zysku:
od zl. 2.865
od zalicz, zł.
24.758
dendę czł. 1, 2
450
46305 40.900 23 Na rezerwę zysków

c. 04 na fund, rezew.
8.831 c. 09 na dywi
i 3 roku .
ua dalsze lata .

Wartość papierów publiczujch według kursu z dnia 31. gruduia 1876 wynosi zł. 156.535 ot. 25.

Kraków d. 31. grudnia 1876.
Naczelnik biura działu ubezpieczeń na życie:

Naczelnik rachuukowości działu ubezpieczeń na życie:

Dyrekcja Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń:

H. Wodzicki.

A. Piekarski.

H. Komar.

Cz, Kieszkowski.

H, Kieszkowski.

W dowód zgodności z księgami:
Członkowie Rady Nadzorczej :

J. Jabłonowski.

Jasiński,

C. Kobuzowski

Jako komisja kontrolująca.

Zl'lh\iHII BAlWAklin

TOWARZYSTWA WZAJRMOfiO KRKDYTU
w KRAKOWIE
i Filii we Lwowie z d 31. grudnia 1876.

Wyciąg z ksiąg kasowych.

Przychód
Saldo gotówki z roku zeszłegt
Udziały wpłacone w ciągu roi
Wkładki na książeczki
7, skapitalizowany
Wkładki na Conto-Courrente
Weksle zrealizowane .
Weksle reeskontowane
Procenta od weksli eskontowanych
Procenta od czeków
Procenta od funduszu rezerwowego

. 891.182 ct. 89
28.594 „ 81

1

21,924
96,670

07
50

919,777
799,621
3.700,445
433,150
80,267
1,099
109

70
45
22
—
74
28
02

6.053,064

98

Rachunek zysku i straty
% od wkładek na książeczki .
% od wkładek Cto. Cte.............................
% od weksli reeskontowanych
% dla funduszu rezerwowego
Koszta administracji
....
Podatki zapłacone...................................
Fundusz ua opłaty skarbowe bezpośrednie
Amortyżacja kosztów organiz. II. fata .
Saldo-pozostałość....................................

30,780
6,784
4,509
109
7,237
790
800
1,000
25,847

39
30
27
02
79
93

77,859

14

44

Przeniesienie z roku 1875
% od asygnacyj kasowych
’/e od weksli:
przeniesienie z r. 1875 .
w ciągu roku wpłynęło .
Razem .
na rachunek roku 1877 odpada
zostaje na rachunek roku bież.

Rozchód

3,509
Udziały zwrócone
679,003
Zwrot wkładek na książeczki
640,871
Wypłaty na Conto-Courente
4.283,543
Weksle eskontowane .
345,840
Spłata weksli reeskontowanych
°/° od weksli reeskontowanych
% od Conto-Courrente
% od wkładek A wypłaconych
30,780
28.594 „ 81
„ „
„
skapitalizowany
15,933
Wypłacona dywidenda z roku 1875
Wypłacona tantjema z roku 1875
Koszta administracji 7.237-70 i podatki zapłacone 790 93
% dla funduszu rezerwowego
Amortyzacja kosztów organizacji .
Fundusz na opłaty skarbowe
Saldo gotówki

Rachunek bilansu

Stan czynny.
418
1,099

96
28

Weksle eskontowane od członków .
Zapas gotówki w Dyrekcji
Zapas gotówki we Filii .

1.239,133
30,285
48

6.707-60
80.267-74
86.975-34
10.634-44

76,340

90

77,859

14

88
08
38

Stan bierny.

Udziały członków wpłacone
Wkładki na książeczki .
.
.
.
Wkładki na rachunek bieżący
Weksle reeskontowane .
.
.
.
Procent od weksli z góry pobrany na ra
chunek r. 1877
181692
Fundusz rezerwowy
109-02
% narosły
Saldo-pozostałość

313,324
595,089
206,135
116,510

78
20
54
—

10.634

44

1,925
25,847

94
44

1
1

Roldsial zysku:
10% od zł. 25.847 ct. 44 na tantiemę dla
Dyrekcji;.
.
.
10% od zł. 25.847 ct. 44 na tantiemę dla
Rady Nadzorczej ....
7 7,% dywidendy dla członków
Reszta na fundusz rezerwowy

2,584

74

2,584 74
20,080 20
597 76
25,847 44
Kraków dnia 31. grudnia 1876 r.

L.269,467

Dyrekcja:

H. Wodzicki
H. Komar

H. Kieszkowski,
E. Kańdler, zastępca.
L. Jędrzejowicz,

Członkowie Rady nadzorczej:

Czesław Kobuzowski,
Franciszek Jasiński,
Józef Męciński,
Aleksander Krukowleckl,
Zenon Słoneckl,
Adaiii Nóel,
jako komisja kontrolującą

1.269,467

34

XVI. Wyciąg z rachunków Towarzystwa Wza jem. Ubezpieczeń
w Krakowie

Znakomita wiosenna

Szwajcarka
rodowita, posiadająca grentownie j-.zyŁ
fraucuski, doskonała nauczycielka, poszu
kuje posady na wsi. Wiadomość w Biu
rze J. Polińskiego we Lwowie,
ulica Halicka 1. 13.
2490 3—3

7

za czas od I. kwietnia 1876 r. do 31. marca 1877 r

ST. MARKIEWICZA

i
j 2465

2—?

(Tableit-Hraft-Glangstarke)
Franciszka Palmę w Trutnowie,
który nauiaczanie półkoszulków i wstawekitp.
jzwykłym rozpuszczonym kro hmalem su
rowym czyni zbędnem, nada je bieliznie
cudownego połysku i bieli, i przydaje ęię
'szczególnie do bielizny cienkiej, strojnej i
do prasowania. Tabliczka kosztnje tylko
20 ct. a. w. wraz z całą nową instrukcją
ożycia w prasowaniu, oraz z receptą na
wywabianie plam, powstałych z atramentu
lub rdzy. Mniej jak 5 tabliczek nie wy
syła się.
_
2101 6 -12
iniejszeui pozwalam sobio przesłać
Skład we Lwowie w handlu
zawiadomienie, że przeniosłem kan-1>- Maurycego Rałłabana, przy
celarję moją w Wiedniu na
placu Marjackim 1. 8.

Rozchód

Wynagrodzenie za szkody z lat poprzeduich
zł. 66.734 C. 69
Zwrot od Tow. kontr-asekuracyjnych .
zł. 17.458 c. 79
49,275
Wynagrodzenie za szkody z roku 16go
zł. 820.439 c. 50
Koszta ratunku i koszta likwidacji
zł. 24.536 c. 73
844.976 23
Fundusz zachowany na szkody nieuregulowane
zł. 120.613 c. 30
zł. 35.745 c. 66
Towarzystwa kontr asekuracyjne pokryć mają
85,067 64
Premia za kontr-asekurację
.... zł. 441.744 C. 39
Zwrot od Tow. kontr-asekuracyjnych za szkody
z r. 16go i prowizje (prócz wyżej wykazanej
Stefansplatz Nr. 10.
sumy zwrotu za Bzkody z lat poprzednich) ._______________
zł. 347.478 c. 96
94,26543
Dr. Bronisław Zakrzewski,
Pensje dyrektorów, urzędników, sług i emerytura; dodatek drożyzny,
adwokat nadworny i sadowy.
remnneracje i zapomogi po strąceniu zwrotu za adm. z działu
2226 7—10
gradowego..............................................................
.
.
.
125,613 17
Jednorazowy dodatek od lOcio letniej służby..........................................
10,912
Koszta lokalu na biura Dyrekcji i Reprezentacji
.
.
.
.
5,866 86
Wydatki pocztowe Dyrekcji, Reprezentacji i agentów
14.707 90"
Koszta podróży administracyjne .......
4.76352
Koszta podróży i dyety Członków Rady nadzorczej i koszta ogólnego
Zgromadzenia
.........
7.62518
Papier, druki, księgi, opał, światło itp. potrzeby biura, prenumerata
czasopism, inseraty, noworoczne itp. wydatki .
.
.
.
18.974 10
Skład komisowy
1.068 69
Koszta prawne ..........
Subwencja dla straży oguiowych .......
Odpis od wartości mebli, kas i tarcz agencyjnych ....
z pierwszej c. k. uprzyw. nadwornej fa-i
Przepadłe zaległości i storna zaliczek z lat ubiegłych
bryki wiedeńskaj A. Kitschelta
spad ko b. utrzymuje
Na fundusz kalek straży ogniowych wedle uchwały Zgromadzenia
ogólnego r. 1875 .................................................... zł. 1.000 c. —
Procent od daty uchwały .
.
. zł. 187 c. 82
1.187 82
Razem 1.275,77939 2361
we LWOWIE
5—io
Czysta pozostałość 21'68%
333.770"
85“ i sprzedaje takowo po cenach fabrycz-'
1.601',550 24 nych, tj. łóżka, łóżeczka, kołyski, u-

N

W RĘKAWICZKI
w najlepszym gatunku, glacś pragskie, iuezkie o jednym guziku, dam
skie o dwóch guz. zł 1.10, męzkie
o dwóch guz. zł. 1.20, najnowsze z
wyszyciem angielskim zł. 1.20.
Sarnie własnego wyrobu: męzkie
o jedn. guziku, damskie o dwóch
guz. zł. 1 20, męzkie o dwóch gu
zikach* zł. 1.30.
Poduszki skórzane i wszel
kie wyroby rękawicznicze.
KRA W ATKI^Sz! ŁICZKI,
KOŁNIERZE, MANSZETY,
Koszule męzk., skarpetki, chustki.
Szelki, Parasole i Parasolki,
LASKI, PULARESY, CZAPKI,
PŁASZCZU gutaperkowe,
PLEDY, KUFRY i TORBY podróżne,
PRZYBORY TOALETOWE,
!
prawdziwa Woda kolouskn itp.
2391
polecają najtaniej
4—?

Mebli żelaznych
Edw. Gebhardt

1.609,550 24:

Lwowie w Rynku 1. 42.

KROCHMAL ftófcM

Fundusz asekuracyjny ogniowy za rok 1876.

W roku 16tym wydano polic 101.871 któremi
ubezpieczono wartość .
.
.
.zł. 247,955.928 c. —
W roku 16tym unieważniono polic 9.140 z w. r. zł. 25,094.038 c. —
tością ubezpieczoną
Pozostało ważnych polic
92.731 z war. zł. 222,861.590 c. —
tością ubezpieczoną
Z ubezpieczeń roku 15go przeszło wartości ubezpieczonej na rok 16ty
.
.
. zł. 137 089.144 c. —
Razem było wartości ubezpieczonej zł. 359,950.734 c. —
Do zamknięcia roku wyszło z ubezpieczenia zł. 213,463 444 c. —
Zostało w zabezpieczeniu na r. 17ty zł. 146,487.290 c. —
Przeniesiona zaliczka z roku 15go po strące
niu stornów wynosi
.
.
.
.zł.
467.781 c. 88
W roku 16tym zebrano zaliczki netto .
. zł.
1,616.631 c. 66
Razem . ~zL
2,084.413 c. 54
Potrąciwszy zaliczki na pokrycie ubezpieczeń
przechodzących na dalsze lata w kwocie zł.
499.321 c 16
Zcstaje zaliczki na rok 16ty ...... 1.585,09238
Procenta od gotówki, weksli i funduszu rezerwowego
83.30105
Fundusz asekuracyjny przeniesiony z roku 15go
.
.
.
.
57.97741!
Fundusz na szkody nieuregulowane przeniesiony z r. 15go
____ ._
63.78512'
Razem 1.790,158 96|
Od ogólnego przychodu odpada:
Prowizja Agentów
180.608 ,72

najtaniej 'W
w handlu

C. k. wyłącznie uprzyw

(Dział ogniowy)
Przychód.

liptowska

BR1C11 LMfflEB

my walnie, kanapy, fotele, krzesła i
ogrodowe meble.
Cenniki ilustrowane na żądanie franko. ;

Z czystej pozostałości wynoszącej
zł. 333.770 c. 85
przeznaczono:
20% zwrotu dla Członków od zaliczki bezpośredniej
od zł. 1,538.849 c. 50 tj. zł. 307.769 c. 90
1% przekazano fuduszowi aseku
racyjnemu roku 17go . . zł. 15.388 c. 50
Ułamek w myśl §. 51. ust. 3 do
funduszu rezerwowego
. zł. 10.612 c. 45

Lwów, ul. Halicka l. 19.

Łaskawe zamówienia z prowin
cji uskuteczniamy odwrotną pocztą,
nie licząc nic za opakowanie.
Ł
Cenniki na żądanie franko.

R. E. Schottola,
iStadt, Krugerstrasse Nr. 8, we Wiedniu,
I Skład towarów gutaperkowych

____________

Stan funduszu rezerwowego ogniowego.
Majątek tego funduszu wynosił z końcem roku 15go .... zł. 1,003.087 c. 97
Zebrano dla funduszu rezerwowego w r. 16Łym:
zł. 53.032 c. 80
10% od zaliczek ....
Niepodniesiony i unieważniony zwrot z r.
zł. 10.000 c. —
1874 (§. 74. ustęp 5)
.
Ułamek 17/JS’/0 z czystej pozostałości (§. 74.
zł. 10.612 c. 45 zł.
73.645 c. 25
ustęp 4)..........................................................
. zł. 1,076.733 c. 22
Majątek funduszu rezerwowego z końcom rokn I6go

5
3

Lokaja majątku funduszu rezerwowego,
A) Fundusz ulokowany:
wartość nominalna

4 sztuk akcji użytk. dywidendy kol. Karola Ludwika,
2 losy miasta Krakowa, 2 losy m. Bukaresztu .
87.300 zł.
4% Listy zastawne Towarzystwa kredytowego lwowsk.
5% Listy zastawne Towarzystwa kredytowego lwowsk. 224.300 n
205.300 n
6% Listy zastawne gal. Banku hipotecznego
30.000 *
6°,0 Listy zastawne Zakładu kredyt, ziemsk. krak.
4.650
Listy zastawne Król. Polskiego Rbl. 3.100
59.400 n
Obligacje Iudemnizacyjne galicyjskie
Akcje galic. Banku hipotecznego
.... 40.000
44.000
Akcje galic. Bauku dla Handlu i Przemysłu
15.600 n
Akcje kolei Lwowsko-Czerniowieckiej
120 n
Obligacje pożyczki kolei węg. państwowej
2.000
Losy pożyczki loteryjnej z roku 1860
12.300 łł
Prioritety Banku dla Handlu i Przemysłu
28.000
Obligacje pożyczki krajowej z r. 1873
. 5.000
Akcje Zakładu kredytu ziemskiego krak. .
■___________
Nominalnie 757.970 zł.
Wartość Realności.............................................................................
Udział w Towarzystwie wzajemnego kredytu
.
. „
Pożyczki Towarzystwom Zaliczkowym......................................... „
Dział ubezp. na życie i Tow. wzaj. kred. (Cto kosztów organizacji), „
Wartość kas, mebli i urządzenia......................................... .......... ,
Zł.
,
B) Koszta ulokować się mająca
Zł.

cena kapną

2
pg.g
1x1 n

warów i gorzelń. Węże ogrodowe [angiel
skie.] Węże spiralne [ślimakowej formy]
do sikawek, pomp i lokomobil. Wężegaxowe we wszystkich wielkościach. Węże
konopiaue, surowe i gnmowane. Pasy
skórzanne z najlepszej skóry, Bzyte.
Wszystkie gatunki do hermetycznego
opakowania. Wszystkie prepara
ty ze szmyrglu a to: Płótna szrnyrglowane, papier i szmyrgiel. Latarnie na
ftowe ręczne i na ścianę.
Na żądanie wysyłam cenniki naj
chętniej.
1898 12—38

X
X_____
X Do właścicieli

Xlasów i tartaków!

63.843 c. 67
193.412
186.121
27.150
4.478
42.476
40.000
42-699
16.021
104
1.956
12.300
24.179
5.000
659.744 c. 64*)
106.961 „ 50
100.000 „ —
121.849 „ 17
12.423 , 96
11.100 „ —
1,012.079 c. 27
64 653
1,076.733

X
Właściciel dóbr, człowiek fachowy, zoW(stający z pierwszorzędnemi domami nan^dlowemi w Niemczech, Francji i Belgii
W. w bezpośrednich stosunkach, — załatwia
y sprzedarz lasów i wyrobów lasowych pod
najkorzystniejszemi warunkami. 25’4 1—4
JA
Oferty pod adresem: L. T. P., 1. 17
m do Administracji „Gazety Narodowej."

Ból zębów asiSffinS,.!:
miaat alswajr paryski:

$

Zakład
xxxxxxxxxxxx
zegarmistrzowski
PODKOWY zc zapasem zegarków i zegarów, jest z
styryjskiego że wolnej ręki do sprzedania.
Bliższej wiadomością udzieli
laza kutego, sporządzone według

z najlepszego

przepisu c. k. państwowego minister
L. Podgórska,
stwa wojny, dla austr. węg. armji i we 2508 2—3
w Przemyślu.
dług wzoru c. k. zakładu wetery- ~L. 18979/1877.
narskiego wc Wiedniu, we wszy
stkich wielkościach i formach, z we
wnętrzną pochyłością krawędziową lub
bez niej, dalej gwoździe i Śrub
Magistrat kr. st. miasta Lwowa
ki ocylowe dostarcza 1973 3—6

*) Wartość papierów publicznych wedle kursu z 31. marca 1877 wynosi 647.287 c. 50.

Dzierżawa.

Kraków dnia 31. marca 1877.
II. Wodzicki Dyr. I.
H. Kieszkowski Dyr. Referent.
H. Komar Dyr, H.
E. Kaudler, zastępca Dyr. Referenta.
J. Geisler, naczelnik rachunkowości.
W dowód zgodności z księgami:

Fabryka maszyn i podków

Przez Jego cesarską

Członkowie Rady Nadzorczej, jako Komisja kontrolajęca,

Mość

Franciszka Józefa I.

Przychód.

Fundusz asekuracyjny gradowy za rok 1876
I
451.64031
10.082 90
95.075 97
556.799(18

51.298
" " 73

Rozchód.

. zł. 127.285 c. 06
Wynagrodzenie za szkody z r. 1874, 1875 .
. zł. 35 890 e. 84
Zwrot od Towarz. kontr-asekuracyjnych . .
. zł. 219.392 c. 68
Wynagrodzenia za szkody z roku 1876 . . .
. zł. 8.635 c. 19
Koszta likwidacji.................................................
. zł. 70.076 c. —
Fundusz zachowany na szkody nieuregulowane
. zł. 4.685 c. Towarzystwa kontr-asekur. pokryć mają . .
. zł. 162.771 c. 69
Premia za kontr-asekuracje..............................
Zwrot od Tow. kontr-asek. za szkody z 1876 i prowizje zł. 134,495 c. 71
Koszta administracji...................................................................................
Przepadłe zaległości................................................. ..................................
Razem
Czysta pozostałość

505.50045
Czysta pozostałość w kwocie zł. 68.618 c. 57 rozdziela się:
Połowa wedle §. 39- stat. do funduszu rezerwowego zł. 34.259
Z drugiej połowy 12% zwrotu Członkom t. j. . . . zł. 33.168
Ułamek do funduszu rezerwowego..................................zł. 1090
zL 68.517

Fundusz rezerwowy działu gradowego.

podaje do powszechnej wiadomości,

Schwabe & Wildenlieim, że celem wydzierżawienia folwarku
we Wiedniu, Hernalserhanptstrasse 121. wschodnia część Pniatyua w

Franciszek Jasiński, Czesław Kobuzowski, Aleksander Krukowiecki, Józef
Męciński, Adam Noel, Zenon Slonecki.

W roku 1876 wystawiono polic 3.376 któremi
ubezpieczono wartość
.
.
.
• zł. 25.199.831 c. —
Zebrano zaliczek po strąceniu stornów ......
Procenta od gotówki i weksli..............................................................
Fundusz na szkody nieuregulowane przeniesiony z roku 1875 .
Razem
Od ogólnego przychodu odpada:
Prowizja agencyjna

T TTmCT**
w
wypadkach, gdy
„J-iliUIN
iadea inay nie «ki>tkqje drodrk.
Kik. 40 i 60 et. — We Lwowie w aptece I*. JUkŁliMcha- W Stryja w aptece Z. Dragowaklego.

c.
c.
c.
c.

odznaczona wyłącznym przywilejem

91.394 22
228.027 87
65.391

Trucizna na szczury.
jest prawdziwa do nabycia:

28.275 98
23.030 28
862 53
436.981 88
68.518 57
505.500

29
30
98
57

Lokacja funduszu rezerwowego gradowego.

Prioritety kolei Lwowsko-Czerniow. lej Em. Nom. zł. 34.800 «= zł. 29.952 c. 90
Majątek tego funduszu wynosił z końcem r. 1875 ...................... zł. 148.543 e. 12
. ................................
. ..hipotecznego . . , 43000 „
39.525 „ —
6% Listy
zastawne gal. -Banku
W rokn 1876 zebrano: 2% od zaliczek . . . zł. 11.516 c. 06
8.708 „ 76
5’/# Listy zastawne Tow. Kredytowego lwowskiego , 105.500 = „ 90.540 , —
5®/, względnie 10% od szkód . »
8.276 n 58
Procenta funduszu rezerwowego n
Nom. ... zł. 183.300 — » 160.017 „ 90*)
831 » 21
Niepodniesiony zwrot z r. 1874 n
„ 53.299 „ 10
Reszta ulokować się mająca
34.259 n 29
Połowa czystej pozostałości
zł. 213.227 c. —
1.090 B 98 zł. 64.683 C. 88
Ułamek czystej pozostałości
_________________
'/ Wartość papierów po kursie z 31. marsa 1'77 zl. 155.117 C. 26.
Majątek funduszu rezerwowego gradowego z końcem roku 1876 zł. 213.227 e. —
Kraków, dnia 31. marca 1877 r.
H. Wodzicki Dyr. I. II. Komar Dyr. II. II. Kieszkowakl Dyrektor Referent. E. Kaudler zastępca Dyr. Refer. J. Gelaler naczelnik rachunkowości.
W dowód zgodności z księgami.
Edwin Hoheudort, Czesław Kobuzowski, Aleksander Krukowiecki, Józef MęciAski, Członkowie Rady Nadzorczej jako Komisja koutiolującs.

we LWOWIE u pp. K. Iskierskiego,
J. Beisera, Z. Ruckera, p. Mikolascha, w STANISŁAWOWIE u Stechera v. Sebenitz; w KRAKOWIE
u p. R. Jaworskiego.
2019 0-9

Cena sztuki 50 et.

(starostwie Przemyślańskiem poło
żonego, do fundacji ś. p. Gosiew
skiego, na sześć po sobie następu
jących od 1. lipca 1877 liczyć się
mających lat, publiczna licytacja
za pomocą pisemnych ofert dnia
20. czerwca 1877, o godzinie
;10. przed południem w biurze I.
Magistratu przeprowadzona zostanie. Folwark ten zawiera obszaru
jokoło 132 morgów 61 kwadr, sążni
Oprawianego i wydzierżawia się z
prawem propinacji i jedną karczmą,
zaś na opał wyznacza się ośm sągów twardego drzewa.
Cenę wywołania ustanawia się
|na 750 zł. a. w. rocznego czynszu
dzierżawnego.
Do wyżej wymienionego obszaru
gruntów dodaje się około 100 mor
gów porębowiska, nadto w naj
bliższych czterech latach dodane
będą co roku 25 morgów takiego
porębowiska, za które to porębowisko tak teraz już dodane jak i
dodawać się mające, dzierżawca
oprócz powyższego czynszu dzie
rżawnego, po trzy zł. a. w. za
każdy dany mu mórg porębowiska,
tytułem rocznego czynszu dopła
cać będzie.
Oferty mają być zaopatrzone
w wadjum wynoszące 10% ofiaro
wanego rocznego czynszu dzie
rżawnego.
2500 2—3
Warunki licytacji przejrzeć mo
żna w pomienionem biurze w go
dzinach przedpołudniowych.

Magistrat kr. st. miasta.
Lwów, dnia 5. czerwca 1877,

Nowość ogrodnicza
Nakładem księgarni
8

GUSTAWA SENNEWALDA w Warszawie
wyszło dzieło p. tyt.

| |
. I J JA.

I Jrb i ,Q A IM jA

Kwiaty naszych ogrodów44
to jest opis hodowli kwiatów gruntowych wraz z zasadami tworzeniu
kobierców kwiatowych, wzorami klubów, przykładami rysowania
ich i obsadzania przez

nieprześcignione i trwałe, lokomobile i parowe młocarnie, ko
siarki i żniwiarki (Paragon i Springbahnc).
Najnowsze amerykańskie kosiarko-żniwiarki Perles o dwóch ko
łach kombinowane.
M. Hofherra żniwiarki „favoryta“ i kosiarki, tudzież naj
nowsze patentowane stałe i przewoźne kieraty i młocarnie, tak
ręczne jako też do poruszania kieratem, pod względem arcydoskonąłej
konstrukcji przez nikogo dotąd nieprześcignione. ile źe wszystkie bez wy
jątku upatentowane ulepszenia tychże od r. 18’’8 w handlu będących ma
szyn są wynalazku p. M. Hofherra. Grabiarki amerykańskie i an
gielskie z siedzeniem i bez tegoż po zł. 115 — i wyżej. Prasy do
siana. Iłakicra oryginalne młynki, cylindry francuskie do
gatunkowania zboża i oddzielania konkolu, najnowszego systemu z fa
bryki Mango. Płngi do okopywania i plewienia kartofel i buraków,
brony i t. p.
_______________________

kand. nauk przyrod., ogrodnika ogrodu pomologicznego w Warszawie z 3”>4
figurami, wielka 8ka. Cena 6 złr.
Jest to pierwsza książka w literaturze naszej traktująca przedmiot
powyższy‘specjalnie ; wydana została jak najstaranniej .tak pod względem
treści jak pod względem formy zewnętrzm j. Mamy nadzieję, że dobrze przez
amatorów kwiatów, "a głównie przoz właścicieli ogrodów ’ wiejskich i miej
skich przyjętą zostanie.
Sflf-' Do nabycia w księgarni GUBRYNOWICZA i
SCHMIDTA we Lwowie, oraz we wszystkich znaczniejszych księ
garniach W Galicji.
2424 3"-?3 ’

co dni 14 nadchodzą.
do handlu

zalecali# w słabościach gardła , chrypc . zapaleniu gardła, zawrzodowaniu w ustach, cuchnącemu oddechowi,
irrytacji w gardle i gębie przez palenic tytoniu, zapobiegają działaniu merkurjusza. Lekarze zalecają je szczegóiniej kaznodziejom, mowconi, profesorom i śpiewakom, albowiem utrzymują siłę organu głosu i zapobiegają strudzeniu gardła. - W Paryżu waptecap. Dethana, Faubourg St. Denis, 90, i u wszystkich znaczniejszych aptekarzy, którzy utrzymują środki lekarskie zagraniczne.
1772 2 -?

R. Hornsby’ego i Synów

Edmunda Jankowskiego

z zdrojowisk naturalnych

■ "|
*T
I W. p-jj
fl
A AJAI/ lilk. ,!■
—j. _ __ _

Karola Ballabana

itzepa pastewna
biała, okrągła lub długa, pół kilo, 70 centów..

Turnips angielski
białe i żółte, długie i okrągłe, pół kilo 80 ct. do 1 zł.
poleca wydrowym-ziarnie
24 97 2—?

główny skład nasion

Wilhelma Adama we Lwowie,
i

Wszelkie naprawy i nstawienia maszyn wykonuję jak
najstaranniej i w najkrótszym cz-sie po cenach umiarkowanych. Zapasowe
części do maszyn, rzemienie, oliwę itp. utrzymuję zawsze na
składzie i dostarczam na każde wezwanie jak najtaniej. — Illustrowane katalogi i cenniki rozsyłam na żądanie gratis.
jHF* Przy łaskawych odwiedzinach upraszam <11a uniknieiiia pomyłki
zwracać uwagę na numer 47 mego domu, gdzie mieszk ań i skład mój
utrzymuję.
2172 2-?
Kredyt i gwarancie udziela sic.

we LWOWIE, ul. Halicka.
Łaskawe zleconia z prowincji uskuteczniam natychmiast sumiennie z
troskliwością.

£W Przy odbiorze przynajmniej 20 kilo opuszczam znaczny rabat.

•«••••••••••••

Juliusza Bittnera

Ks^Wino z Pepsyną,:
pepsyny (naturalna materja J
sporządzone z najczystszej
i
potwierdzone
wszy..stkie wy- '5
do trawienia)
potwlerd
___ rprzez ....
— na zzwich- x
działy modycyny, jako pewnie działające .TB®
bułka. •
niete trawienie} ciśnienie w żołrdku osłabienie żołądka,
X
nroni z
brak apetytu, • katar żołądkowy, febrę żołądka , chroni
.
Ogćl
”
Z
czuą dyarę, zallegmienie. odbijanie się, wymioty, w <
przeciw
wszelkim
z żołądka jo 'hodzącym
cierpieniom. X
I----- ----- ‘
. .
Wino z pepsyną zasługuje na największe uwzględnienie, J
gdyż jest ono istotnym śródkierii na trawienie i nie’spra-'X
viti 7atlnveh
i ailCft. którć
wia
żadnych hnlów
helów iak
jak inne środki rozwalił
rozwaluiające,
które 5
i
wprawdzie chwilowo pomagają, lecz przez częste używa- 2
..„ki
l.i.i
i
>1
ilulnnzł
*/is
ruiłni
Aiuau X
nie osłabiają żołądek i kiszki" tak dalece, ze późniejsza
pomoc staje się niemożebną.

Cierpienia szyji, piersi
i płucowe,
znajdą specjalne pouczenie o szybkiem
i pewnem wyleczeniu podług metody
zaprowadzonej od kilkudziesięciu lat,
przez Aleksandra Humboldt

roślina.

SKŁAD
maszyn rolnizcych

oS

T.jM

Rozprawa słynnego specjalisty prof.
dr. Sampson bezpłatnie w apt. pod
murzynem w Moguncji i jej składach.
We Lwowie w apt. J. Beiser, w
Krakowie w apt. Redyka, we Wiedniu
w apt. O. Hauber pod Aniołem Ilof. 6.
—~

. Tin r»i iiiii—

we Lwowie przy ulicy Gródeckiej 1. 32.

■■iwwrriTn

Ileż bólu
I bez wstrzykiwania
bez lekarstw przeszkadzających trawie
niu, tudzież bez, chorób następnych i
przerwania zatrudnienia, wyleczą według
zupełnie nowej metody, doświadczonej w
niezliczonych wypadkach
a pławy moczowe,
tak świeżo powstałe, jakoteż bardzo za
starzałe, naturalnie, gruntownie i szybko

Dr. HARTMANN,
członak lekarskiego Wydziału,
w Wiedniu Stadt, liababurgerg niejak
dawnie, lecz Stadt, Seilergasse Nr. 11.
Wyleczą także wyrzuty skórne, zwę
żenia, uplawy o kobiet, bladaczkę,
niepłodność, uplawy,
1891 46 - 110,
osłabienie męzkie,
bez wyrzynania i bez wypalania, równie
leczy syfilis i wrzody wszel
kiego rodzaju za pomocą kores
pondencji. Za dyskrecją ręczy, a na żą
danie wysyła bezzwłocznie lekarstwa.

Skład komisowy u p. L. CZEKOŃSKIEGO w Czortkowie.
Ilustrowane katalogi gratis i franku.

Bergera medycynalne mydło dziegciowe.

£
»

Folwark Krasne
(M!

poczta i stacja koleji w miejscu,
ma do zbycia
2508 2—8

su kleń inęzkicli
„zum riłmischen I<aisor“

Adolfa Welisch

znajduje się teraz
we Wiedniu, Wiedeń Ilauptstrasse 11,
(gegentiber dem Naschmarkte)
dawniej Keller JL Alt,
i poleca najelegantsze ubrania męzkie
i dziecinne; tudzież na sezon wio
senny : zarzutki grayellot 12 zl.,
jednokolorowe całe ubranie 18 zł.,
po najtańszych stałych cenach.
1872 11—12

U

Żniwiarkę Johustoua
mało używaną w bardzo dobrym
stanie. Zgłosić się do Zarządu.

poleca

wodę do ust,
przepisu doktora Finkelsteina, c. k. le
karza pułkowego i spec, chorób ust,
jako niezawodny leczniczy środek we
wszelkich możliwych cierpieniach ust,
oraz

Proszek do zębów,

*

najskuteczniejszym

środkiem

jest

3. Herbabnego.

przewyższający swą skutecznością
wszystkie wyroby zagraniczne i umyśl
nie do tego sporządzone

OPTYK

Maurycy Boscowitz,
Okulary Ącwikcry,
sztechery. lornetki,
dalowidy, barome
try, termometry,
tudzież dla lekarzy lu
py, szkła do czytania,
mikroskopy we wszy
stkich możebnych fasonach
manometry do kotłów
parowych, instrumen
tu miernicze, colsztoki, tasiemki do
mierzenia, reisceigi. ------------------Interna inagiea,
maszyny
„
elektryczne,
w ogóle wszy
stkie w zakres optyczny wchodzące przedmioty w najlepszej jakości i w
największym wyborze.
Przyjmuje urządzanie dzwonków telegraficz
nych pokojowych i domowych, tudzież konduktorów pio
runowych. Tego rodzaju urządzenia wykonują sie najdokładniej lub
udzielam informacji do urządzeń."
"
2484 2—8
Reparacje wszystkich pi zedmiotów optycz
nych i mechanicznych, także instrumentów,
wyko
nuję po najtańszej cenie i najrychlej.
Listowne zlecenia, także zapytania załatwiam natychmiast' ’

Syrop ten składa się z roślinnych, krew przeczyszcząjących i rozpuszczanych pierwiastków, przeważnie z korzeni Rarsayaryli, 'której szczególne,
krew czyszczące własności uznane zostały przez wszystkich lekarzy. Syrop ten
wyrabiany 4 przez J. Herbabnego, jest nai jpodstawie
'
"
’ doświadczeń,
■ - • j
•
licznych
bardzo mocnym,
szczególnym, powoli rozpuszczającym się, -a zarazem,
, . doskorżenia i Doprawienia
krwi.
nalym i nieszkodliwym Spodkiem do. przeczyszczenia
poprawienia .krwi.
Tenże okazał się nader skutecznym przeciw zatwardzeniem, przypad
łościom kongestyjnym, wszelkim chronicznym wyrzutom nsskórnyin, uporczy
wym liszajom, długotrwałym procesom ropiącym kię, nięgojącym się ranom,
goścowi, reumatyzmowi i skutkom tegoż, cierpieniom heinoroidalnym, zasta
ii i trawieniu
rzałej chorobie sylilistyćżnej, dalej zwichniętej 'cyrkulacji krwi
w
złemu, przeciw napływowi krwi do głowy, zawrotowi, przeciw ociężałości
<
ny, żółtacce,
spodnich częściach ciała, przeciw. obrzmieniu wątroby, śledziony,
skrofułom, chronicznym obrzmieniu gruczołów, przeciw cierpieniom nerwowym
i chorobom kobiecym.
1934 ó—.6
Cena flaszki oryginalnej 85 ci., przy wysyłce pocztą za
opakowanie o 15 ct. więcej.
Głóytny bHlltll
skład U1R
dla V1U1VJ1
Galicji we
HV DDUllir
Lwowie w
»▼ upt.
apt. PUIĄ
pod „□ICUJCUJJH
„Srebrnym
orłem“ Zygmunta Ruckera, w Drohobyczu w apt. L. Dobrzynieckiego,
w Koszycach u C. Wnndraschka Ceutr. lny skład wysyłek ne Wiedniu
n J. Herbabny, apt. zur Barnilierzlgkeit, Neubau, JKaiserst.asse N. 90.

orzekła:

A
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W Pol‘Tczeniu z otl’
Rwaszonem żelazem

jest najbogatszą w żelazo i kwas węglowy
..
w stanie wolnym. Należy zaradzić się lekarzy o skuteczności tej wody niemajaeej sobie równej w Europie
w leczeniu CHOROB GASTRALGICZNYCH, GORĄCZEK, BLADACZKI
WYNĘDZNIENIA i wszelkich chorób pochodzących z NIEDOKRWISTOŚCI.
Towarzystwo w Paryżu, 131, Bulwar Sebastopolski. Skład we-Lwowie w apt. P. Mikolascba, w Krakowie w'apt. P. TrauczyMskiejO rP:Redyka.

)łi

Głowna, wygrana 200000 zl. ■
Główna Wygrana 200000 zł.

Losy brunszwlckie z wyciągniętą serją, których ciągnienie wygranych, nastąpi-30. czerwca 1877, w
sumie wygranych 300.000 mark państw, w zlocie, sprzedajemy cały los oryginalny po 130 ‘zł., . pół lósu 70 zł.,
ćwierć po 35 zł., dziesiątą część po 14 zł., dwudziestą po 7 zł.
2509 2—?

Co. we Hletlitiu,

Kdrntnerstrasse 16, eiseriieś jłlaus.

’ „PUKITAS“,

2487 2-2-.
nie farbuje, tytko odmładnia, tak najbujniejsze włosy kobiece, jako tez
włosy i brody u mężczyzn.
Flaszka „Puritąs* kosztuje 2 guldeny (przy presylce 20 ct. za opako
wanie i jest do nabycia za zaliczeniem pocztowem u producentów

OTTO FRANK we Wiedniu
Mariahilferstrasse Nr. 38.
Składy : lYe LWOWIE, w aptece pod srebrnym orłem Z. Huckera.
K. Buyerii i Leona- fryzjera; w KRAKOWIE: Konst. Wiśniewski apt.
pod św. Florianem; W TARNOPOLU w apt. u Fr. Jamrogiewicza; w TAR
NOWIE u M. Głodzińskiego; w STRYJU w apt. J. Zgórskiego i A. Kiibla.
w SaDAGuRZE u 1). Kubinowicza; w STANISŁAWOWIE w apt. u F. Stećhera i Albina AmiroWicza. W KOŁOMYI K. Laden kupiec i Ed. Stenzel, apt.;
wJAROSŁAWIU Wisłocki' & Bohurs, apt. w PRZEMYŚLU J. Maszewski a,t.

1^
l^
H

N
..... . . Sk
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WIELKI MEDAL I DYPLOM POCHWALNI
na wystawie w Filadelfji.

DYPLOM ZASŁUGI
na wystawie Międzynarodowej w Paryżu 1875.

PAPIER RIGOLLOT

czyli MUSZTARDA w arkusikach do SINAPIZMÓW
N PRZYJĘTY PRZEZ SZPITALE W PARYŻU, PRZEZ AMBULANSY
w I SZPITALE WOJSKOWE, PRZEZ MARYNARKĘ FRANCUZKĄ
I KRÓLEWSKĄ ANGIELSKĄ itd.

k

dukatów !

1OOO c. k.

gwarancji!

w zlocie!

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

Pomada z o'ejku 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

wyrabiana przez F.
Woda mineralna

N

Sarsaparilla Syrop. 8

2462 2-12 .

OR

8N
N
S
N

wzmocniony

Szczoteczki.

Promesy na wiettki18- .losy nuoiskis 2 zł 50cl. <)j(
g >
W Myta
4n
Obie promesy razem 6 złr. i stempel.
Aj/ilral

(Mleko odmładzające włosy}

na przeczyszczenie krwi!

Skład towarów optycznych
JW po najtańszych cenach. "W?

Prima, aprobowana przez c. k.
patol. ehem. zakład we Wie
dniu, jest metylko jedynie Hznany za
najlepszy, najpewniejszy i najczystszy, ale
z powodu swego pojedyńczego użycia,
także za najprzyjemniejszy środek, siwym
włosom, pomału a to w przeciągu 14 dni,
nadania pierwotnego koloru. Flaszka pri
ma kosztuje 2 zł., z przesyłką 20 ct. wię
cej i do nabycia za zaliczeniem u fabry
kanta F. Reiff er ich we Wiedniu,
Fleischmarkt, Auwinkel 3.
2214 10-?
Składy we Lwowie: Piotra Mikolas h
apt., Juliusza Nehlik apt., w Krakowie J.
Trauczyńskiego apt., Ernesta Stockmar.

Puritas

Najstosowniejszym i

największy, nowo usortowany

służące do nadania siwym włosom
ich pierwotnego naturalnego koloru.
Cena 2 zl.

Chorobom naskórnym wszelkiego rodzaju,

tHdzicż przeciw każdej nieczystości płci,
szczególnie przeciw wyrzutom naskórnym, parchom, liszajom, strupom, wy
99999999 9999999999 9999999 9999999999999
ciekowi tłuszczu, łupieżowi w głowie i brodzie, przeciw piegom, ostudom,
tak zwanej czerwoności nosa, na odmrożenie, na poconie się nóg i przeciw
wszystkim chorobom na głowie u dzieci. Prócz tego polecić je można jako
środek oczyszczający skórę. Jeżeli używa się Bergera mydło "dziegciowe na
Przez władzę sanitarną badana i znaleziono, że
zdrową skórę, jako zwyczajny środek do mycia, lub do kąpieli, udziela ta
zdrowiu zupełnie jest nieszkodliwa.
kowe skórze nadzwyczajnej delikatności i świeżości, jakiej nie można za
stąpić żadnym innym środkiem, a przytem ochrania ciało od wszelkich cho
rób zewnętrznych.
Cena sztuki wraz z przepisem użycia 35 ct.
Bergera mydło dziegciowe zawiera w sobie 40prct. konceutr. dzieg
ciu drzewnego, jest nader starannie przyrządzone i odróżnia się w swej isto
cie od wszystkich innych w handlach sprzedawanych.
llla uniknieiiia złudzeń należy żądać wyraźnie „Berseife4, które opakowane jest w zielony papier. Główny skład we
Lrcowie i dla Galicji wapt. P. Mikoiascha, także nabyć można w apt. Z.
lluckera we Lwowie, która inne Bergera preparaty dziegciowe utrzymuje
„PUR1TAS“ nie jest żadną farbą na włosy, tylko płynem do mleka po
na składzie. Prócz tego każda apteka może dostarczyć Bergera mydło dzieg
dobnym, który posiada tę cudowną własność, że siwe włosy odmładnia, to jest
ciowe po cenie oryginalnej. Zlecenia do kupnu hurtowego i detajlicznego uwkrotee i t<> najdalej w przeciągu 14 dni im takową farbę przywrócić
prasza się adresować: Apotheker <4. Heli w Opawie.
1880 7 —18
może, jaką początkowo unały.
„Pufltas® nie zawiera w sobie żadnych pierwiastków farby. Można włosy
podług upodobania wodą zmywać, na biało po uleczonych poduszkach spać
i łaźnię parową używać, i ani śladu farby się nie spostrzeże, onieważ

Kuracja wiosenna

poleca PT. Publiczności swój

Preisfl.z.

używa się na podstawie orzeczeń i świadectw panów profesora dr. kawalera
Schroff, profesora Heller, dr. Melicher; liczuych lekarzy i innych ludzi, od
dziewięciu lat z pewnym skutkiem przeciw

K

APTEKA
we Lwowie;

•J. Keisem

we Lwowie, róg placu Marjackiego l. 7.

jstsouwetwłcnciio

Prawdziwe do nabycia w głównym składzie wysyłkowym u Juljusza ®
Bittnera, aptekarza w Reicbenau w N. A,*) gdzie nabyć można następują- •
cych artykułów.
...
8
Maść na liszaje, wyborny środek na wyleczenie liszajów i wy- •
rzutów naskórnycb, gdyby były nawet zastarzałe. Cena słoika 1 zł.
*
*) Skład prawdziwego winu z pepsyną sporządzonego przez •
Juljusza Bittnera znajduje sie we Lwowie w apt. P. Mikoiascha. •
W Krakowie w apt. Stockmara, w Czernio cach w apt. W. Altha i F. Krzy- W
żanowskiego,
x
Cena małej flaszeczki wina z pepsyną 80 ct., wielkiej flaszki zł. 1.50. •
Wtedy prawdziwe jeżeli flaszka opatrzona powyżm!
& marką ochronną.
2306 6—12 J

Savon de Goudron de Berger.

ULONTYNE

Wielki magazyn
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ów

ulica Grodec'a N. 47 ~i,.

polecają na tegoroczny sezon
Walter 4. Wooda kosiarki
Jolinstona kosiarki
Walter A. Wooda żniwiarki „New Reaper” ze stołem
do podniesienia dla transportu po ważkiej drodze,
Jolinstona żniwiarki,
Grabie żelazne ze stalowemi zębami z koziołkiem lub bez te
goż własnego wyrobu.
Amerykańskie grabiarki itd.
2615 1 i

•

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 głowie itp. f zapobiega tnn samem wypadauiu włosów. Wielki słoik 2 zł. 50 et., słoik na próbę 1 zl.
Jedynie prawdziwa do nabycia u

PARYŻ.

Magazyn sprzedaży Aveuue Yietoria 21. PARYŻ.
.Zadanie jakie p. Rigollot pomyślpio rozwiaUnikać
»zaK polega na zachowaniu mączce z musztardy '
Unikać
„wszelkich własnośei i na otrzymaniu w kilku
lic 3H uch ncl)W'lac11 stanowczego skutku z najmniejszej lice ny c
•'
„ilości sinapismów."
, ,
.
A. BOUCHARDAT (Rocznik terapeutyczny 1868

fałszerstw

i podrabiań.

str. a04.)

/

?

J

J

Wym agać aby na każdym
arkusiku znajdował się
podpis jak obok.

fałszerstw

i podrabiali.

A. JRled,

f r i s e u r we W i e d n i u
Stadt, Babenbergerstrasse Lr. 1.
Filia składu u pana PEJNeustein, apt. Plaukengasse 6.
Do pana A. Ried, we WiedniuPonieważ po użyciu 3 słoików pańskiej pomady dziegciowej
włosy moje znacznie się wzmocniły, upraszam przysłać mi odwrotną
pocztą 5 słoików. Lcoben 13. września 187s.
Z poważaniem J. H...... d m. p. c. k. notar.

Dó pana A. Ried.we Wiedniu.
Przez przeszło 4 lata byłem prawie łysym, radziłem się najzna
komitszych lekarzy, specjalistów w Strassburgu, Berlinie," Lipsku,
Wiedniu itp. jednakowoż bezskutecznie, po użyciu trzech słoików wy
bornej ■ pomady z olejku dziegciowego, odzyskałem zupełny włos.
Wiedeń, 2. stycznia 1876.
1931 4 — 10
J. Scribc, urzędnik kolei Karola Ludwika.
'Widok Fabryki Sinapismów z Mnsztarrdy Rigollot.

We LWOWIE w aptece P. MIKOL ASCHA.
»*

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

S5SSSWT

Odpowiedzialny redaktor Jan Dobrzański.
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Z drakirni „Gazety Nwodowei* pod zarządem A, Skerla.

