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Miejscowa w Krakowie . .

Pooztą w państwie Austryaćkiein ’. .........................

Kok 1875.
Prenum eratę przyjmują:

GZAS

W Krakowie i A dm inistracja „CZASU," księgarnia p. S. A. Krzyżanowskiego, handel Dworskiego,
tudziez wszystkie urzędy pocztowe. O g ł o s z e n i a (mseraty) przyjmują się za opłatą od miejsca wieiy*
sza drukiem drobnym (petitowym) za pierwszy raz 10, za każdy następny raz po 5 cnt. la d e rfa n e
(na 3 Btronmcy dziennika) od miejsca wiersza drukiem drobnym po 30 cnt. za każdy raz. ilo łą c ie n la
..C z » 8 u “ (prospekta, cyrkularze, ogłoszenia i t. p.) przyjmuje się za cenę 1 złr. od 100 egzempl. dla
zamiejscowych, a 50 cnt. od 100 egz. dla miejscowych prenumeratorów. Przypadającą należytość uprasza
się naprzód nadesłać przekazem pocztowym. Prenum eratę i ogłoszenia przyjmują: w W ie
dniu p. A. Oppelik, Wollzeile 29 i w Pradze Ferdinandstrasse Nr. 38. Na Prancyę i Anglię
w Paryżu p. W. Kaczkowski, Faubourg Poissonióre Nr. 33. Ogłoszenia zaś: w Wiedniu Wallfischgasse
Nr. 10, w Hamburgu, Frankfurcie n. M., Berlinie, Lipsku, Bazylei (Szwajcarya) i Wrocławiu pp. Haasenstein
i Y ogler; w Wiedniu F. Lob, Reichsrathsplatz N. 2. i K. Mosse Seilerstatte N. 2, R
T otter
“
‘ Com. Riemerg. 13;
&
W Berlinie, Hamburgu, Monachium i Norymberdze p. R. Mosse; w Frankfurcie n. M. p. G. L. Daube & Com.

przez prasę. Miała ona i wielki udział w je prowadzą się takie rozmowy, którychby trzeci ry tygodme mód? się zrzec zarobku? Licząo tylko
dności włoskiej, nie małą odgrywała rolę w r. świadek lub więcej słuchać nie mogło. Oczy 1500 robotników w zmowie będących a nie więcćj
Nieudanie się zapowiadanego przez dzien 1866 i w sprawach przed i po wojnie fran wiście żadnej innej ztąd nieośmielamy się wy jak po 30 centów dziennie ich niezbędne potrzeby,
niki berlińskie spotkania między cesarzem Nie cuskiej. Dzienniki berlińskie prowadziły wów prowadzić analogii ani wniosku, tylko ten, że to wypada na dzień 450 r., a na miesiąo zbierze
się już wcale zuaozna suma 12,600 r., która by
mieckim a królem Bawarskim w Monachium, czas politykę własną i gabinetową której słu zjazd dwóch Cesarzy choćby się kilkokrotnie łaby potrzebną do utrzymania samego tylko ro
i przyjście do skutku ułożonego z góry i od żyło powodzenie. Któż zgodzi się jednak na powtarzał, nie jest zjazdem trzech.
botnika, nie licząc wcale rodziny. Ale wiadome
nadto,
że nawet 30 centami sam robotnik w Ber
dawna zjazdu cesarza Franciszka Józefa z ce to, że w sprawach które się „nieudały“, też
Dla nas zjazd w Ischl ma właśnie w tem
sarzem Wilhelmem w Ischl, oto wypadki ja- same dzienniki swoją tylko własną polityką znaczenie polityczne, że na nim Cara niebyło. nie nie wyżyje. Tak znacznych sum żadne lasy
kicmi zajmowała się opinia europejska w u- się kierowały ? Weźmy naprzykład sprawę po Cesarz Wilhelm wstąpił do Ischl po drodze zmewne nie dostarczają, w skutek czego mimo
woli wpada się na myśl, że obce pieniądze rolę tu
biegłym tygodniu, uważając je za należące gróżek wojennych: być może, iż, jak powie do Gasteinu, jak to co rok czynić zwykł; po odgsywsją. Fabrykanci angielscy, jak Angliry w odo chwilowego położenia polityki ogólnej.
dzieliśmy, zawiniły w formie, groziły zbyt dejmowany był przez Cesarza Franciszka Jó góie, gdy im się rozchodzi o utrzymanie swej po
Nie m ałą to będzie trudaością dla powa gwałtownie, obcesowo, zbyt wybitnie, może zefa jak zwykle; Car zmienił kierunek podró tęgi, ria brzydzą się używać najszpetniejszych środ
żnego kiedyś historyka naszych czasów, jeżeli groziły zbyt długo, przekroczyły miarę, ale ży z powrotem po kuracyi w Ems przez Cze ków. Odstręozr ją i buntują często robotników z
sobie weźmie jakby należało za zadanie, roz nie ma nikogo w Europie, coby utrzymywał chy, gdzie na granicy czekał go Cesarz au- fabryk konkurujących z nimi, a mimo znacznych
sum na cele pedobne wydanych, zawsze jeszcze do
graniczyć między sobą dwie polityki: politykę że za swoim tylko szły impulsem, swojej tyl stryacki; ale na to, aby był zjazd trzech Ce brzc wychodzą na tem, gdy im się udaje sztuczką,
istotną gabinetów od drugiej, jaką ciągle pro ko słuchały polityki; nie, polityka niemiecka sarzy, N. Pan byłby musiał był jechać umy Tym razem zdaje się że zupełnie się powiodła. W
wadzą dzienniki. Dwie te polityki widzimy w nie była obcą tej polityce dziennikarskiej, a ślnie do Ems. Pomimo więc pragnień i nale stanie zmowy do dzisiejszego dnia żadna prawie
Europie, idące z sobą na pozór w parze, mie tem mniej przeciwną, już dla tego samego, gań polityki dziennikarskiej, zjazdu trzech Ce nie zaszła zmiana, a proponowane robotnikom uszają się sobą, splatają się nawet już nieraz że ją pozwalała. Weźmy bliższy jeszćie przy sarzów niebyło, a jakiej polityce zjazd taki gody osebna między nimi a swymi patronami tak
że jakoś nie mogą przyjść do skutku.
w . wieńce 1 not dyplomatycznych i artykułów kład, spotkanie się Cesarza Wilhelma z kró mógł być na rękę domyślać się łatwo. Ale Niedaleko od Bsme, bo w Pradze czeskiej ode
dziennikarskich wiązanych zręcznemi commu lem Ludwikiem II w Monachium, które zapo polityka gabinetów nie widziała potrzeby takie grała się w ostatnich dniach podobna zmowa. Ró
nique, natchnionemi Enthiillungen... a przecież wiadała prasa półurzędowa berlińska, a które go zjazdu w tej chwili, i nic naturalniejszego, żni się cd niej tylko ilością pracowników i rodza
opiero wypadek pokazuje co było rzeczywi nie przyszło do skutku. Zapewne, że skoro skoro zjazd dwóch Cesarzy przed parą mie jem ioh pracy. Trzech profesorów niemieckich na
praskiej zrezygnowało swe poszdy, z
stością polityczną, a co fikcyą polityki pra nie było nrzędownie oznaczone na dzień i go siącami w Berlinie, uznała Europa za wystar wszechnicy
powodu
znanej
odezwy namiestnictwa czeskiego
sowej.
r
dzinę, nie należało go z taką ogłaszać emfa czający, aby ją od grożącej, jak mniemała, dyrektora tamtejszego uniwersytetu. Profesorowie
ci są wprawdzie Niemcy zagraniczni, są atoli ko
A więc trudność nie wielka, powie kto mo- zą, wypadało zachować miarę i nie podnosić wojny uchronić i pokój utrwalić.
ryfeuszami w dziedzinie swej nauki i odpowiadają
Słusznie więc opinia europejska uważała całkiem katedrom, jaką zajmują. Obrażeni ową ourarvatw ? przyszłego historyka, wypadki go do znaczenia politycznej demonstracyi antiwszystkie leżeć będą jak na dłoni. Prze ultramontańskiej. Znowu więc wina co do for obydwa powyżej omowione wypadki za cechu dezwą wzięli dymisyę, minister oświaty atoli, które
praszamy, trudności nie byłoby żadnej, gdyby my i miary: ale któż nie widzi, że gdyby się jące położenie polityki ogólnej. Odnoszą się mu bardzo zależało na zachowaniu profesorów, te
prasa była niepodległą, gdyby prowadziła po- było „udało“, ów nacisk wywarty na wybory, one bowiem do niej zwłaszcza przez znacze legrafem przywołał jednego z nich Dra Hacke do
i ykę na swoją rękę. Ale wiemy, że tak nie byłby wypadł na korzyść polityki niemieckiej; nie jakie im koniecznie nadać chciały dzienni Wiednia i na przedstawienia p. Strcmayera, który
jest, wiemy niestety aż nadto dobrze, że dzien i tu więc polityka dziennikarska nie była ob ki, redukując pierwszy z dziwną śmiałością do o właściwym stanie rzeczy nie był dostatecznie
uformowanym, profesorowie zmienili postanowię
nikarstwo stało się prostem narzędziem poli- cą polityce gabinetowej, która uprzedzając ją rzędu demonstracyj politycznych, a zmieniając nie. Tak wjęo cała ta sprawa skończy się na za
ykigabinetów. Używaną też jest na wszelki na czas, w ostatniej nawet chwili, mogła tak drugi w uzupełnienie zjazdu trzech Cesarzy. łagodzeniu profesorów Niemców, a rzecz zostanie
sposób, a jest ich wiele, bo narzędzie chociaż łatwo od niestósownych zapałów ją po A jeden z powodów tej dążności prasy wy w statu quo.
złe w gruncie, ale tak zręczne i elastyczne trzymać.
szukiwania i określania z góry znaczenia ka Przy tej sposobności warto wspomnieć także,
jak szybko zaćmiła się także i wiedeńska wszechnica,
Jak żadne na świecie. Rozumowania więc po
Wielka więc powtarzamy istnieje trudność żdego z tych zjazdów, których szereg zam mianowicie wydział jej lekarski. Oppolzer, Szko
lityki dziennikarskiej, mogą być jej własne, w odgraniczeniu polityki dziennikarskiej od knęła podobno na czas niejaki wizyta w Ischl, da, Sobuh, Hyrtbe, dawno już zes?li ze swych ka
ale nikt zaręczyć nie zdoła, że nie są w wi polityki gabinetowej, bo nikt nie jest w sta objawił dowcipnie temi dniami jeden z dzien tedr, a przedwczoraj pożegnał się również z nią
dokach polityki gabinetu, że nie mają przy nie ocenić przymieszki tej pierwszej polity ników wiedeńskich. Bez takowego wdawania prof Rokitańjky, ojoieo patologii i twórca całej
gotować umysłów, wywrzeć nacisk, że nie są ki w drugiej, a trudność będzie ta sama i dla się prasy w zamiary monarsze, zjazdy te, po nowożytnej sztuki lekarskiej, zajmując katedrę
40 lat.
un ballon d’essai, lub tak zwanym Fuhlerem. historyka, bo owa granica pozostaje tajemni wiada on, mogłyby zbyt przypominać „owe przeszło
W redakeyi Volksfrmnda organu arcybiskup*
A przecież wszystkich wyskoków polityki dzien cą, której można się domyślać ale wiedzieć dobre czasy“ po kongresie wiedeńskim, kiedy Rauschera, przygotowuje się na wielką zwiacę.
nikarskiej kłaść nie można na karb polityki niepodobna.
to podobnemi sposobami uszczęśliwiano lu Vaterland dzisiejszy donosi, ze ks. Wiesinger wy
gabinetów. Jest obok rzeczywistości politycznej
I w zjeździe dwóch Cesarzy w Ischl, ja k  dzkość. Zapraw dę, dziś nie ma niebezpieczeń stępuje z rodfikcyi, która obsadzoną zostanie injyoti członkami. Znaczy to tyle, co zmiana in capewna część fikcyi dziennikarskiej, bo jednak kolwiek uważanym jest powszechnie za prosty stwa, bo przecież od czegóż p r a s a : die Presse pite
et membru, do której meże arcybiskup Rau
widzimy, że nawet najbardziej służalcze organa akt odwiedzin monarszych, przedstawia się wacht l . . .
scher czuł się spowodowanym inaugurowanym przez
nie wyzuły się z pewnej dozy niepodległości, owa trudność rozgraniczenia dwóch rzeczonych
ks. Wiesiugera, kierunkiem utworzenia stronnictwa
państwowego, ks. Wiesinger zdaje się nie wywią
przynajmniej co do formy i co do miary, ja polityk. Polityka dziennikarska stronników po
zał się należycie z poruozonego mu zadania.
ką zachowują w wypełnianiu poleconych so lityki niemieckiej, pragnęła koniecznie i prze
bie natchnien czy rozkazów.
mawiała ciągle za zjazdem trzech Cesarzów
Przyjętym jest zwyczajem, aby skoro poli w Ems, i uważa wizytę w Ischl tylko za do
L o n d y n 14 lipca.
W i e d e ń 18 lipca.
tyka polecana, a częstokroć narzucana lub na pełnienie tego upragnionego zjazdu. Widzieli
Korespondencya ostatniemi czasy wymieniona
(J. H .) Bezrobocie tkaczów berneńskich trwa
łożona przez dzienniki się uda, uważać ją za się wprawdzie z sobą wszyscy trzej Cesarze:
między
Niemoami a Belgią w sprawie Duchesna,
już
czwarty
tydzień,
a
dotffhozas
nic
nie
zwiastu
n n liffl f a
et.0WI*’ w razie Przeciwnym za niemiecki z rosyjskim w Ems, rosyjski z au- je rychłego zakończenia zmowy. Codzień powta wywołała w Izbie lordów krótkie ale zajmujące roz
kn m l
W Pierwszym przypad- stryackim w Chebie, austryaćki z niemieckim rzają się, to propozycje, to schadzki, do poroiu- prawy. Anglia jest tak cznłą na zupełną wolność
l prna a ? le ma ża<inej z a słu g i, w drugim w Ischl — ale zjazdu trzech Cesarzy w Ems mienia atoli między robotnikami a fabrykantami słowa i prasy, że jeden z dawnych acgielekich sę
przyjść nie chce. Czwarty tydzień robotnicy już dziów przeraził się czytając w jednej z depesz ks.
m ,ma Spadać * ina- M<>że to być niebyło.
ygodnem aie nie wydaje się słusznem. WyNie weźmie nam nikt za złe, skoro już ty- świętują, a wiadomo, że zasobów pieniężnych na Bismsrka objaw jak mu się zdawało nowej zasady
tak długi czas robotnik w fabrykach naszych w prawa międzynarodowego, to jest, że kat de pań
n?pnd» y
iąC po Pr°stu, udanie się lub lekrotnie pismo nasze „jezuickiem“ nazwano, rzadkich tylko przypadkach może sobie zaoszczę stwo jest obowiązane czuwać nad tem, aby jego
mendame zamierzonego rezultatu, nie może że przypomina nam się tu pomimowolnie pe dzić 1 Przy tem atoli postępowanie ich obecnie jest poddani nie mówili i nie pisali nic, coby mogło
hn „ ? u niem Probierczym jakości polityki, wien regulamin w zakładach wykonawczych wzorowe,’z małemi wyjątkami nie dsją, jak zwy zamięszać wewnętrzną spokojność innego państ /a.
_ _ .Ha „ afeim stosnnku w jakim dziś zostaje tego zakonu. Przestrzegają tam jak najściślej, kle gdzieindziej powodu do zaburzeń, co wszystko Należy tu przypomnieć, że niektóre dzienniki bel
j
0 gabinetów, nigdy polityka prowa- aby podczas rekreacyi młodzi ludzie nigdy we nie jest t»k, gdy robotnikowi głód dokucza. Wszy gijskie zamieściły były uwagi o walce religijnej w
stko jednak dowodzi, że głodu nie mają, a ponie Niemczech, które nieprzypadły wcale do smaku
drn
PI^ Z dzienniki nie jest czysto jedną lub dwóch z sobą nie prowadzili dłuższych roz waż robotnik nie sb’l-, ale zwykle i rodzinę m ado kanclerzowi niemieckiemu.
wszystkie, wielkie naw et wy- mów, ale w trzech lub więcej; dostrzegli bo wyżywienia, przeto staje pytanie: zkąd dąsa
Lord Penzance wykazał na posiedzeniu wczoraj1 ‘‘Ore się „u d a ły ", były przygotowane wiem ci ojcowie ostrożności, że tylko we dwóch jący się robotnicy mają tyle funduszów, aby czte szem, że zasada ta objawiona przez ks. Bisroarka

jest nową, mylną i pełrą niebezpieczeństw. Wyra
żał w tem najdokładniej przeciętną opinii angiel
skiej. Ludzie stanu zajmują się zasadami; lud nie
troszczy się o zasady, tylko wtedy, gdy są w czyn
wprowadzone, lub naruszone w jakim pojedynczym
wypadku. Na początku tego wieku Francya wysto
sowała była do rządu angielskiego kilka reklamaoyj w przedmiocie zapatrywań o polityce francu
skiej ogłoszonych w Anglii; lecz rząd angielski od
powiedział, że nic w tej mierze uczynić nie może.
Lord Penzance obawia się, aby zasada pozostawio
na przez księcia Bismarka, nie była uważaną za
przyjętą milcząco przez Anglię, gdyby nie była for
malnie przez nią odrzuooną. Lecz minister spraw
zagranicznych lord Derby odpowiedział w sposób,
który wszelkie nieporozumienie w tej mierze czyni
niemożebnem. Rzeczona korespondencya dyploma
tyczna, rzekł on, skończyła się w sposób przyja
cielski, nie było jnż więcej nacisku co do samej
zasady. Niebyłoby przeto do życzenia, aby prowa
dzić nad nią dyskusyę in abstractor niemniej lord
Derby oświadczył bardzo wyraźnie, że wolność sło
wa i prasy są żywotuemi następstwami oywilizacyi
nowoczesnej, a komentarze dzienników są pomocą
dla ludzi stanu, idzie tylko o to, aby umieli z nich
użytkować.
_________

Takie uwagi krzyżowały się między naszemi są
siadami, kiedy podniosła się kurtyna i chór śmie
chu powitał znaną już z piosenek „Ciocię Sslusię"
i towarzyszył jej aż do chwili, kiedy zapadła kur
tyna. Widzieliśmy panie oboierające łzy, ale mogły
one odpowiedzieć, jak owa bohaterka w komećyi
Fredry: „ze śmiechu, se śmiechu prawdziwie."
Porównywano często piosenki p. Barthelsa do
Berangera, my obcego nie będziemy szukali poró
wnania, bo jego humor i dowcip ma takie powi
nowactwo z wielkimi humorystami polskimi, taką
ma obfitość zaściankowych typów, prowincjonal
nych i parafbńshich figur, taki niezliczony zasób
anegdot czysto polskich, litewskich i białoruskich
konceptów, że widzimy w nim tylko przejście od
wyższej komiki i satyry polskiej do polskiego wodwilu
i polskiej farsy, czy też tsgo, co nazywają Fran
cuzi une charge.
A jednak autor w tym rodzaju, tak niebezpie
cznym i śliskim zachowuje nie tylko przyzwoitość,
nie tylko chroni się od tłustych dwuznnozników,
ale nadto przebija się z poza nioh zawsze wzgląd
moralny, niekiedy nastrój zwłaszcza w piosenkach
głęboko liryczny. Lekkość dowcipu, obfitość wyra
żeń, łatwość obrazowania, nie unosi go nigdy poza
tę granicę. Rozebrawszy chemicznie piosenki i ko
medye Barthelsa, nieraz znajdzie się nauka mo
ralna, nieraz trafna przestroga, nieco satyry oby
czajowej — nigdy jednej kropli oynizmu, ironii,
a nawet złośliwości. Są to właśnie cechy humoru
polskiego, który od IMCI Pana Pszonki, od pa
miętników Paska snuje się do biskupa warmiń
skiego, do Aleksandra Fredry, pojawia się jeszcze
niekiedy w życiu towsrzyrkim, lubo ślad tego hu
moru szlacheckiego zaciera się coraz bardziej. Tę
spuścisnę odziedziczył autor „Cioci Salusi" i nieprzeliozonyoh piosenek. Daremnie odtwarzaćby chcia
no te tradycje dawnego dowcipu, jak to próbował
jeden z rozgłośnych autorów, przedstawiając na
scenie i w powieściach słynnego humorystę kBięcia
Radziwiłła Panie Kochanku. Wszystko to już kon

wencyonalne, nie swojskie, naciągnięte. Daremnie
Michał Czajkowski starał się zebrać w jednej ksią
żeczce dowcipy i łgsrat^s, różnych słynnych dzi
waków i oryginałów polskich. To darmo, trzeba
mieć w sobie ten zapas niczem nie zamąoony pol
skiego humoru, aby go przedstawić prawdziwie z
jego osobnym zacięciem.
„Ciocia Salusia" jest przerobieniem piosnki na
soenę. Są tu w układzie może małe usterki, całość
jednak jest zarówno zabawną, jak sympatyczną, bo
wszystkie figury są poczciwe, swojskie, a chociaż
•lie widziane zwłaszcza w naszej prowincyi, gdzie
pokost zewnętrzny dotarł do najciemniejszych za
ułków, przec;eż ozuć, że prawdziwe, że z życia
wzięte.
Ludowa operetka autora Chłopów arystokratów
p. t. Flisacy, mająca także w przeprowadzeniu, a
zwłaszcza w rozwiązaniu niedostatki, zaleca się
tym wyłącznym darem podsłuchania naszego ludu,
a nadto smutną aktualnością obecnych stosunków
włośoieńskich. Po mistrzowsku przedstawił mi
strzowskiego cywilizowanego Żyda p. Eker. Autor
schwycił tutaj najświeższy typ lichwiarza, co gada
o postępie, nazywa się „bezwyznaniowym kosmo
politą" i Wiedeń uznaje za swą Mekkę. Do weso
łości łączyły się jednak bolesne wrażenia. Takie
bowiem dramatu wywłaszczenia chłopów przez li
chwiarzy, panoszenia się Żydów postępowców, to
straszna rzeczywistość, powtarzająca się w wielu
okolioach kraju.
O przedstawieniu obrazów żywyob na temat
Pieśni o Dzwonie, powiemy tylko, że to arcydzieło
schileroskie w ślicznem tłómaczeniu Goszczyńskiego,
bardzo pięknie odczytał p. Szymański i p. Hoffmannowa. Jakie były obrazy powiedzieć nie może
my, gdyż tłum chłopców i żołnierzy, co wcisnęli
się z poza c grodzenia, takim parawanem zastawił
widowisko, że złudzenie zostało prawdziwą ułudą.

Kraków 19 lipca.
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znali zawodów, sby nisznakźli rozbratu między tą
Polską, jaką śpiewali a krajem, jaki zastają. Wpraw
dzie na to potrzeba czegoś więcej niż komitetu,
obiadu i banalnych toastów, trzeba, aby ideał nicobniżył się w społeczności, aby tętno poetyczne
nieprzestało bić w piersiach młodszych pokoleń,
aby niezobczały nam te obfite i wspaniałe dary,
które w skarbnicy mowy ojczystej złożyli hojnie
uasi poeci, aby miłość i czystość tej mowy utrzy
mała się w całym rozkwicie. Gdy tęga niezoajdą—
konwencjonalne przyjęcia nieuebronią od zawodów.
A przeczuwa je poeta, gdy pyta z niepokojem:

Była epoka kiedy mało mówiono o poetach, a
Wme czytano poezji, kiedy podziwiano i odczuwa
li0 sercem każdy poryw natchnienia, a niesrywano
zasłony, jaka otaczała mistrzów, ani też herol
d/publicystyki niezdradzały tych po uf yob zebrań,
tych dachowych spotkań braci po lutni, które kieWszystkoi stracone aż do dźwięku mowy?
ys m uła historya literatury zebrać z tradycji i
Językiem łowców niebrzmią już dąbrowy,
pisać ekrzętnie. Dziś inaczej — o posRyi nikt nie
Ani z hetmańska dzisiejsza ogłada
mów z młodszej generacyi wyjątki wyjątkowe zoaSzczytnemi słowy ojców niezagada,
Onże sejmowy język nasz sławiony,
iftrm ł .u, ry’ któremi niedawno jeszcze ogół się
W pergaminowych trumnach pogrzebiony,
iiminER to niedyskrecja nowinterstwa nie. usz*nować pierwszych chwil i rzewnych wzruW nieokurzonym dogłucha gdzieś pyle,
lirnikii wygnkńca lub przejeżWszystko z staremi odleciało la ty ...
v '’go litewskiego barda. Przyjedzie — zatrzyJedna świadomość niepowrotnej straty;
.
“' Przyjechał — wiezie poemat w tece —
Fo ojcach naszych tylkoż nam dziś, ty le ? ..
. ° Whi — dadzą obiad powitalny — nieWięc nie, i trzeba z poetą odpowiedzieć o oj
obiadu s toastami — a komitet powitalny ców mowiek tL l
,wJ
.ny? eto spory, dyskusje, bajeczki,
Wróg cię wytępia, to stawże się zbrojna,
Dn® f j e aie“ °gą uprzyjemnić pierwszych chwil
Ojców żelazną okryta kolczugą,
naia«°j
. Zł9m‘ rodzinnej, kiedyby się pragnęło
Jak orzeł lotna, jak mędrzec spokojna,
Bzy ‘*1ec*meiBZych Fo witać, popłakać trochę w ciŻycia narodu poważna zasługą,
królfiw mogiłami sławy narodu, przy grobowcach
Nieprzystrajona w fantazyjne pióra,
wzroki* n a „RMofe tego ludu, który stał ciągle przed
Złudnych barw tęczy mieniących kolorów,
takie *
F°ety, skoro z nad Tybru i Arna
Prosta a piękna jako Boża córa
polaki
do kraju śpiewy, jakby lud
I córa naszych gór, rzek i borów.
Niewiem °
w jeden chór zabrzm iał...
Nie na to dana, by cię łamać, skręcać,
milom
Przeto, czy te zspo^isdania są zawsze
Twarz ci nadawać łudzącą, to szydną,

'zimne
,lowo8r
- S i * obcych, niewłaściwe i■
jest,
nr»AQtoi;
dłoń tych, co na chwilę nie? . a, / n®B2ymi, ani z narodem duchem, pic-

Lecz, by jak trąby w pochodzie zachęcać
Znużone męże w tę noc mało widną.

Dźwięk takiej mowy starczy za wszystko poe-

« h L k °W
Lm aieprzeatali obcować. I doprawdy nie- tom-tułaczom, ale nieprzystrajać go w fantazyj
potrzeba komitetów,
ioh urrczyć zs powrotem, ne pióra, ani go łamać, nim skręcać, jakby na po

aby Big uczuli u siebie — trzeba tylko, aby niedo- kaz tylko i na czczą chlubę.

Ależ porzućmy miasto i duszną jego atmosferę, sta
rajmy Bię wydostać się nisco na świeże powietrze, do
zieloności. A więc najpierw do ogrodu strzeleckiego,
gdzie się tłoczą tłumy przejezdnych o rumianych
obliczach i cienia wybladło schnącej na bruku kra
kowskim resztki społecznośoi naszej.
Teatr w ogrodzie i ogródkowe tea tre : oto przed
miot żwawej rozmowy, która zajmowała w czasie
przestanków siedzące przedemną krakowianbi i ba
wiącego ioh warszawianina. „Teatr w ogrodzie" i
„ogródkowe teatra" to nie jedno i to samo, utrzy
mywał warszawianin, porównując przedstawienie
sobotnie w ogrodzie Strzeleckim z przedstawienia
mi w warszawskioh Alkadarach, Eldoradach, Tivoli
i t. p. sceniozoych knajpach. Upadek teatru w
oyrk linoskoków, klasyoznego dramatu w offanbaohoską paredyą, opery w rozwiązłe vodvile, zgoła
ta prostytuoya sztuki, jaka się dokonała we Franoyi za cesarstwa — oddziałała i na Paryż półno
cy, na tę Warszawkę na wpół żałobną a na wpół
zalotną, dwoistą i sprzeczną jak ta Syrena, którą
ma za godło. Ogródkowe teatra to zaiste jedna z
plag Warszawy. Dzienniki podają olbrzymie cyfry
widzów, którzy codziennie zapełniają te ogrodowe
amfiteatra, cieszące się równem powodzeniem u
Moskali, oo niestety u niższych warstw ludności
polskiej. Oczywiście, że protekeya rządowa zapew
niona, bo to wyśmienity sposób ogłupiania i de
moralizowania publiczności. Słynna paryska Teresa,
która odwiedzała Warszawę przed kilkoma laty,
stworzyła tu całą szkołę śpiewaozek kawiarnianych,
których chropowate dyszkanty równy wywołują za
pał co śmiałe skoki i jeszcze śmielsze gęsta.
Teatr krakowski schroniwszy się przed spieką
letnią pod cienie drzew, nie zmienił ani swego cha
rakteru, ani nie obniżył wskazanych sobie zadań.
Oczywiśoie jest nieco weselszy, bo na dramatu, a
nawet komedye nieco poważniejsze niema dość prze
strzeni na szozupłej scenie, która daje artystom spo
sobność okazania nowej sztuki obracania się na miej
scu. Nieco weselszy nieprzestaje być teatrem na seryo

Kopenhaga

9 lipca.

Choe wam powiedzieć o zdarzeniu jakie u nas
zaszło przed kilku dniami i mogłoby mieć ważne
następstwa.
Prusy mają mały parowiec wejenny zwany „Notus,u pod komendą porucznika Griell. Mały ten
statek miał płynąć z Wilhenshafen do Kiel po
machinę do oczyszozenia rzek i kanałów zwaną po
fracusku une drague. Lecz zamiast płynąć przez
Skagerrack, obrócił drogę na Lumfiord, przebywa
jąc tym sposobem przez Jutlandyą, w całój długo
ści tej prowincyi. Lumfiord jest wodą na którą
mało statków się spuszcza, wyjąwszy okręty ku
pieckie nie potrzebujące wody głębokiój; dotąd ża
den statek wojenny wody tej nie widział.
Porucznik Griell nie spieszył się, płynął przez
daa dni; nie ustał ani na chwilę sondować óds,
i zdejmował bardzo dokładnie plany na mapę, z
miast, wiosek i gmachów osobno stojącyoh po obu
brzegach. To więc co zaszło, jest zupełnie jak gdyby
jaki statek wojenny niemiecki wpłynął do ujścia rze
ki obcego państwa i bawił się sondowaniem i zdej
mowaniem planów po obu brzegach. Od lat kilku
Prusacy uważają Bałtyk i jego wody za do nich
aależąoe. Wysyłają wszędzie swe okręty, pod
pozorem ćwiczeń marynarskich, lecz w rzeczywi
stości dla sporządzenia kart morskich. Dotąd wszak
że ograniczali się na cieśninach i na Bełtacb, dziś
po ras pierwszy, wpłynęli na wody duńskie zupeł
nie wewnętrzne. Jest to widoczne pogwałcenie pra
wa narodów, i zdaje się nicuuiknionem, że rząd
doński będzie musiał zanieść zażalenia do Ber
lina.
Onegdaj wieczór, król Oskar udał się ze Sztok
holmu w pedróż do Petersburga. Początkowo za
mierzał on jeebać przez Warszawę, ale zmieniono
projekt i król jedzie przez Rosyę, Smoleńsk, Mo
skwę, aby 16go b. m. być w stolicy. Poseł rosyj
ski p. Geers, opuścił także, o ile wiem Sztokholm
i udał się inną drogą do Petersburga. Podczas
podróży swojój w Niemczech król szwedzki rozdał
wielką liczbę orderów i dekoraoyj. Prawie dwa ra
zy tyle miał ich zabrać z sobą do Rosyi, a oto
czenie jego złożonem jest z ludzi pełnych rozumu
i nauki, których nie miał przy sobie w niemieckim
wojażu. Na wszyBtko to atoli, mogę was zapewnić,
patrzy Skandynawia bardzo iobojętnem okiem: uoikają nawet w ogóle mówić o tem, i nie przypi
sują żadnej ważności do tych zaohoianek króla
szwedzkiego. Nie przeszło jeszcze przykre wraże
nie, jakie zrobiły deklaracye berlińskie króla, któ
ro może zbyt surowo były sądzone. To obojętne
usposobienie opinii, może być bardzo dla króla
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korzystnem, to jest dla planów lub widoków p >
lityoznych, jeżeli ma jakie. Wielka to rzecz nie
być nadto śledzonym, i módz uczynić to lub tam
to bez wywołania aiewozesnyoh zwykle domysłów.

Petersburg 8 lipca.
Kongres prawników odbywa się w Moskwie. Roz
prawiano nad wielu kwestyami pomniejszej wagi;
kładziono wielki nacisk na potrzebę nauk specyalnyoh nad prawem w ogólności. Kongrea miał szesnaśoie kwestyj do rozwiązania, a czas przeznaczo
ny do zabierania głosu dla każdego z członków był
bardzo ograniczony. W ogóle ton całego zgromadze
nia i jego usposobienie były bardzo umiarkowane,
a prawodawstwo obecne znalazło w nim raczej panegiryków niż krytyków. Przyszły kongres zapowie
dziany jest na rok 1877 i ma się odbyć w Pe
tersburgu.
Słyszę nawet od takich, którzy zwyczajnie bawią
się w opozycyę, że należy być zadowolonym z po
lityki ogólnej rosyjskiego rządu. Przyklaskują tu
wszysoy kompromisowi, jaki stanął z Anglią w kwestyi Azji środkowej, a przymierze ang elskie ma
bardzo gorących zwolenników. Artykuł Gołota w
tym przedmiocie przypisywano tu wpływowi kan
clerza, który używa czasem tego dziennika, aby
wymacać opinię, tern bardziej, że Golot zwykle nie
szuka dla swych opinij natchnień tylko u niego.
Tajemnica jednak tych artykułów natchnionych nie
dobrze bywa zaahowaną, albo raczej p>znają ją
natyohmiast.
Mówią tutaj, że Prusy napierały znów na pozy
skanie ułatwień potrzebnych dla stosunków handlo
wych od strony Królestwa Polskiego. Zwlekają je
dnakowoź ciągle te trudne układy, a to z powodu,
iż Rosya nie widzi ich konieczności. Noto pruska
w tym przedmiocie miała wykazywać między innemi ze strony Niemiec, że żywioł polski, którego
wpływu obawiają się dla granicznych prowincyj,
zanadto surowo strzeżony jest przez Rosyę, aby
mógł być niebezpiecznym.
Okólnik ministra oświecenia, który przyznaje, że
doktryny socyalistyczne, jakiemi zarażona jest Rcsya, mają swą siedzibę w szkołach, jest wypadkiem
nader ważnym. Winien atoli ten okólnik być uzu
pełnionym innemi szczegółami, albowiem biurokraoya i niższe duchowieństwo rosyjskie, nio są mniej
winne w tej sprawie. Rząd nawet posługując się
temi żywiołami rewolnoyjnemi zwłaszcza w Polsce,
uprawnił ie aż do pewnego stopnia, a z pewnością
ośmielił. Zapóźao się spostrzeżono, że były to na
rzędzia obosieczne. Okólnik stwierdza fskta praw
dziwe, ale nie podaje na nie lekarstwa. Zawsze to
jednak pozostanie bardzo ważnym aktem, ża rząd
uznał fakta, które dotąd były zaprzeczano.
Kładą tu pewną wagę i słusznie, na znaczenie
nominacyi księcia Wrade jako pełnomocnika nu
stryackiego w Serbii. Książę ten jest bardzo de
brze widziany w Petersburgu; jest ra w /61 Rosyaninem przez matkę i urodził się w stolicy rosyj
skiej. Brat jego służy w armii pruskiej. Wysłanie
księcia Wrade na to ważne stanowisko, biorą tu jako
dowód, że w polityce wsohodoiej i słowiańskiej Ro
sya i Au itry a zmierzają w zgodzie do t go same
go celu.
flar, który wróoił, gotuje wielkie manewra, na
które oczekują znacznej liczby oficerów zagrani
cznych, a między nimi po raz pierwszy jenerała
włoskiego z kilkoma cfioerami sztabowymi swego
kraju.

R z y m 15 lipce.
Nie bardzo sobie tutaj tłómaczą podróż księcia
Hnmberta do Londynu. Przyjmując, że mógł mieć
misyę polityczną, wolno jednak przechylać się do
zdania tych, co sądzą, że wycieczka jegi nie ma
politycznego celu, że idzie tu tylko o zakupno boni,
lub dogodzenie jakiemu książęcemu kaprysowi. Zre
sztą, kto zna tutejsze stosunki, nie łatwo zgodzi oię na
myśl, aby księciu Humbertowi powierzyć miano misyę ważną i trudną; ojciec jego trzyma go zdała od
toku spraw; rząd niema wielkiego zaufania w jego
zdolnościach, a dosyć być świadkiem oddalonym jego
tutaj pobytu, aby się przekonać jak bt rdzo jest
niepopularnym we Włoszech. Nie użytoby go
więc do misyi dyplomatycznój.
Skoro zaś mowa o Londynie, niewiadomo tu
nawet, kto będzie mianowanym na poselstwo przy
królowej angielskiój. Mówią, że p. Visconti- Venosta, chciałby zostawić to stanowisko dla siebie
samego w razie jakowój zmiany miniateryalnej: je
żeli tak jest, spieszyć on się nie będzie z obsadzeniem
tej godności wakującśj.
Przyjaciele ministra,
nie ukrywają woale, że czeka on tylko ną jaką
dobrą sposobność, aby porzucić Bter spraw zagra
nicznych. Jest t&kże p. Artom zawsze w rczporządzalności, któremu nawet przyznają pewną przebie
głość dyplomatyczną; jest to izraelita bardzo zrę
czny i chytry. Lecz p. Visconti z z aim się nierozłą*
czy: p. Artom jest jego prawą ręką, jego factotum.
P. Visconti jest leniwy, wstaje o l l e j ; p. Artom
jest pracowity i czynny, na nim też oała robota
polega. Nio łatwo więc powiedzieć w tej chwili, ktw
będzie nowym posłem włoskim w Londynie, lacz
hipoteza tycząoa się p. Viscouti-Venosta ma za
sobą dosyć prawdopodobieństwa. Hr. Barral prze
znaczony jest do Brukselii na miejsce p. Blanc.
P. Barral był już na tem stanowisku, przed kilku
laty, i utrzymują, że zostawił w Belgii dobre
wspomnienie.
Dziennik tryestyński dttadino woła z emfazą:
„Niebawem nie będzie ani jednego włoskiego ro
botnika na gruncie dalmacłdm.u Po czyjej Btronie
wina w tej szczególniej sprawie, dotąd nie dobrze
wiadomo. Twierdzą, że p. Visconti-Venosta zaj
mował się nią i w skutek najświeższych wypad
ków, o których pisano, miał wystosować do rządu
austryackiego kilka przedstawień. Dodają, że wiel
ka liczba robotników włoskich uda się do Styryi
Czech i innych auatryackioh prowincyj. Nie piękny
to podarek jaki Włochy czynią Austryi, bo robo
tnik włoski koczujący jest jednym z najgorszych
społecznych żywiołów na świeoie.

K r a k ó w 19 lipca. Ojcioc Sty w swej nad
zwyczajnej trcsiliw cśń o los katolików pod rzą
dem rosyjskim zamieszkałyob, kezał wydać S Pet it njyaryi reskrypt dotyoząoy Jubileuszu, który wszy
stkim naszym rodakom i innym katolikom tame
cznym ułatwia niezmiernie jego wypełnieni?. Re
skrypt tan już oddawna znajduje się w krajach
polskich pod rządem rosyjskim będących ?tięo go
dla publicznej wiadomości podajemy w oryginale i
tłomaczeniu:
J. S. Papież Pius IX. ojcowską powodowany
pieczołowitością i ciężkiemi okolicznościami, w ja 
kich się katolicy w carstwie rosyjskiem znajdują i

pragnąc, aby Wszyscy wierni w Chrystusie w tamże
państwie przebywający, w których listy apostolskie
0 wielkim jubileuszu ogłoszone być nie mogły, ko
rzystać jednak z lołf li z wspomnionego jubileuszu
1 dostąpić go w jakibądż możeboy spoe-ób, przez
cffcyum tejże Śtej Penitencyaryi wszystkim wspomnionego państwa biskupom, parochom i spowiedni
kom prawnie zatwierdzonym, w łasce i jedności z
tą Stolicą apostolską zostającym oświadcza i wła
dzą apostolską potrzebnej i stósc.waej mocy udziela,
aby na korzyść wspomnionych wiernych w celu osią
gnięcia przez nich jubileuszu, przywiązane do pozy
skania go warunki według roztropne ś i swej i o ile po
trzeba wymagać będzie, zmniejszyli lub n» inne religij
ne lub miłosierne uczynki zamienić mogli, z zachowa
niem,gdzieto stać się będzie mogło, odwiedzenia jakie
go kośoioła iub publicznej kaplicy i z utrzymaniem
wszelkich incych apostolskich o tym jubileuszu rozpo
rządzeń, jakie w ercyklce z 24 grudnia r. ?. wy
danej są zawarte, tak co do Sakramentów spowie
dzi i S. Komunii, jak co do innych łask i przywi
lejów dla duchowej korzyśoi z powodu tegoż jubi
leuszu dozwolonych, bsz względu na przeciwne roz
porządzenie chociażby esobną i szczegółową wzmian
ką zastrzeżone.
Dan w Rzymie w S. Penitaoyaryi 7 czerwca 1875
Ant. M Kard. Panebianco M P.
L. kanonik Peirano, Sekretarz. (*)
Vaterland podaje następujący list o unit ach

w Galicyi:
Nie podlega wątpliwości, że nie tylko kościół
katolicki, lecz i państwo enstryackie, mianowicie
w obec położenia terytorysslurgo Galicyi i wyra
źnego chylenia się partyi Sto Jurskiej ku Rosyi,
największy ma iateres w utrzymaniu i wzmocnie
niu unii. Przy częstych dezercjach grecko-unickie
go duchowieństwa, nie będzie zbytecznem zapytać,
zkąd pochodzi ta skłonność do moskwioizmu i owa
zdrada Kościoła? Słuszna odpowiedź na to pyta
nie tem jest ważQicjs:ą, gdyż nie tylko odsłoni
powody niezaprzeczonej choroby, lecz wskzżi za
razem lekarstwo. Spróbujmy więc odpowiedzieć,
trzymając się faktów.
Pierwsza i najweżaiejssa przyczyna skłaniania
się unickich dezerterów ku Rosyi, leży w ich wy
chowaniu , które zaledwo gorazem być może.
W gimnazyach uczono ich religii w niemieckim lub
polskim języku, a nie w ojczystej ich mowie; o
gruntownem przejęciu się nią, o ogrzaniu serca
przez nią u uczniów, którzy do wszystkiego co
polskie często głęboki wstręt czują, zaledwo mowa
być może. W s-minsrysch brakowało im, odli
czywszy wyjątki, prefesorów, których wierność dla
Rzymu byłaby wypróbowaną i którzyby w sposobie
myślenia alumnów gruntowne przeobrażenie przepro
wadzić mogli; przeciwnie, nrniewoż w seminaryach
galicyjskich wspólne Bą dla wszystkich kleryków
uczelnie i sypialnie, i ścisły, ustawiczny dozór czę
sto jeat niemożebnym, źle myślący przeto tem ła
twiej w lepsze żywioły zapatrywania swoje wszcze
pić mogą, iż do umocnienia ich w miłości i za
pale dla Kośoicła rzymskiego mało lub całkiem
nic się nie czyniło. Z berdzo wątpliwym duchem
ku Kościołowi opuszczali nowo wyświęceni m uy
seminaryum, aby urzędować jako współpracownicy
greckc-unifkich plebanów, którzy będąc p;zaciw
wszystkiemu co łacińskie, pełnymi uprzedzenia, nie
mogą na młodszych swych współbraci ulepazająco
i odradzająco wpływać. Zamiast umacri ć się
włascemi studyami w teologii, a studysmi kośoielcohietorycznemi w miłości do Stolicy ś., rzuoa wielu
z pomiędzy duchowieństwa unickiego w wir poli
tyczny i tworzy, gdy nienawiść do Polaków, trzy
macie wspólne z nimi i konserwatjwnemi, faderalistycznami żywiołami czyni im nieraożebaem, wier
nych sprzymierzeńców i adherentów bezwyznanio
wych, a raczej bezreligijnych centraliatów, którym
pomoo swą nawet w takich rzeczach przynoszą, co
Kościołowi, którego są sługami, s.kode wyrządzić
może. Głosowanie niektórych unickich księży w
Radzie państwa za kościelno-politycrnemi ustawa
mi, dość wyraźnie dowodzi, jakiego ducha są dzieć
mi i jak się ma z ich uległością dla Kościoła.
Z tem łączy się jako dalszy wyjaśniający mo
ment okoliczność, że największa część grecko
unickich księży jest żonatą i w ogóle liczcą ma
rodzinę, któraj w ob3c nadzwyczajnie małego upo
sażenia plebadj w Gslicyi, nie jest w stanie dawać
upragnionego wyższego wykształcenia. Dawniej gdy
kościoły i klasztory w Galicyi przez pobożne po!
skie rodziny szlacheckie hojcie były uposażone,
podawały zakony religijne pctrsebiym duchownym
unicki® w wychowaniu ich synów pomocną rękę;
teraz atoli, gdy Józefinizm tak radykalnie z mają
tkiera kościelnym się uprzątnął, klasztorom, które
zaledwo ubogo wyżywić się mogą i cd roku 1874
przez pzńatwo tak silnie zostały opodatkowane,
niepodobna tego już czynić, i szlachta polska, gdy
duchowieństwo u d kie sztorcem wobec niej staje,
oefa często swą rękę. Cóż naturalniejszego, jak
ża o los ziemski swoich troskliwy, uni ki ducho
wny ojciec rodziny ku tej stronie się przechyla,
która mu z tak godną podziwu wspaniałomyślno
ścią i pozornie nic nie żądająo nawzajem, z wła
snej inicy&tywy wsparcie przynosi.
Ksiądz unicki wysyła więc, j»k liczna świadczą
przykłady, swych synów do Roś;, i, uwalnia się od
troski o ioh wychowanie i w najczęstszych raweb
ma nawet widoki szybkiego ich awansu, mianowi
cie, jeżeli, czego również liczna dowodzą przykłady,
przez przejście na schysmę zdradzają Kościół,
którego sługą jest własny ojciec w domu pozostały.
I ta okoliczność illustruje jenialnego ducha, jaki
ożywiał Grzegorza VII, który przez całe życie wal
czył i cierpiał za celibat duohowieństwa, ów kamioń węgielny kościelnej wolności i wierności.
Żonaty grecko-unicki kapłan może w spokojnych
ozasach dobrym być pasterzem swej trzody, lecz
*) Stus Dnus Pius P. P. IX adductus paterna sollicitudine,
gravibusque circumstantiis in quibus Catholici in Imperio
Enssico degentes versantur, et cnpiens ut omnes christifldeles
in eodem Imperio commorantes, apud quos Apostolicae de
Jubilaeo maruno litterae promulgari nan potuerunt, indicti
tamen Jubilaei gratia frui, ipsamque eo, quo possint modo,
consequi valeant, per officium hujus S. Poenitentiariae omni
bus praedicti Imperii ordinariis, Parochia et confessariis rite
approbatis, gratiam et communionem cum Apostolica sede
habentibus declarat, et Apostolica auctoritate facultates
necessarias ac opportunas concedit, ut favore predictorum fidelium ad effectum Jubilaei assequendi, injnncta ad ipsum
lueranda opera pro sua prudentia, et prout necessitas postularerit, reducere vel in alia religionis, aut caritatis opera
commutare possint, seryata, ubi fieri valeat, alicujus Ecclegiae vel publici Oratorii visitatione, et firmis remanentibus
reliquis omnibus Apostolicis de eodem Jubilaeo dispositionibus, quae in encyclicis litteris die 24 Decembris anno elapso
editis continentur tum quoad Confessiones et S. Communionis Sacramenta, tum quoad alias gratias et facultates
ad spirituaJem fldelium utilitatem ejusdem Jubilaei occasione
concessas, in contrarium facientibus etiam individua et speciali mentione dignis non obstantibus.
Datum Komae in S. Poenitentiaria die 7 Junii 1875.
Ant. Ma. Card. Panebianco M. P.

L. Canonicia Peirano Secretariat.

w chwilich prześladowania lub potrzeb socytlnyoh soby dworu i wsiadł do pojazdu z jenerałem s»dju- tanc?laryi, icstytntu, który sięgający czasów Piowtedy tylko może być nieś achwianie wiernym Ko tsntem, raz jesicze żołnierskim ukłonem pożegna nra Wielkiegj łączy w ac-bio nedzór nad wazystkieściołowi, jeżeli g o ’ prawdziwy heroizm ożywia; wszy N. Paup, i obecnych. Ttlagramy milczą o ze mi oddziałami wraz % zcentralizowaną tajną poli
prawdziwi bohaterowie jednak sporadycznie tylko braniu ludu i okrzykach, ale natomiast dodają, że cją. Hr. Szuwałcw referował o tem cesarzowi a
pojawiają się pomięday ludźmi, a w obec panują z pomiędzy wszystkich spotkań edwiedziuy tegoro następca tronu zaaiósł zażalenie, iż poddany śmiał
cego obecnie prądu materyalnego zbyt stają się czne w Ischlu odznaczały się wszelkim brakiem ce aię n r ę n j ć w jego sprawy prywatne. Już wielka
remoniału, tak, że nie zjazdu monarchów, sic od sapanov a k radość w narodowych kołach, że „sarzadkiemi.
Dla tego nie poprzestaje niejeden kapłan unicki wiedzin przyjacielskich i sąsiedzkich czyniły wra sadnifei1’ czyli stronnicy zachodnio-europejskiej poityki powtórną poniosą klęskę, już spierano się
na wysłaniu dzieci swych do Rosyi, lecz opuszcza żenie.
— Sejm węgierski ma bjć ot was tym 28 sierpuń. nawet o to, komu dostanie się najgłówniejszy Ujako najemnik, dla moskiewskiego żeru, osobiście
swą trzodę, do której go święty obowiązek przy Wiece zwołujące rozesłało już mhmtsryum spraw rząd w całem cesarstwie, gdy naraz zmieniła się
wewnętrznych magistratowi pesztemkiermu, aby tea jostać rzeczy. Cesarz ńio pozwolił odebrać sobie
kuwa.
Gdyby żył w celibacie i prowadził ciągle życie zawiadomił bawiących w Peszcie 70 członków Lby pierwszego swego doradzcy. Następca tronn poniósł
ofiary, wtedy miałby siłę odniesienia zwycięstwa wyższej. W e iaisterstwie ma panować wielkie wy klęskę i powiedziano m u, że stowarzyszenie dow obec pokus schyzmatyckich. Jak się jednak tężenie, aby przygotować przyszłemu sejmowi od jroczyasse jeet towarzystwem prywatnem, którego
rzecz ma z tem życiem ofiary i przezwyciężeniem powiedni materyał. Według Hona ministeryum spra przewód uczący b§dzie musiał złożyć swój urząd,
się duchownych dezerterów, świadczy przykład te wkdli pości przygotowuje ref irmę w ustawodawstwie skoro raz jeszcze wda się w niedozwoloną i nie
go, którego rząd rosyjski mianował biskupem lu karnom, przedłożenie co do spraw drobiazgowych stosowną korespondencyę.
Podczas francuzko - niemieckiej wojny osoba przy
belskim, a którego Car
ostatnich dniach uznał N»jtrudni<jszera jednak zadaniem obarczone mini
godnym orderu ś. Anny. Słynny administrator steryum skarbu z wyrównaniem prelimisarza budże szłego cara wystąpiła znów naprzód. Następca tro
Papie], od chwili dezercyi swej do Chełmu, ma tu. Korzysta ono w swych pracach z wskazówek nu stf.rął 7, całą rosyjską młodzieżą po stronie
tam masę ciągle zmieniających się kuzynek u sie przeszłorooznej komisy i sejmowej, i trzymać się ma Francuzów. Komuna zadała ostateczny cios symbie, kóre wydaje za alumnów swego seminaryum, systemu jak największej oszczędności. Co do docho >atyi w. księcia, której skutki dotąd jaszcze nie
godnych takich kuzynek, a awansowanych za po dów, minister skarbu rozesłał okólnik, aby ze wzglę znikły zupełnie. Z smutnemi słowy: (Test Id, que
jęcie ich w małżeństwo w jak najkrótszym czasie du na pomyślly stan urodzajów jak najenergiczniej menent les idóes wziął książę na dłuższy czas rozna dziekanów. Takie moralne zepeuoie duchowne przystąpiono do ściągania zaległ* ści podatkowych br.it a młrdzieńozemi owemi francuzkiemi ideałami.
go wdowca — gdyż takim jest Popiel — wyjaśnia i nowych dodatków. Ma być t&kż3 przedłożonym Nic więcej szczęśliwie powiodło mu się z nowem
podziwu godne usługi, jakie człowiek ten oddał wniołek do ustawy o sądach policyjnych, trybuna uzbrojenie® armii, któie chcąc przyspieszyć, za
kupił na t; łaśmy rachunek parę tysięcy flint i peschyzmie, a tem samem sprawdza się i tu równie łach pierwszej instancyi i t. p.
— Po walce wyborczej w Czechach nastąpi nieba m% )i ’zbę dzisł.
jak u renegatów i intruzów pruskich wiekami
utwierdzona zasada, że aby zdradzić wiarę i Ko wem walka wyborcza w Trójkrólestwie. W Zegrzebia
Mylnisby sądzono, przypisując wielkiemu księciu
i w Karl dadt ścierają się żwawo stronnictwa rzą pewien przemyślany polityczny system dążący do
ściół, trzeba wprzód głęboko upaść moralnie:
Do tego łączy się deHj jako trzecia przyozyna dowe i narodowo-opozycyjne. Mimo dsmosstracyi zerwania z berlińskim gabinetem a do przymierza
przez Rosyę słowem i pismem i brzęczącą monetą na rzecz przywódcy opozycyjnego Maksrera, ! artya z Fraccyą. O tem nie meża być wcale mowy. Nie
podżegana agitacja między galicyjskimi Rusi trzymająca się ugody z Węgrami zwyciężyła. Zwy pewi3n kierunek p*lityczny księcia, ale młodzień
nami, a mianowicie ich duchowieństwem. Dzien cięstwo to nader pomyślne dla Węgrów, mniej się czo ulrginie otaczającym wpływom wywołuje nieniki polskie donosiły przed jakimś czasem, że okazuje korzystnem dla Austryi, gdrż właśnie jezfieczeństwo dla Rosyi i Europy w razie zmiany
ajent rosyjski Baranów niedawno w Przemyślu stronnictwo opozycyjr o słowiańskie trzyma się cho tronu. Wzrosły w cha sie najsprzeczniejszych kie
wypłacał peneyę subwencjonowanym przez Rosyę. rągwi austrysjekiej i zasad praw historycznychTrój- runków, które od roku 1860 prruszały Rosyą, na
Wiadomość ta nigdzie, o ile pomnę, ze strony ro jednego królestwa, kie^y ugodowey przeciwnie łą wykły do używania i ulegania prądowi czasu, szor
syjskiej nie była zaprzeczoną, a byłoby to, miano czą z pewnym s-rwilumero dhi Węgrów dążności stki przytem i stanowczy, przyszły car Rosyi więwicie gdy się jest w położeniu wymienienia na bądź panslowistyczne, bądź też w części se p a ra t- ecj sl?g:ć będzio wpływom swaszo otoozeaia, aniżeli
zwisk, cokolwiek nawet za śmiałem. Równie ja- czne włoskie, podobnie jak w południowych pro- którykolwiek z jego poprzedników. Nie własna ini
wnem jest agitowanie zbiegłych ztąd do Chełmu wineyach przędlitsws^ich Włoei posługują cestrćli- cjatywa, ale prąd panującego kierunku wciągnie
a teraz scbymatyckieh popów, którzy czynią stom. Prawdopodobnie większość ugcdowców w przyszłego mocarza Rdsyi w wir owej narodowej
wszystko, aby takich księży nnickich, w których sejmie zagrzebskim zapewnia partyi rządowej polityki, po której jej zwolennicy spodziewają się
spodziewają się znaleść powolne narzędzia, skło przewagę w wyborze delegaćyi do sejmu peszteń- przeobrażenia Rosyi i Europy. Przyszłość dopiero
nić do ucieczki do Rosyi. Let z i dziennikarstwo skiego.
więcej Dieobliczo. a w Rosyi, aniżeli gdziekolwiek,
— Gdy jedni ministrowie wyjeżdżają, drudsy po rozstrzygnie, czy panowanie narodowego stronnictwa
nie leniwsze jest w popieraniu rosyjsko-schyzmatyckich usiłowań. Przez kogo państwu carów i wracają z urlopów. Br. de Pratis wrócił do Wie nad Aleksandrem III będzie uzssadnionem. Csas,
religii carów oddane Słowo jest subweneyonowane, dnia z Szwajcaryi. W czasie dłuższej nieobeoa-sśos w który u w. książę zajmie tron ojcu, wpłynie naj
nie jast tajemnicą, jak nie jest tajemnicą, że ten hr. AndraBsegn prowadzi biura prezydyslno mini- więcej na przyszłe losy Rosyi. Jeżeli wnuk cara
sohyzmatycki organ przez unickie duchowieństwo steryum wspólnego br. Orczy radca sekcyjny.
Mikołaja w dojrzałym wieku obejmie rządy, w ta
— W auli u! iwersytetu wiedeńskiego dr. Rofei- kim razie powaga Aleksandra II, jakiej żaden z
tem gorliwiej jest abonowany i czytany, im suro
wiej popieranie go przes unickiego arcybiskupa t&ńsky znany naczelnik patologicznego wydziału, R>mae.owów nie posiadał dotąd, potrafi nadać mu
radca w ministerstwie oświaty i członek Izby wyż tę samodzielność, jakąby mu otoczenie jego odjąć
lwowskiego zostało zakazanem.
Do tego nslcży w końcu, jako czwarty wyja szej miał długą pożegnawrzą mowę, opuszczając chciało.
śniający powód, wielka różnica, j»ka zachodzi mię swą katedrę. Mowa ta rozwijała poglądy pozyty
dzy obrządkiem łaoińskim a greokim, i wielkie po wistyczne, a zwłaszcza teorye o indy^iduslhmi©.
— Wiener Ztg ogłasza nominację kanonika Ja 
dobieństwo między ostatnim i schyzmą. Podobień
Kroałka niejsoowfe i zagraniom*.
stwo to i ta różnioa jest daleka większą, niż so na Pagatscharo na godneść księcia biskupa Lubia
bie zwykle nieświtdoni przedstawiają. Prry płyt- ny, który został na to stanowisko przez Oj <n śgr.
Kraków 19 lipca. Wczorajsza burza, która się
kiem wykształceniu teolrgiczuc-m i niedostatecznej na ostatnim koesystorzu naznaczony.
zerwała
około 4ej po południu, tylko skrzydłem zawa
wiedzy kcśsielno-historycznej, jaką wielu greckodziła o Kraków. Urąg m miotąc chmurami piasku połamał
unickich duchownych uważa za przyswojoną sobie,
gałęzie wielu drzew mianowicie od strony ogrodu Strze
nie jeden nie spostrzega przepsści, otwierającej
Dziennik Poznański podaje c h a ra k te k y sty k ę ro - leckiego, deazcz zaś i to niezbyt ulewny trw ał bardzo
się między schyzmą i kościołem katolickim i za
patrując się jedynie powierzchownie, żyje w p rze k o n a syjakieao n astęp c y tro n u , obiegającą niemieckie krótko.
— Wczoraj po południu o godzinie 4ej szalała w
niu, mianowicie odurzony zarhęcfejącemi widoku mi dziesniki, a wyjętą z dzisła: Neue Bilder aut der
lepszego losu, ża U ch równie jest bliską prawo Petersburger Gesellschaft. Brzmi ona jak następuj;: »kolicy Bochni straszna burza. W drodze z Bochni do
Stóranek pomiędzy obudwu najstarszymi synami Wiśnicza złamała na bitym gościńcu kilka starych lec*
sławia, jak skały Piotrowej; lub nie widzi przy
najmniej w niej tego niebezpieczeństwa dla zba cesarza był pod pewnym względem podobny bar silnych drzew, a odłamane konary, niemniej w niektó
wienia swej duszy, jskieby się jasno oczom jego dzo do stóaunku pomiędzy Aleksandrem a Konstan rych miejscach całe sterty zboża unosił wiatr bardzo
przedstawiło, gdyby wiedza j ga była głębszą, a tym Mikołajewiczem, namiestnikiem królestwa ze daleko. Przytem lunęła taka ulew a, że wyglądało to w pier
duch mniej ku materyalizmowi skierowany. Takie margrabiego Wielopolskiego, który przez swoje li- wszej chwili na oberwanie chmury. Szczęściem obeszło
łudzenie wydaje się dziwnem t a {ierwszy rzut o- beralco-tiarodowe eksperyment* wywołał powstanie. się bez gradu, który niezawodnie wszystkie jesicze nieks, wśród danych okoliczności łatwo jednak tłu- Tak jak ojciec uchodził zmarły Mikołsj Aleksan zżęte zboża zupełnie byłby zniszczył.
— Jutro odprawione będzie w grecko - katolickim
dro wicz za miękki, miły charakter, za etrounika za
maozy się psychologicznie.
Mcżaaby mi fctoli zarzucić, że te same powody chodnio-europejskiej cywilizacji, podczas gdy brat kościele parafialnym Śgo Norberta o godz. lOej z rana,
i momenta, i tvieją przeciiż tskże n miejscowego jego a teraźniejszy następca troru był wedle po żałobne nabożeństwo za duszę ś. p. Cesarza Ferdynanda.
unickiego duchowi*.ń«t*a w Chełmie, że tożjedoak wszechnego zdania prototypom czysto - słowisA»ki®j
—- Jutro, dnia 20 bm. odbędzie się o godz. 10 z ra
wolało się narazić na rajsroższa klęski, niż wier energii. Stanowisko dwudziestoletniego podówczas na na intencją wyzdrowienia Jego Excel. Namiestnika
ność wypowiedzieć Unii Tak się wydaje, lecz tyl wielkiego księcia Alekssndrn, który przez nagłą hr. Gołuchowskiego w kościele- N. P. Maryi solenne na
ko na chwilę. 0 » i 73 kiiężs, którzy według od śmierć brata został następcą tronu, było ermo bożeństwo.
nośnych doniesień z dyecezyi chełmskiej, częścią przez się trudnem. Pobieżne, jednostronne wojsko
— Jutro jak nam telegramem donoszą z Szczawnicy,
w głąb Rosyi deportowani "ostali, częśoią zbiegli we wyksitftłcerde, która j et zwykle udm łem młod odbędzie się uroczystość poświęcenia kaplicy na Mioza granicę, wyrośli wśród tenych okoliczności niż szych synów, m -gło tylko przyczynić się dts zwię dziusio, z udziałem 50 księży.
duchowni galicyjscy, którcy ter?z jako sebyzmaty- kszenia jeszcze niezbyt miłego ste.uowisfea nagle
— W Sobotę straż policyjna przytrzymała Józefa
cy zajmują ioh parafie. Zapewne miejscowe du na następcę tronu powołanego keięia. Ojcu swe Martynka, czeladnika stolarskiego, który rozmyślną zro
chowieństwo chełmskie w większości swej jest żo mu, narodowi a wreszcie małżonce, jaką mu dano, bił szkodę w piwiarni na Stradomiu, nalawszy piwa na
nate, zapewne istnieje tam owo podobieństwo miał zastąpić brata, którego był spadkobiercą, wcale cukier; j ana Frasia, wyrobnika z Kurdwanowa, który
z obrządkiem schyzmatyoHtn, lecz naprzód ducho na to nie przygotowany. Wychowany na oficera niósł drążek skradziony z skrzyni na ryby w Wiśle uwieństwo chełmskie zna schyzmę z własnege do gwardyi, z natury swej więcej do używania niż dc mieszczony; Maryą Nowakową za skradzenie z sieni na
świadczenia i lepiej umie od młodości ocenić przy pracy skłonny, potrzebował nowy następca tronu Stradomiu prześcieradła rozwieszonego, które odebrano.
jemności rosyjskiego kcuta, niż to możebnem jest oauk do zoryoi towania się w nowych stosunkach. Wczoraj straż policyjna aresztowała Józefa Pierzchalę
w Galicyi, a powtóre otrzymsło całkiem inne wy To właśnie st*.ło mu na nrzes'skodzie, wjzędzie bo wyrobnika, który skradł z kieszeni chustkę, a gdy po
chowanie. W Chełmie, gdzie achyzma nieprzyjsźuie wiem miał okazsć interes i znajome ść rzeczy, wszę szkodowany dopominał się o oddanie takowej, uderzył
czy hała na Unię, wpojono w młodych teologów dzie okazać czynom, że państwo przez tę zmianę go silnie w twarz gałką ołowianą od laski i skaleczył
żelazoy opór przeciw grożącym pokusom, i można losu nic nie straciło. Młodzieniec sądzący o wszy- go. Wieczorem powstała na Kazimierzu sprzeczka po
było źyjąoemi przykładami ad oculot wydemoo- stkiem, po najmiększej części jak jego koledzy, to między paroma osobami cywilnemi i wrjskowemi, w cza
-trowrć, jn.k się rzecz ma z prawosławiem; w Ga- narodowemi, to liberelnemi ideami czasu i auto- sie której jeden żołnierz i jedna kobieta ranieni zostali.
iicyi zaś, gdńo caryznin 7, własnego doświadczenia kratycznemi tradycysmi powodowani, nie mógł w Przybyła straż policyjna przytrzymała winnych.
nie znr.no, ukezywało się wszystko przy połysku takich okolicznościach niepopełci?ć błędów. Od r >
Wczoraj odebrano trzy ornaty ije d n ę kapę kościelną,
rubli rosyjskich w piękaiejszem świetle. To wyja ku 1863 w medę weszła narodowa dążność, mo które chciano zastawić w banku zastawniczym przy tu 
śnia dostatecznie wierność jedny- h, a odstępstwo gła dla tego łat^o porwrć sa sobą dzied ieg ko tejszej Kasie Oszczędności. Przedmioty te miały tu być
drugich.
rony. Niechęć do Niemców, która od niejakiegoś uadesłane z Bawaryi do sprzedania.
Środki zaradcze, jakie dla utrzymania Unii w esaau uważaną była w pewnych kołach za a-lache— Ostatnia Gaz. Lwowska donosi: P. Namiestnik
Galicyi utyto być winny, same się nastręczają z tną pasyę, zwiększyła się jeszcze u wielkie go księ spędził noc dzisiejszą spokojnie i pokrzepił się dzietego, co wyż)j powiedziane. Są niemi: lepsza wy cia przez żonę jego, która z dnń:k ego domu znała więciogodzinnym snem. Apetyt nieznaczny, stan sił po
chowanie duchowieństwe, zbogacenie wiedzy teolo dobrze histeryę Szlezwiku i Holsztynu i ostrzegała myślny. Chwilami suchy, nerwowy kaszel.
gicznej, trzymanie się zdała od agitacyj politycznych, ze swej strony nrzed prunkiemi zamiarami rozsze
— Donoszą nam , że za inieyatywą Wydziału Bady
dobrowolne z^chuwania celibatu, gdzie to przed rzania się na Wschodzie. Już po kilku htsch u powiatowej, odprawił dnia 16 b. m. w kościele parafial
stawieniami da się osiągnąć, lepsze uposażenie chodził następon tronu z tego powedu, za zagorza nym leskim, proboszcz miejscowy oraz członek Rady po
małych parochij, zatsmowsnie wszelkiej rosyjskiej łego propagatora narodowego stronnictwa, za czci wiatowej X. kanonik Praszałowicz wotywę, na intencję
proprg^ndy, usunięcie wszelkich szkodliwie działa oiela Katkowa, Aksskow© i towarzyszy, którzy po najrychlejszego powrotu do zdrowia Namiestnika Agejących żywiołów 1 Oby wszyscy, których to jest różnili go niebawem z Wałajewem, ministrem spraw nora hr. Gołuchowskiego. Wczoraj zaś na tę samą in
świętym obowiązkiem, rychło przyłożyli rękę do wewnętrznych, genialnym organizatorem rosyjskie tencję odbyło się w kościele farnym w Bzeszowie uro
dzieła — zanim będzie za późno.
go samorządu, nie energicznym przeciwnikiem sło czyste błagalne nabożeństwo o zdrowie hr. Gołuchowwiańszczyzny. W. książę stanął w latach 1867 — akiego, honorowego członka tegoż miasta.
— NPan potwierdził przeniesienie o. k. konsula 1868 na czele komitetu mającego na celu niesie
— S w o s z o w i c e i5go lipca.
K«rol& kawalera B o l e s ł a w a k i e g o z Tunisu nie pomocy północnym guberniom, który nadto mi
(P .) Ktokolwiek znał Swoszowice przed rokiem je
do S baighorn.
nistra apraw wewnętrznych zrobił odpowiedzialnym szcze, odradzał każdemu szukać w tutejszym zakładzie
za klęski tych gubernij.
pomocy. Widok zaniedbanych łazienek i mieszkań na
W. książę wystąpił tak oatro prseciw mmistro pełniał zgrozą. Przez dwa lata nie było wcale lekarza
W iedeń 18 lń>ea. W dopełnieniu szczegółów wi, że cesarz znalazł się w alternatywie, albo dtć zdrojowego, dla tego też ten zakład był mało odwiedza
o pobycie cesarza Wilhelm^ w Iachlu, dodać win dymisyę ministrowi, albo naganić syna. Wełujew nym. Jednakże przybywszy tutaj tego roku z ordynacji
niśmy doniesienia z dnis odjazdu. Cesarz Wilhelm był tyle mądrym i patryotą, że podaniem się do lekarza, znalazłem te kąpiele w stanie mogącym zaspo
między grdńną lsrą a 2gą oddawał wizyty. W ho dymisyi oszczędził monarsze dalszego w tej mie koić niewygórowane wymagania. Łazienki z gruntu od
telu „Poat,“ gdzie mleszkfi W. książę Toskański, rze trudu. Pomimo tego przyszło pomiędty ojcom nowione, a dla lubiących wygodę, przybyły wanny por
spęd ił Cesarz kwadrans, nzstęprH odwiedził księ a synem do z*jść, które nie były atsi stósowno dla celanowe. Oprócz kąpieli zwyczajnych z wody siarczanej
żnę Sohonbarg i powrócił do hotolu. O 2y2 zaje ccserza, ani ÓH następcy tronu o łsgcdnem uspo są tu także kąpiele mułowe i natryski. Wszystkie mie
chał Cesarz Fianoiasek Józrf po sweg •; gościa w pru sobisniu. Przy tem nie misło jednakże pozostać szkania świeżo malowane, urządzone stosownie do cen,
skim murdnrze huzarskim i wsią! go do willi ce Zadowoleni rezultatem moskiewscy narodowcy oto a restauracja dobra. O przyjemnościach wiele powiedzieć
sarskiej na obiad. Do obiadu o 3aj zasiadły te czyli jeszcze bardziej następcę tronu a Aksskow, się nie da, za to prawdziwie chorzy szukający świeżego
same osoby, co dais poprzedniego. O czwartej sławny publicysta i spiritus rector słowiancfilskie- pow ietrza, wiejskiej swobody i ruchu, znajdą w Swo
Cea&rz Wilhelm pożeg ał Cesarrową i ' djechsł do go stronnictwa, przeprowadził nawet zręcznie ko szowicach ustroń cichą i przyjemną, gdyż miejscowość
hotelu, gdzie za chwilę przybył N. Paa, W. ks. To- respondencją z w. księciem. W tej właśnie chwili, jest piękną a zakład cały stoi jakby w parku, pełno
skfński, kg. Hahecloha, jenerałowie i dygnitarze gdy korespondencja stawała eię coraz interesowniej wszędzie cienia, zieleni i wygodnych chodników.
dworu, aby psżegnsć odjeżdżającego. Monarchowie szą, wpadły do ręki jej ustępy hr. Szuwsłowowi,
— R a n i ż ó w 17go lipca.
j?ny pożegnaniu, jak przy powitaniu ucałownli się pierwszemu doradzcy i zaufanemu cessrsa, wszech
(J. P .) W dniu dzisiejszym odbyło się w kościele
dwukrotnie. C:sarz Wilhelm pożegoał wszystkie o władnemu urzędnikowi trzeciego oddziału cesarskiej tutejszym żałobne nabożeństwo za duszę ś. p. cesarza

R o§ya.

CZAS
Ferdjnanda przy udziale licznie zebranej ludności wiej-1 pięknych w biskupim pałacu przy ulicy Franciszkańskiej,
Bkiej. Katafalk rzęsisto oświetlony przystrojony był po otwarta codziennie od godziny 11 ej do 4ej prócz ponie
rogach czterema olbrzymiemi oleandrami, z frontu zaś działku. Wstęp w niedzielę 15 centów, w dni powsze
katafalku znajdował sie napis okolony wieńcami z dę- dnie 30 centów.
bowych liści: „Za duszg ś. p. cesarza Ferdynanda Igo
— Dnia 17 lipca pogoda; termometr od + 10*3 do
zmarłego na dniu 29 czerwca 1875 r. w Pradze." Na szedł -j- do 25*1 E. Dnia 18 mimo nieco silniejszego
trumnie leżały insygnia cesarskie: korona i berło.
wiatru północno-wschodniego upał doszedł do 23-0 K.,
— Krynica 15 lipca.
poczem o w pół do piątej po południu powstał silny
( W. S .) Od 12 b. m. prawie codzień deszcz pada wicher, który przepędził burzę na zachód. Po 7ej wie
a powietrze znacznie sig oziębiło, mimoto gości z ka czorem nadciągnęła druga z grzmotami i błyskawicami,
żdym dniem na chodniku około źródła przybywa; do ale skończyła się drobnym tylko deszczem. Barometr,
dnia dzisiejszego bawi w Krynicy przeszło tysiąc osób który był poprzednio opadł, poczyna znowu iść zwolna
lecz mieszkań jeszcze niebrak. Stan zdrowia jest wogóle do góry; dnia 19 lipca o godzinie 6ej rano stan jego był
dobry; po twarzach wesołych i żwawych ruchach prze 327-30, termometru -f- 14-4 E. Wiatr północno-wscho
chadzających sig pacyentów widzieć można pomyślny dni, niebo zachmurzone.
skutek świeżego, balsamicznego powietrza i wzmacniają
— We wtorek dnia 20go lipca: Śgo Czesława wy
cej kąpieli. W dniu dzisiejszym odprawił kapelan tu znawcy.
tejszy solenne nabożeństwo na iatencyg Jego Ercelencya
Agenora hr. Gołuchowskiego, aby czemprędzej do zdro
wia mógł powrócić. Urzgdnicy Zakładu i publiczność
gospodarstwo, przemysł 1 handel.
licznie Big na to nabożeństwo zgromadzili.
Wczoraj zaś wieczór urządzono prywatną zabawg tań
Tygodnik finansowy.
cującą dla dzieci przy muzyce miejscowej w restaura
cji pod „Barankiem". Tańczyło 38 osób pod okiem ro
Żeby kto chciał obliozyć, ile razy, począwszy od
dziców do północy; dłużej zabawa nie mogła być prze r. 1870 wpłynął B e r l i n niepomyślnie na usposo
ciągniętą ze wzglgdu na tych, którzy jeszcze tańczyć bieuie giełdy wiedeńskiej, przyszedłby niezawodnie
ńiemogą. Zabawa ta dla dzieci ma być powtórzoną w do przekonania, że w tern mieście szukać należy
przyszły wtorek^ 20 b. m. w sali hotelu Warszawskiego. właściwego źródła wszystkich klęsk, jakie dotych
W niedzielą zaś 18 b. m. ma się odbyć zapowiedziany czas spadły na giełdę wiedeńską. Sam wybuch woj
dawniej a odwołany wieczór tańcujący na korzyść pogo- ny r. 1870 sprowadził już szkodliwe naprężenie we
rzelców w Gorlicach. Na podobne zabawy niema w Kry wszystkich stosunkach ekonomicznych. Kiedy na
nicy odpowiedniej sali, bo ta w restauracyi pod „Ba stępnie wysokość zażądanej kontrybucyi zrodziła
rankiem" _ jest z tego powodu niedogodna, że zanadto fałszywe wyobrażenia o jej skutkach możliwych i
nizka i niema posadzki ani stósownego wnijścia; w ho obudziła w Niemczech i Austryi ową przesadną
telu zaś Warszawskim jest wyższa, ma wprawdzie po dążność do zakładania towarzystw, których nadzieje
sadzką ale miejsce szczuplejsze.
opierały się jedynie na mniemanym wielkim obro
Kiedy mowa o tańcu należy wspomnieć o muzyce gry cie pieniężnym, jaki nibyto miał nastąpić, a już
wającej przy głównem źródle; zbudowano dla niej cia przewsżoa część ciężaru pożyczki francuskiej, spa
sną altanką naprzeciw hałaśliwego wodotrysku tak nie- dając na barki niemieckie, pokrzyżowała wszelkie
akustycznie, że zamiast potggować tony, przeciwnie je poprzednie widoki, rząd niemiecki mógł jeszcze ra
szcze je przygłusza i osłabia. Muzyka w liczbie 16 cyon alnem użyciem kontrybucyi zapobiedz wszy
osób sprowadzona z Krakowa stara sią wprawdzie zsdo stkim klęskom ekonomicznym Zamiast tego wpro
wolnie publiczność doborem kompozycyj i niezłem ich wadzono przeciwnie, przez zużycie całej prawie kon
wy onamem, ale w takiej altanie usiłowania jej są da try bucyi na
potęgi państwowej i na nie wcze
remne. Jeżeli ją czasem deszcz do głównego źródła za śnie podjętą zmianę waluty srebrnej ca złotą, obieg
gośćmi przenieść sig zmusi, wtsgdy gra jej zupełnie pieniężny w niewłaściwe kanały, przygotowując teminaczej sig wydaje. Podczas nagłego deszczu, co sig tu ssmem przesilenia giełdowe, któro taż niebawem
t i j s b zdarza, czuć sig dsje wielki brak omnibusów lub nastąpiły- Bekonwalescencyi giełdowej przeszkadza
oróżek; zaskoczonym w takim razie ulewą gościom dotąd stale kontrmina berlińska i niszczy wszelkie
przy źródle, trudno sią pieszo bez zazigbienią do domu cróby przywrócenia papierom właściwszego kursu.
dostać.
Od tego wpływu berlińskiego nie może się giełda
W hotelu Warszawskim urządził p. Nowolecki, ksiggarz
z Krakowa, ksiągarnią zaopatrzoną w doborowe dzieła
po cenach katalogowych. Właściciel hotelu Warszawskiego
p. Znamirowski który stara sią pod każdym względem żąda
niom publiczności dogodzić, dołączył do powyższej księgarni
wypożyczalnią książek; wynająwszy od rządu dom, przy
sposobił go na hotel i restauracyę dla przejeżdżających
b krótszy czas bawiących tu gości. W pięknej jego
pasiece znajduje się szczególnej budowy ul. P. Znamirowski
wJ najuiuje także na godziny wózek angielski, którym
codzień swoich lokatorów do łazienek odwozi.
~ W uniwersytecie w Lowanium (Louvain) otrzymał
stopień doktora umiejętności chemicznych, rodak nasz
P- Brban-Wareg-Massalski. Inauguracyjna jego rozprawa
napisana w języku francuskim, nosi tytuł: Recherches

4ur lea acides chloro-bromo-propioniques glyceriquet C 2. H 3. CI BBCOOH. P . Massalski od kilku
lat poświęciwszy się chemii, jest pomocnikiem profeso
ra przy uniwersytecie Lowańskim i używa powszechne
go szacunku tak między profesorami jak uczniami.
— O strasznej burzy w Genewie, a właściwie o jej
spustoszeniach, ciągle piszą dzienniki. Grad powybijał
tyle okien, że w całem mieście szkła zabrakło i spro
wadzać je muszą coprędzej z zagranicy. Samych latarni
gazowych wytłukł orkan na 13.000 franków, w szy
bach cieplarnianych botanicznego ogrodu wyrządził
szkodę na 20.000 fr. Niezliczona ilość ptasząt drobnych
padła pod gradem; po ogrodach publicznych i prywat
nych korcami zbierają nieżywe ptaszki. Wiele zwierzy
ny ’padło także ofiarą burzy; znaleziono n. p. dwa nie
żywe lisy, których skóra podziurawiona była od gradu
jakby od śrntn.
— Opinions opisuje szczegółowo świeże odkrycie w
Pompei drewnianych tabliczek powleczonych woskiem.
•
Por yk ogrodu i znaleziono tam piękne malow Ł , -A™ 1
P°S,gi Mei*urego z marmuru, z
y
jeden ma głowę z broazu, prawdopodobnie wi
zerunek pana domu. Na obu są napisy : Genio L . No
t
r el i x L(ibertus). W portyku tym napotkano skrzy
nię drewnianą, która się za dotknięciem rozsypała. W
Bkrzyni było 300 tabliczek z drzewa jodłowego, jedne
miały 118 milimetrów szerokości a 83 milimetrów wy
sokości, inne 132 m, szerokości, 120 m. wysokości.
Bdna grupa miała rozmiary dwójnasób większe. Tabli
czki powleczone były woskiem, miały wystający brzeg
i związane były po trzy razy sznurkiem przeciągniętym
przez dziurki. Wosk, jakim zewnętrzna strona tabliczek
J a powleczoną, stopniał całkowicie, lecz na drzewie
n * “I 3682026 mo^na napis- Jeden z nich, jakijjO/ńtrione
a próbę przytacza brzmi iż niejaki Marcus Allejus Corpus
po wiadcza, że od Lucyusza Cecyliusza Jamuda w d. 22
czerwca pod konsulatem G. Volusiusza Satnrnina i P.
*
otrzymał za kupno w Pompei zawarte
*0,160 sestercyj (wartość sestercyi wynosiła 4 kr.
Bustryackie). Tabliczki zostały starannie zebrane i opa
kowane i w nocy do muzeum w Neapolu przeniesione,
ab7 nie ucierpiały od wozowego ruchu. W muzeum uoiieszczone są w ciemnym pokoju, w którym się znaj
d ą dawniej odszukane zwoje papyrusu, na których po
cięto odgadywać napisy.
_■
— Projekt przyozdobienia grobu lorda Byrona w ko
ście le w Hucknal Torkard płytą marmurową, napotyka
na opór ze strony krewnych poety. Disraeli, hędący pre
zesem komitetu dla wzniesienia Byronowi pomnika, otrzy
mał od lady Anny Blunt wnuczki poety list, w którym
J*Bt ustęp: „Zamierzam wyrazić zapatrywanie, jakie
lord Wentworth i ja , wnuki Byrona, miss Leigh, jego
siostrzenica, i jak sądzę inni należący do familii, w rzec*7 tej mają. Niezapomnieliśmy, że zwłokom Byrona,
gdy do Anglii przywiezione zostały, odmówiono miejsca
w Westminsterze, że pogrzebanie ich pozostawiono sio
strze jego pani Leigh i jego przyjacielowi Hobhouse, i
** oboje tablicę pamiątkową na grobie umieścić kazali.
7? miłość ich uważała za stosowne, poczytujemy za do
stateczne i nie sądzimy, aby drogą subskrypcyi spra'°na tablica marmurowa, umieszczona w kościele w
n- nal> podwyższyła godność grobu poety. Przynajmniej
m ó w i l i 0* Pobieżności, która godniejszego grobu odm iir • t*raz P° ktach 50 bez pytania, odejmować faJPieczołowitość o zmarłego-“
Tntr
l e t n i w ogrodzie Strzeleckim.
u
w® wt°rek dnia 20 lipca: obrazy z żywych osób
z poematu Fr. Schillera: Pieźń o dzwonie; komedya
w 1 akcie p .B artelsa: Popas w Miłosnej czyli zemsta
noci balusi, i obrazek ludowy w 1 akcie ze śpiewkami
Wł. L. Anczyca Flisacy. Początek o godzinie w pół
do ósmej. Kasa otwarta w teatrze przy ulicy Teatralnej
od godziny 9ej do 12 ej, w ogrodzie Strzeleckim od go
dżiny 4ej po południu.
— Wystawa nieustająca Towarzystwa Przyjaciół sztuk

wiedeńska, mimo wszelkich usiłowań, w żaden spo
sób oswobodzić. W ubiegłym tygodniu były n. p.
wszelkie finansowe warunki ukrzepiające zwykle dą
żność do zwyżki. Żniwa okazują się wszędzie tak
w Europie jak i Ameryce mniej niż średniemi. W Au
stryi przeciwnie, chociaż niema zupełnie dobrego
urodzaju, to jest on jednak lepszym, niż gdziein
dziej i wywóz zboża prawdopodobnie odbywać się
będzie przy wysokich cenach. Niezawodnym też jest
wielki tranzytowy ruch w transporcie zbożowym,
który pomyślnie wpłynąć musi na koleje żelazne.
Kryzys angislaks, która poprzednio trwożyć zaczęła
umysły, przeminęła już zupełnie, a bank angielski
dał znakomity dowód pewności, że pozór przesile
nia uważa za małoż sączący, zniżając właśnie w
czasie szerzenia się płonnych obaw dyskonto swe
i 3ya0/0 na 3% . Wszystko to razem wzięte wpra
wiło giełdę wiedeńską na początku ubiegłego ty
godnia w różowe usposobienie i dążność do zwyżki
zaczęła się ukrzepiać, kiedy nagle nadchodzi w środ
ku ty g o d n ia w ieść o p o d n iesien iu dyek o n ta b anko
pruskiego i o dosyć nagłej zniżce na giełdzie ber
lińskiej. Złamało to odrazu pozorną pewność spekul&oyi wiedeńskiej i kursa, znacznie w początku
tygodnia podwyższone, zniżyły się zaów o tyle, że
tylko o 1 do 2°/o są w przecięciu wyższemi od
przeszłotfg jdniowych. Większe nieco podwyżki kur
su okazuje kilka tylko akcyj kolejowych miaaowioie lombardów.
(NADESŁANE.)
(1851)

Przegląd Jcwestyj spornych o Rusi przez Maryana
G o r ż k o w s k i e g o , wydanie osobne i powiększone,
jest w krakowskich księgarniach do nabycia. Cena 1 złr.

PRZEGLĄD POLITYCZNY.
D e p m e telegraficzne.

Cłasteln 17 lipca. Cesarz Wilhelm przybył
tutaj o 5ej pepołudaiu w najlepszym stanie zdro
wia i od ludności jak i od gości kąpielowych ser
decznie powitany. Kupiec Gehe z Drezna miał mo
wę powitalną od gości, pani Senfft - Pils&ch wrę
czyła Cesarzowi wieniec z bławatów. Przy t ejśeiu
do zakładu kąpielowego wzniesiono bramę tryum
falną.
Monachium 17 lipca. Powitanie cesarza
niemieckiego na tutejszym dworcu przez wszystkich
książąt i księżne, nastąpiło z polecenia króla ba
warskiego.
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Wtorku 20 Lipci ISTi.

Monachium 17 lipca. W Wurzburgu za
kończyły się wybory po zaciętej walce ze świetnem
zwycięstwem liberałów. Ztąd wnoszą, żo ogólny
wynik syborósz wypadnie na ich korzyść.
Monachium 17 lipca. O ile rezultat wy
borów da się teraz obliczyć przypuszczają, że oby
dwa stronnictwa w równych lub prawie w róws-ych
zastępach wejdą do Izby.
Monachium 17 lipca. Dotychczasowy sta
nowczy rezultat wyborów jest następujący: wyższa
Ba wary a wybrała pięciu liberalnych, 22 ultramon
tsńskich deputowanych, niższa Bftwatya 19 ultramontanów, Palatynat reński 20, średnia Frankonia
19 liberałów.
Monachium 17 lipca. Stanowczo zostali
wybrani: w wyższej Frenkonii 3 ultramontanów i
14 liberalnych deputowanych, w Szwabii 10 ultramontańskich, 9 liberalnych, w wyższym Palatynacie 13 uitramontańskich, 3 liberalnych; w niżBzej
Frankonii 12 uitramontańskich i 7 liberalnych de
putowanych. Ogólny rezultat przeto 79 ultramontaónw i 77 liberałów.
Darmstadt 17 lipca. Dyrektor banku i koleji Ludwika Parcus tchnięty paraliżem, padł na ulioy.
R i g i K a l t h a d 17 lipca. Książę Gorozakow
z synami i ich rodzinami przybył tutaj na dłużBzy pobyt z kuracyi w Wildbad.
B r u k s e l l a 17 lipoa. Paryski korespondent
Indip. Belge cytuje następujące słowa Senarda:
Gamb otta miał słuszność we wszystkiem co mó
wił, cismiał jedaak racyi mówić to. Ten sam
korespondent uważa utworzenie dawnej większośoi Brogliego za niemożliwe.
Paryż 16 lipca. Według wiadomości docho
dzących z granicy, główny korpus Dorregaraya do
szedł do Katalonii.
Paryż 17 lipca. Wzburzenie, jakie wywołały
ostatnie uchwały Zgromadzenia narodowego w le
wicy i orleanistowskiej frakcyi prawego centrum
wzrasta w skutek zuchwalstwa bonapartystów, z
jakiem przedstawiają postanowienia izby jako wła
sne zwyoięztwo. Pomiędzy przywódcami lewioy a
ministrami Dofaure, Leonem Say i sekretarzem
stanu B&rdoux nastąpiła narada, na której posta
nowiono, że ci trzej ministrowie tak długo pozo
staną u steru, dopokąd większość 25go lutego niezdoła obalić Buffeta. W piątek kiiku republika
nów i orleanistów głosowało z większością, aby
niedopuścić do kryzys ministeryalnej. W tym dniu
przed posiedzeniem nastąpiła konfereneya między
Kazimierzem Perier i Buffetem w celu porozumie
nia się, aby znaleść podstawę w kwestyi ustawy
wyborczej. Po mowie jednak, którą miał Buffat w
Zgromadzeniu narodowem, Kazimierz Perier zawia
domił go, że cofa wraz z swymi przyjaciółmi wszy
stkie ustępstwa co do skrutynium okręgami, jakie
przyobiecał.
P a r y ż 16 lipoa. Przybył tu sułtan Zanzibaru.
L o n d y n 17 lipoa. Królewicz włoski oglądał
ciekawości miasta, przyjmował odwiedziny księcią
Cambridge, hr. Derby, Gladstone, br. Munster, br.
Beusta, margr. of Lorne i innych osobistości.
Książę zwiedzi jeszcze zakłady fabryczne i poja
dzie prawdopodobnie do Śzkocyi i Irlandyi.
Londyn 17 lipoa (posiedzenie izby niższej)
W dalszym ciągu rozpraw nad ustawą robotmozą
przyjęto dalszy artykuł, który znosi ustawę z r.
1871 i rozciąga kodeks karny. Cross wnosi arty
kuł, któryby zastąpił ustawę z 1871 r. Według
niego *rTy miesięczne więzienie za pogróżki i użycia
gwałtu w celu o d d ziały w a n ia n a ozynośei innych.

Skońozył się zjazd w Ischl i w ogóle podobno
tegoroozne monarsze zjazdy. Szczegóły peżegeania
znajdzie ozytelnik na właściwem miejscu, a znacze
nie, jakie to spotkanie miało dla nas, tłomaczymy
we wstępnych uwagach. W dziennikach wiedeńskich,
jakby na przekor kilku słowom, któreśmy parę dni
temu na innem miejscu, przyznając się do niefa
chowości w kwestyach wojskowych powiedzieli, znaj
dujemy właśnie ocenienie kosztów, jakie zaprowa
dzenie nowych dział w Austryi wynosić będą. Nie
trudno nam pozostać loioznymi i niewdawać się
w te ocenienia. Presse wraca do ulubionego swego
tematu do Reicherathu, eo w nim toczyć się bę
dzie, gdy powróci z wakacyj. Według niej Bprawy
węgierskie będą na porządku dziennym, a zapisu
jemy to zdanie jedynie dla tego, że może po raz
pierwszy widzimy w programatach stawianych przez
dzienniki wiernokonstytucyjne dla Rtichsrathu opu
szczenie kwestyj religijnych. Go nieprzeszkadza, że
się zajmują zawsze i bardzo zmianą księcia bisku
pa z Lubiany, a Tagblatt nawet donosi, że biskup
Paderbornu siedząc w więzieniu w fortecy Wesel
napisał— rzecz szozególua— katechizm rzymsko-ka
tolickiego prawa kościelnego. Jako teolog znako
mity Tagblatt rozbiera katechizm biskupa, który
znajduje najniesłychańszym. Oczywiście poczekamy,
aż będzie kiedy rozbierał jaką broszurę. O innych
sprawach polityki wewnętrznej austryackiej pisze
list z Wiednia. O zwołaniu sejmu węgierskiego na
18 sierpnia w innem wzmiankujemy miejscu.
Cesarz nieemiecki jest w Gastein, gdzie go cze
kały luki tryumfalne, bukiety i mowy, jak zwy
kle. Książę Bismark w Warzinie, o którego po
bycie Presse nie równie więcej podaje wiadomości
w berlińskiej swej korespcndencyi, aniżeli wszystkie
razem dzienniki niemieckie. Kanclerz ma tam zo
stawać do końca września, a nawet wtedy wróci
tylko w razie, gdyby podróż cesarza Wilhelma do
Włoch przyszła do skutku. Towarzyszyłby mu wte
dy do Medyolanu. Nawet w październiku zbierają
cy się Reichstag nie wywoła księcia ze swego zaci
sza. Bo i na co, pyta korespondent? Ma najiepszą
reprezentacyę, jakiśj sobie życzyć może, a sprawy
wyższej polityki zapewne nie będą na porządku
dziennnym. Bodaj się niemylił i Europa dalej uży
wała Bpokojul Opuszczamy wywody, jakie daje list
rzeczony o zajęoiacb kanclerza na wsi, o jego nie
słychanym oddawna wstręcie do spraw polityoznyob,
z którego w listach przed siostrą swoją się wynu
rzał, uważając je za rodzaj deptaka, w którym za
wsze te same kłopoty i przeciwności, tak, że do
broczyńcą nazywa tego, któryby go strącił. Gdyby
przyszło wierzyć korespondentowi Pressy ks. Bis
mark chybił swego powołania. Urodzony na junkra na wsi, pojąć nie może, że ktoś może mieć
upodobanie, aby być dyplomatą.
Nie udanie się zjazdu w Monachium jeszcze do
tąd jeBt omawiane przez dzienniki niemieckie.
Pojmujemy, gdy się pocieszają, że to nie miało na
wybory wpływu, lecz nie zgadzamy się i piszemy
to na wstępie, aby wszystko było winą dzienników
berlińskich. Uważamy za zupełną niezręczność po
wtarzanie, że książęta krwi bawarscy przybyli wi
tać cesarza na dworou z wyraźnego rozkazu króla
W iele p o p raw ek odrzucono. T ylko p o p raw k a M an- Ludwika II. Skoro życzeniem oesarza było, jak
dellł, poparta przez rząd, o zastąpieniu więzienia jak piszą teraz, zaobowanie ścisłego incognito, wy
karą [pieniężną przyjęta. Cały artykuł przyjęto, pada rzeoz przy tern zostawić.
Niewierny zresztą, czy ów chybiony zjazd wpły
rozprawy zamknięte. Artykuł rozoiąga się do wszy
nął
lub niewpłynął na wybory prawyboroze w Bastkich nietylko do robotników.
W izbie wyższej hr. Derby odpowiada na in- waryi, ale to wiemy, jeżeli telegramom wierzyć mo
terpelacyę lorda Śtathedera, rząd zamierza roz żna, że wypadły one niżej zapowiadanych i słu
począć śledztwo w sprawie morderstwa Magarego. sznych nadziei. Vaterland ma w tym względzie list
dopiero z końcem sierpnia. Zgromadzenie pod pre- bardzo smutny, którego treścią jest, że konserwa
zydencyą lorda Derby uchwaliło postawić pomnik tyści niedopilnowali sprawy. Liberał, pisze ów ko
respondent, Bkoro się takim oświadcza jest w prze
Byronowi.
L o n d y n 16 lipoa (posiedzenie izby niższej). cięciu trzy razy, a nawet sześć razy energiczniej
Bourke odpowiada na interpelaoyę Warta, że pro szy i ofiarniejszy od konserwatysty. Tout comme
jekt traktatu ułożony w czerwcu przez deputowa chez nous', niestety! Wypadek, że zaledwie kilka
nych konferencyi brukselskiej o cukrze, przyjętym krzeseł więcej otrzymali katolicy w Bawaryi, dzi
został przez Francyę, Holandyę i Belgię, a teraz wić potem niemoże, jak nas dziwić nie będzie, gdy
poddany pod ostateczne roztrzygnięoie rządu an owa większość kilku głoBÓw, którą gdyby mieli li
berały zapewniałyby im zwycięztwo, bo by ją zu
gielskiego.
. .
Neapol 17 lipoa. Dziś uwięziono tutaj pięć żjtkować umieli, stanie się w parlamencie bezowo
osób oskarżonych o fałszowanie monety tureckiej. cną i przegraną przez nieporadność i lenistwo kon
R z y m 17 lipca. FanfuUa donosi, że książę serwatystów.
W dziennikach franouskich niema żadnej wzmianki
Humbert w połowie sieronia pojedzie do Palermo,
aby tam z Minghetim, Finalim i Bonghim otwo o zmianie posła francuskiego w Berlinie p. Gontaut
Biron. W niemieckich jednakowoż ozytamy, że się
rzyć wystawę rolniczą.
B e l g r a d 16 lipca. Na zaproszenie Doili ogera, na takową zanosi, coby nas nie dziwiło po tern
wysłał serbski kośoiół arohimandrytę Sawę na co nam niedawno z Berlins pisano. Do takich po
głosek mógł dać powód urlop dłuższy, jaki wziął
kongres starokatolicki do Bonn.
Konstantynopol 17 lipoa. Wegług Phare poseł francuski, bo z drugiej strony donoszą, że
du Bosphore w. wezyr wziął mioiatywę, co do re- osobiście z napadów, na jakie był narażony nic so
dukoyi pensyi wyższych urzędników państwa i dał bie nie robi, albowiem miał otrzymać z wysokich
sam przykład zmniejszając swoją pensyę z 2500 f. sfer oświadczenie, że rząd żadnego w nich niema
udziału. Ma to być tylko znowu owa polityka dzien
sz. na 600 f. sz. miesięcznie.
Washington 16 lipca. Zaprzeczono pólu- nikarska, o jakiej piszemy na wstępie dziennika
Wygrana p. Buffeta jest nade: problematyczną
rzędownie pogłosce, o wspólnym kroku Anglii, Nie
miec i Ameryki, jakoby podjętym, aby Hiszpanię Większość, którą pozyskBł składają żywioły wszy
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skłonić do odstąpienia Antillów. Ameryka nie od
nawia zachodów pośredniczących z r. 1869 i bier
nie oczekuje przebiegu wypadków. Jeneralny konsul
w Londynie Badeau został posłem w Brukseli,
Stoobridge posłem w Hadze.
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stkie przeciwne obeonemu stanowi rzeczy. Na test
opierać się niemożna. Lewioa jednak takiej doznała
porażki, iż całych dokłada starań na to, aby dwóch
sobie przychylnyoh ministrów w gabinecie Dnfaura
i Saya aieutracić. Zresztą Zgromadzenie wzdycha
za wakacyami. Okazało to pragnienie, odrzucając
wniosek wykończenia bez przerwy porządku dzien
nego, a przyjęciem wniosku, aby się z końcem tego
ygodnia odroozyć do listopada. — Paryż ma nowe
zajęcie, bo sułtan z Zanzibaru przyjechał tam z
'jondynu.
Książę Humbert bawi jeszcze ciągle w Anglii,
„eśli wierzyć mamy temu, oo nam piszą z Rzymu,
nie ma on żadnej misyi, podróżuje dla przyjemnolioi. Nie wiemy, jak Bobie tłumaczyć telegram do
noszący, że w. książę Toskański otrzymał wezwa
nie od rządu, aby sprzedał wszystkie swoje dobra
w Toskanii położone. Rzecz się wyświeci, czy to
>yło żądaniem księcia, czy też wymaganiem rządu
włoskiego.
Dcrregaray miał wkraczać do Franoyi, a osta
nie telegramy donoBzą, że wkroczył do Katalonii,
’rzytaczamy to za dowód, do jakiego stopnia w
w sprawach hiszpańskich dowiedzieć się prawdy
żadną miarą nie można.
W przedostatniej, jeśli się nie mylimy korespon
dencji z Londynu, podaliśmy wniosek, że wojny w
;ej obwili z Birmanią z powodów klimatycznych
prowadzić nie można. Jakoż na interpelację w iz
bie panów lorda Strathedera, odpowiedział lord
Derby, że sprawę o morderstwo Margarego prze
prowadzić zamyśla z Chinami dopiero z końoem
sierpnia, wojna więc gdyby nastąpić miała, zwle
kłaby się do późnej jesieni. Rozprawy w parla
mencie tyczące się przedłożonej ustawy o robotni
kach nie sprowadzą zapewne żadnego rezultatu.
Areszty bowiem ani kary tej kwestji społecznej
nie rozwiążą. Nie ujmie jej żaden kodeks w para
grafy, jedynie na polu moralnem i religijnem mo
że ona się stać nieszkodliwą i niegroźną.
Według jednego z dzienników stambulskich w.
wezyr miał wziąść inieyatywę co do redukcyi pen
syi wyższych urzędników państwa. Sam dał przy
kład i własną zredukował pensyę prawie o % <%9ści. Pięknieby to było, gdyby z owych oszczędno
ści opłacono pensye niższych urzędników, tak aby
nie było w tej mierze ogromnych zaległości, o któ
rych nam niedawno jeszcze donoszono w listach
stambulskich.

Ostatnie depesze telegraflozne „Ozasn?
S z t r a s b u r g 17 lipca. Pierwsza seiya alza
cko lotaryńskiego wydziału krajowego po ukończe
niu prac została dziś wieczór zamkniętą przez na
czelnego prezydenta w imieniu Cesarza.
Wersal 17go lipca. Zgromadzenie narodowe
przyjęło ustawę o opodatkowaniu octu 355 głosa
mi przeciw 228. Na porządku dziennym postawio
no przedłożenie do uBtawy o podwyższeniu płao
nauczycielskich. Dziś wybrano komisyę do zbada
nia wniosku o odroczeniu Zgromadzenia narodo
wego. Składa się ona z 9 ozłonków, którzy są przy
chylni wnioskowi i z 6 ozłonków przeciwnych mu.
Sądzą, że Zgromadzenie narodowe zgodnie z zapa
trywaniem rządu oznaczy czas następnego zwołania
Zgromadzenia narodowego na początek listopada,
aby niedać pozoru, że choe uniknąć kwestyi roz
wiązania Izby. Mac-Mahoń wystosował pismo do
Buffeta, w którem wyraża ministrowi podziękowa
nie za energiczną obronę polityki konserwatywnej
na piątkowem posiedzeniu Zgromadzenia naro
dowego.
San Sebastian 17 lipca. Karliśoi ustawili
na górze Traoein bateryę dział i ostrzeliwują mia
sto, wszelako niedosięgając go. Władze w Fontarabia wydaliły 300 Karlistów.
Madryt 18 lipoa. Politica donosi, że Karliści
między Barceloną a Saragossą zatrzymali pooiąg
kolei żelaznej i uwięzili 16 podróżnych, za których
wydanie żądają wysokiego okupu.
Ateny 17go lipca. Hr. Derby powinszował w
prywatuem piśmie prezydentowi ministrów Trikupisowi stanowiska bezstronnego gabinetu wobeo
walk w wyboraoh.
K u r s a . W i e d e ń 19 lipoa, godz. 2 m. 30
po poł. Renta papierowa 70 85 — Renta srebrna
74'—. — Losy z r. 1860 112-70 — Akoye Banku
Naród. 942 — Akoye kredytowe 219-40. — Londyn
111 65. — Srebro 10M 5. — Napoleony 8-89—
Dukata — . — — Mark pruskich —
—
Lombardy 98*25— Losy z r. 1864 135-90—Akcye
kolei Karola Ludwika 224 50. Akoye LwowskoCzemiowieckiej 139-75. — Akcye kolei węg. półn.
wschód. 118—. — Akcye kolei węg.-wschoł 50 —
Losy tureckie 52ł50. — Obłigacye indemn. g&licyjskie 86 75. — Losy premiowe węgierskie 81-90. —
Akoye kolei Koszycko-Bogum. 130 75. Akcye kolei
półn. zach. austr. 145 50. — Akcye franko - węgier.
59-75. Akcye franko-ąustr. 36-50— TaL 164-87 —
Ruble 15312.
Usposobienie giełdy: mdłe.
BJtDJUKTOB O D PO W TK D ŁIA IJłT I WYDAWCA

A n to n i R ło b u k o w o k l.

eądają ułaoę
»%daj% płacą
i20
Kolei
220
251
easaru.
KUbiety
6
'/g
aa
|ak lad a kradytowago . .
93 —
prask. 100 ałr.l.
Zaglngi parowaj na Danaia 385 - 183 91 - fo 60
1865 1850
isys s r. 1862
Kolai półnoenaj Ferdynand?,
981 50 180 60
państwowa t?>. 600 b . 142 - - 141 75
golei rsadowej fa. a.
138 76 188 Wmisya a r. 1867 ,
saahodniej a. BUbieta 181 26 183 76
poimlniow* i t . 600 b 104 35 104 95 75 95 *0
Południowej ■ . .
Bony 1879—1876 6*/» 222 - 221 225 - 224 50
GaUeyjtkiej • • •
ICO t>ółst.e.fsrd.lOOiLwuk
139 - 138 6t
JaanuowieokUj . .
92 75
67 71 47 5C
„ „ lOOił.w.a.
n Albrecht* . . . .
50 118 r. n w srbr J5*/a 1C5 - 104 76
st węg. półn.-wsehodnie- 118
fiaahodnia oseska aalOG
63 154 25
»» ks. Budolfa 200 ■>. sr. 134
91 - 90 60
sir. srbr. 100 słr. w. a.
128 6a 128 AUSldsko-riunańikiej
it
yołudn. półn. niem 6%
131 26 130 76
» Kossycko-BognmiL .
sa 100 d r . w. a.
.
n Biedmiogrodikiej
------- -----9*/, w srabrse . .
192 - 190 „ Oisańskiaj . . . .
40 • 49 60
gaLKar JLiud.800 iLw.a.
„ wsahodmo-węgierskiej
wsrabr.5V, aalOC .
145 50
146
„ aastryack. półn,-*aeh.
98 60 98 Bmisya OL . . .
.
163 - 162 6C
„ Tranauaka Jósefa .
T:Wow*ko-Cł#miow. po
117 40 117 26
Banka anglo-auatryaeHego
79 60 79 9 76 9 60
„ *nglc-«egiarskiago .
83 76 83 5C
Kmisya a r. 1&67 .
„ austryackiago ogólnego
74 25 73 7f
„
Hiedmiogr.
200
słr.
w
a
214
60
214
75
Zakładu Kradytowago węg.
„
ks.
Budolla
300
słr.w^.
87
26
37
Banku faanko-austryaekiego
Wsrsbr. 5*/, aa 100 słr. 87 75 87 26
6C 26 69 7P
„ faanko-węgiarskiago.
„ galicyjskiego dla handlf
{srabr. 6*/» » 100) .
i prsera. w Krakowie
Towar*. iegL par. na Dunaj»
„ krajowego galicyjskiego ------------ ■-----aa 100 atr. m. k.
wa Lwowie . . .
387 -- Austr. Lloyd 100 ałr. k - k.
„ galicyjskiego hipoteesn.
„ wiedeńskiego dla obrotu
79 - ----68 - 67 50
płodów
. . . .
100 — 99 80
„ austryack. iwiaakow.
91 SO 90 50
Waluty„ dla obrotu ogólnego
Towaruystw? wyrobu eegial
Q u ir ttif koron? * • *
masarń- wa Lwowie
dukat na wag£ .
6 2E *6 34

&

„

ObUgi pkncsteńotwm,

t

obrąaikowy

Mata al asaraa . . . .
Papalaaadary . . . . .
79 7£ 79 40

SlliSSŻi . . . . . .

8 9C

8 89

Suwereny angialakia . . . 11 2< U
'mparyały rosyjskie . . . [| — ól 20 101
Srebro
. .
01 25 101
irabro, kupony
Talary awiąskowa
1 69 1
Preside bilety kaaawa

20
91
10
64

16 lipca
Dukat holenderaki . . .
6 19 6 10
„
ta ta rsk i....................
6 24 6 14
Półimpsryał rosyjski . . .
9 08 8 90
Bubel srebrny rosyjski . .
1 68 1 60
_ papierowy . . . .
1 42 1 61
Talar p r u s k i ....................
1 64 1 18
Listy sast. Tow. kr. gaL 6*/a 68 60 87 60
n
n
n
» » 4» 79 74 78 90
„
„ Banku hipoteam. 93 bO 92 60
Obligi indamn. bas kuponów 87 50 87 Akeye kolai galie. K. L. b. k. 224 79 224 60
„
„ lwowsko-asamiowiaaUs) . . 181 - 188 60
,
banku hipotaaan. gaL
287 si 17 lipca.
Listy nastawna 1 ser. rab- 94 76
96 76
•
•
3 »
■
kupon
s ——
9
v now#
*
m 94
—
kupon
•
„Udwidaayjne
„
■ 81 81
Kola]

kreptn
» —
irmwBKo-wMtifkft 91
bydgoska 76

118
101

96 4b
96 45
027
91 7o
034
81 65
061
6C 00 00
..
74 —
71 117 76
100 00
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CZAS z Wtorku 20 Lipcft 1875.

Dom Zleceń i Skład Nasion
J. Jerzmanowskiego

przeniesiony został do domu narożnego
przy ulicy Sław kow skiej pod
W r. * 6 3 na dole.
(1852-1-3)

Agencja dla Rolników

I. M l k u c k le g o
w Krakowie w Rynku Nr. 28
poleca PP. Rolnikom

la s le n ie r z e p y ścierni ó w ki
Bam' erskiej z zielonym lub czerwonym
czubem, funt 45 cent.
Nasienie turnlpsu szerokiego f. 95 c.
K o ń g k .1 z ą b fuot po 18 cent.

Cem ent p o r tla n d z k i grod z ie c k l.
(1842-1-6)

KAST

ogniotrwałe
Fryderyka Włesego

O G ŁO SZENIE.
Niniejszem mamy zaszczyt podać do wiadomości,

że z dniem dzisiejszym przenieśliśmy
biuro nasze do kamienicy W*°Ilminga

Nr. 431,1. piętro na Małym Rynku.

nabyć można w Krakowie jedynie

w Agencji dla Rolników
8. M ikuckiego
w K r a k o w i e p o d Nr. 28.
(1736-25-)

Kraków dnia 1 Lipca 1 8 7 5 r.

(1758-2-3) Reprezentacja w Krakowie

Galicyjskiego Ogólnego Towarzystwa Ubezpieczeń.

Clayton
&
M
lew
orth
fabrykanci machin rolniczych
w K rakow ie, R ynek 1. * 8
polecają PP. Roln kom

Świeży transport

Lokomobile i m ło c a r n ie
parowe,.
Młocarnie kieratow e i kie
raty przewoźne,
M
łocarnie
kieratow e i kie
J.
Bensdorff
w
M
o
w
ie,
raty
stałe,
w Rynka, naprzeciw kościoła
M łocarnie ręczne pienkoŚ. W ojciecha.
w e,
M łocarnie ręczne pienkow e z zastosowanym do
L. 362.
(1849-l-3>
nich kieratem Jedno
Posada pomocnika maszy
konnym,
nisty z płacą dzienną 1 złr. i syste-

(1738-29-)
mizowanym deputatem soli — jest do Cenniki bezpłatnie i franco.
obsadzenia przy salinie Bocheńskiśj.
CLAYTON & SHUTTLEWORTH,
Ubiegający się o tę posadę, mają po
dania zaopatrzone świadectwami uro
dzenia, zdrowia, moralności, złożonego
egzaminu dla maszynistów i praktycz
w Krakowie, Rynek N r. 28.
nego doświadczenia w kierowaniu ma
szyną, oraz dotychczasowego zatrudnie
nia, w drodze właściwćj nadesłać do
podpisanego c. k. Zarządu najdalej
do 31 Lipca b. r. Kompetenci fabrykanci m a s z y n rolniczych
znający roboty ślusarskie będą uwzglę
w Krakowie, Rynek Ł. 28
dnieni.

S.

Agencja dla Rolników

CLATTON I SHUTTLEWORTH
polecają PP. Rolnikom

R oztrząsacze siana,
Grabiarki do siana,

Ogłoszenie.

Tanite Emery-Tarcza
jest kołującym pilnikiem, który porusza się z szybkością obrotu jednej an

(1881)

Poszukuje sie zaraz dzierża
wy wyszynku wódki 1piwa

O ryginalne:
Kosiarki Johnstona,
Kosiarki W . A. W ooda,
żn iw iark i Johnstona,
Żniwiarki W. A. W ooda.

Johnstona kosiarki i żniwiarki otrzy
mały na wszystkich konkurencyjnych
próbach najpierwsze nagrody, w W ar
w Krakowie lub w której z wsi okolicznych,
szaw
ie w przeszłym roku naj
lub też proplnacyi do wydzier

żawienia. — Bliższa wiadomość w skła
dzie obuwia B a ń k o w s k i e g o w
Krakowie,

(1882-1-3.)

Doszego
mojejasystenta.
apteki

Mowa niemie
cka jest warunkiem. Bliższa wiadomość
i porozumienie listownie.

Jan Aleks. Stańko.

(1845-1-3)

aptekarz w Bielsku.

W Zakładzie Ś. Józefa
dla osieroconych chłopców
przy ul. Karmelickiej pod L . 141
potrzebny jest n a u c z y c i e l , kawaler, do
prowsdzenia dzieci i udzielania nauk po
czątkowych. — Co do honoraryum wiado
mość w miejscu.
(1885-1-2)

Uzdolniony ogrodnik
przybywszy do Galicyi, z dobrem polece
niem, posiadający różne języki, obeznany
dokładnie w zakładach ogrodów i parków,
chociaż i w płonnym gruncie, także i z ho
dowaoiem drzew owocowych, oranżeryi z
forsowaniem ananasów (Bromelia ananas)
i innych owoców tak w cieplarniach jak i
inspektach, życzy sobie otrzymać powyżej
wymienione zatrudnienia za umiarkowaną
cenę. Uprasza się oferty nadsyłać łaskawie
pod Nr. 6 lit. W. A. D. do Administracyi
„Czasu.*
(1886-1-3)

v o k o v e Wyroby

- ——
—-■——uznane,
—.■ y, leczą
^
i/vnuiv choroby
JBKLoddawna
szybko i pewnie
pprzyrządów
r a y n ą d o w oddechowych
r J J — *-----------*
(pigułki Nr. 1)
p r z y r z ą d ó w ttrawienia
raw i
przyrządów
(pig.Nr.H. i wino)
ł a b o ś e l uuatroj
a t r o j u nerwowego
I| aałabośel
I> o w
e ł łaabb llee n l *a (pig. Nr,
Nr. UL i kokowy spirytus)
pudełko lub flaszeczkę po 2 złr. w. a.— Pouczającą
rozprawę można dostać darmo i opłatnie przez
JfKohren- Apo thehe, Mainz, i przez jćj
kdy wWiedniu Ed. Haubner, Engelapotheke
składy
Hof 6; w P
r a ć ze Jos. Ffirst
-Pradze
r urst apt.; w Peszcie
Peszcie
J . y.
TorSk, 0.,r
główny
skład dla
dla Węgier
W igier; w Ber
-------—,
a y skład
nie Fr. Schonałch aptek.
(237-21-46)

fi

m

Clayton & Shnttleworth
Pełnomocnik: S t . I W k u c k i

Agencya dla Rolników
w Krakowie, Kynek 1. *8.

„D ie M a n n b a rk eit“
von Dr. Sohleslnger,
Specialarzt.

C ena 1 z ł r .
Lekarski przewodnik dla mężczyzn różnego wie
ku, którzy wskutek ta|nyeh przy
zwyczajeń, wyuzdań i t. d. cierpią na
osłabienia.
(H 31975)
Za opłatnem przesłaniem 1 złr. nastąpi opłatna wysyłka w kopercie przez Ct. Pdnleke’s
Buchhandlung w L ip s k u .________ (1374-2-4)

NEWRALGIE.

nerwowo
w jednćj chwili ustępują po użyciu Pigułek anti
uewralgijnych Dra Cronirr. Skład w Paryżu w aptece
p. Levasseur, rue de la Monnaie, 23, — w Krakowie
waptece p. Trauczyńskiego pod Koroną i w aptece
W. Eedyka pod Barankiem na m. Rynku—w Brodach
u p. M. Kumka, - - we Lwowie w aptece p. Piotra
Mikolascha,— w Warszawie wSkładach materyałów
aptecznych pp. Gallego i Spiessa.
(1654-2-)

wprowadzić W użycie.

(1003-14-39)

M. Sellg Junior &Co. w Wiedniu, I. Elisabethstr. 15.
Jedyna ajeneya w Europie

Tanite Company, Stroudsburg, Pensylwania w Ameryce.

Illustrowane katalogi i cenniki darmo. — Odprzedającym zniżka.

Sprzedaż r|* rocznych trykiw z mojej trzody
Southdown, którą w całości od
pana W Uchtera w Janiszow ie zakupiłem ,
rozpoczęła się

10 lipca.

PRECZ ZE ŚIWIZNA !

MtLANOGfiNE
W YBORNA

FA R BA DO W ŁO SÓ W

P. D I C Q U M A R E
C H EM IK A W

PARYŻU I ROUEN.

W jednej chwili zmienia siwe włosy
na głowie i na brodzie na kolor na
turalny be* niebezpieczeństwa dlaciała. Farba ta bezwonnajest skutecz
niejszo od wszelkich preparatów tego
— rodzaju dotęd używanych.
. klad w Krakowie, w aptekach PP. Trauczyń
skiego i W. Redyka, i u wszystkich głów
nych fryzyerów
( 1210 - 10 -)

Caonkami Drukarni L e o n a P a s z k o w s k i e g o .

Rzepy ścierniówbi
poleca handel

J. Scńaitter i Spółka w Rzeszowie.
(1600-1-6)

znaczniejsza część stada koni
w Dembnie.

Trzoda ta utworzoną została przez pana W achtera ze słynnej trzody
lorda Walsinghama, otrzymała na wystawie prowincyonalnej w Poznaniu
r. 1872 pierwsze nagrody i uchodzi jako jedna z najznakomitszych tej
krwi w Niemczech.
(1801-1-2)

v. W allenberg Packały.

adwokat w Krakowie

M
. Peterseim
fabrykant maebin w Krakowie
poleca swój skład nowo poprawnych loko
mobil i młocarń ze słynnie znanej fabryki

kton Proctor 4 Coip. w Lincoln

U I j O I Z E I l E .
L o u i s m o d e r n z W ie d n ia

ma zaszczyt zawiadomić Wysoką Szlachtę i Szanowną Publi
czność, źe przybył do Krakowa ze znacznym składem
pięknej bielizny męzkiej i damskiej i mieszka w hotelu

Drezdeńskim na 1 piętrze.
Mój od lat 15 w Wiedniu istniejący handel b ie li
zny i konfehcyj, znany jest powszechnie z naj
ściślejszej rzetelności. Wszystkie towory wy
robione są z najlepszyeh inateryj, wykonaniu
szycia i haftowań poświęcono największą
staranność, a co się tyczy smaku kroju, mam jak
wiadomo zawsze rajświeższe i bardzo gustowne mody.
Ponieważ zależy mi na tem, aby w Galicyi uzyskać
sobie znacz r ą ilość kupujących, przeto 'staraniem
mojem będde, aby taniem i cenami i rzetel
eą obsługą każdego zadowolnić. Dlatego zwracam
uwagę na następujący cennik.
N ąjlepszeJóiałekoszulem ę7kiepozłrj2u<£J> j\3jJ5;5 0 jlo ^ 4 j5 & ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 8 4 3 - 1 5 d
A rdzo piękne koszule damskie dzienne i nocne haftowane po złr. 2.50, 3,-3.50, 4.50 5 6 do 8.
Gatki dla mężczyzn po złr. 1.25, 1.50. 1.70 do 2.
Majtki damskie z angielskiego szirtingu haftowane pó^GT~r^07X857^^0r*3.5() do 4!
______
SpodSice damshio ładnie haftowane po złr. 4, 4.50. 5.50, 6, 8 do i 2.
Kaftaniki nocne z najpiękn. angiel.ezirtingujiaitow.pozłr. 1.50,1.80, 2.50, 3, 3.50, 4do8*
Najlepsze białe angiel. płócienne chustki ao »osa '/, tuz, po złr. 2. 2.50. 3. 3.50. 4 do 5.
Najlepsze francuzkie płócienne chustki do nosa z kolorowym brzegiem '/, tuz. po złr.
3.50, 5 50, 5 50 do 6.50._________
Najlepsze szwajcarskio batystowe chustki z gustownemi ręką haftowanemi początkowemi
literami od A do Z. sztuka po 1.50 do 1.75._______________________________
są moje krojem i gustownością w Wiedniu słynnie znane kolorowe szlafroki
francuzkiego ilajacego się Mobrze prać

z fałdem a la Watteu po złr. 4.80, 5.50, 6 do 6.50 z najlepszego prawdziw. kolorowego
kretonu z fałdem a la Wattea i licznemi wolantami fałdzistemi po złr. 8,10, 12 do 15.

Następnie posiadam

wielki skład angielskich adamaszko
wych przyborów stołow ych , adamaszkowych obru
sów do kaw y i serwetek wetowych, angielskich rę
czników do wcierania, haftowanych p łaszczy kąpie
lo w y c h , najlepszych francuzklch i angielskich poń
c z o c h damskich.
Ponieważ nie zdarzy się tak szybko dobra sposobność do zakupienia
dobrej pięknie uszytej bielizDy, przeto upraszam na to zwrócić uwagę.
Listowne zamówienia wykonane będą punktualnie i szybko za zali
czką pocztową, a nieodpowiednie rzeczy wymienione.

krawiec damski
znajdzie stałe i korzystne za
trudnienie.
Wiadomość w Magazynie H en 
wKrakowie
przy ulicy Grodzkiej w domu własnym.
(1730-3-6)

U czeń m ed y cy n y
życzy przez dłuższy nieco przeciąg czasu zająć po
sadę nauczyciela domowego dla przygotowania dzieci
do gimnazyum w Galicyi lub za kordonem rosyj
skim. — Bliższa wiadomość w Krakowie Podwale,
Nr. 22, w kancelaryi p. S te h li k a .
(1719-2-3)

Małe młockarnie, jak rycina wskazuje, należy nieraz przełożyć nad wielkie; mogą być na wą
skich złych drogach lekko przeniesione, mogą wszędzie być w ruchu, potrzebują mało ludzi do
obsługi, a manipulacya jest prosta. Cena złr. 3 , 500 . Lokomobila jest o sile 4 koni, wnętrze młockarni
42" szerokości bębenka. — Zamówienia przyjmuje
(925-2-9)

W F r a n k f u r c ie U. M ., landw. Halle,
w W iedniu, Franzensbrtickenstrasse 13.

Uzdolniony w kroju

ryka Schw arza

za złr. 3 ,5 0 0 .

z najlepszego perkaln

M u rn atow sk i & Co.

Dr. JAN HAJDDKIEWIGZ

kompletna z wszelkim przyborem

O

pruskie w całych i pół wagonach dostar
czają na zamówienia po najtańszych cenach

Konie te pochodzą po większej części z koni Kantor wymiany, w Rynku pod Nr. 11.
(1696-2-10)
stada książąt Sanguszków, a po części z koni an
gielskich. Właściciel stada otrzymał za chów koni
na wystawach rolniczych: w Wiedniu, Bielsku i
Tarnowie tizy wielkie medale srebrne a w Wiedniu
pierwszą wielką nagrodę rządową. Dembno poło
żone o pół mili stacyi kolei żelaznej Biadoliny, która
8 mil od Krakowa jest odległą, dokąd pociągi oso
bowe trzy razy dziennie z Krakowa i tyle razy ze
Lwowa przychodzą. — Bliższa wiadomość u wła przeniósł swą kancelaryę do domu przy
ściciela Dembna, ostatnia poczta m » « l o l l n y
w Galicyi.
(1800-1-6) ulicy
(1790-1-3)

parowa

Maurycy Weil jun.

W Ę G L E

Sław kow skiej Ar. * 6 3 .

Szczególniejszej d on iosłości dla d a m ___
Medal Tow. nauk przemysł, w Paryżu.

Świeże nasienie

Kandydat notaryalny

Wszystkie odlew arnle, warsztaty m achin, zakłady
lokomotyw I wagonów kolejow ych, budowania okrę Z powodu zmiany w urządzeniu gospodarstwa sprze
tów, każdy warsztat uaprawy machin, każdy tartak i fa  daną będzie z wolnej ręki od dnia 3 0
bryka obrabiania drzewa powinny machiny te i tarcze Emery
Lipca b. r. pocz«!ws*y,

wyższą n a g r o d ę dyplom
zasługi.
(1737-24-)

Części zapasowe są zawsze na składzie.
Cenniki na żądanie bezpłatnie i franco.

Lucernę fra n cu sk ą , R a jg ra 
sy angielski, włoski i francuski, T y
m o tk ę, P sią tr a w ę , M letiiczk ę itd.
(1618-4-5)

Cena egzemplarza broszurowanego (w 12
(zeszytach
. . . • • •
złr. 7'20
ką — poszukuje ugielskiej mili na minutę, a którego ostre powierzchnie nigdy nie tępieją. Cena egzemplarza oprawnego w półskumieszczenia
w
biurze
notaryalnem.—
Adres
rek
...........................
złr. 8'40
Ustawione na szczegółowo ku temu zbudowanych machinach, zastę
poste rest. W. G. K raków .
(1791-1-3)
pują tarcze te działalności pilnika, bruska, dłuta, hyblarni i tokarni.

M
O
R
IT
ZWEILJUN. .* FR
A
N
K
FU
R
T

ua stół 1 mieszkanie parę uozennlo

n ych w sz elk ieg o rmlaswjia sam
się za stęp o w a ć 1 potrzebne
p ism a jak oto: p od ania, proś
by, rck u rsa ltd. ltd. bez pomocy
adwokata z zu p ełn ym sk u tk iem
praw nym sporządzać może. Na pod
stawie n ajn ow szych u sta w z uwzglądnieniem ustaw sądowych obecnie
we Węgrzech obowiązujących przeszło
4 0 0 p rzyk ład a m i objaśniony.

SchmOlZ, stacya kolei żelaznej wrocławsko - fry burskiej (BreslauFreiburg.)

Przy czterokla80 wem gimnazyum żeńskiem we W&dowicaoh będąca obecnie
nadzorczyui oraz nauczycielka, tyczy sobie
z rozpoczęciem roku szkolnego, przyjąć
znakomitszego domu. Tamże panienkom za
pewnia się troskliwy dozór, ciągła rozmowa
w języku francuskim i w razie gdyby sobie
życzono lekcye fortepianu. — Wiadomość
bliższą powziąść można na miejscu w Wado
wicach dom pp. Gruszków u K . Foland.

cz y li:
każdemu przystępne objaśnienie w jaki
sposób każdy przy ak tach praw 

udziela
na do
bra ziemskie i realności miejskie w 6°|0 Listach
zastawnych i 7°|0 Listach dłużnych.
(1739-7-)

Konkurs

Bochnia dnia 13 Lipca 1875 r.

poleca Sz. Gospodarzom w zdrowe® ziarnie
i pewnem kiełkowania:
K oń sk i Ząb. Sadzi się na zieloną pas;ę od Maja do końca Lipca, na morgę
8— 10 g a r n c y ......................... garn 1 złr.
T u rn ip s a n g ie lsk i z
zielonym odziomkiem, konwiowy........................................funt cł. 90 c.
T u rn ip s a n g ie lsk i z
fioletowym odziomkiem (na
morgę 4 —5 funt.) . . . „
„ 85 „
(Obadwa gatunki wprost z
fa u lw ik F o w id a j
Anglii sprowadzone).
współpracownik „Przeglądu Polskiego11
I
lz
r p a szw ed zk a R a 
egzaminowany nauczyciel szkół w ydm
ta b a g a, rośnie szybko i wy (1611-3-8)
łowycb.
trzymuje zimno (na morgę
funt 3—4 ) .......................... ........ „ 65 „
aSrukicw w ie lk a , żół
Nakładem księgarni
ta, s z w e d z k a
.. . . „
„ 60 „
K a r o l a M a l i k a w Cieszynie Rzepa je s ie n n a Ś c i e r n i a n k a (Stoppelruben) na
wyszedł kompletnie Andrzeja Haidingera
morgę 4 —5 funt................. ........ „ 45 „
Posiada radto wszelkie nasiona, jakoto:
(1427-13-)

w Krakowie
pożyczki hipoteczne

S

C. k. Zarząd salinarny.

w Krakowie , ulica S. Jana L . 292

Od 1 Wrześoia r. b. przyjmuję na stół
i stancyę u c z n i ó w uczęszczających do
szkół publicznych. Język francuski i nie
miecki będzie kolejno używany w konwer
sacji domowej. Korepetycya w domu. Opie
ka rodzicielska.
Szanowni Rodzice i Opiekunowie, którzy
mi dzieci swe powierzyć raczą, zechcą zgło
sić się do mnie począwszy od 15 Sierpnia
r. b. ustnie lub pisemnie w „Szarej kamie
nicy11 II. piętro w Rynku gł. w Krakowie.

Adwokat domowy

materyałów pisemnych i rysunkowych, papierów li
stowych francuskich, kajetów z wizerunkami, obraz
ków z wizerunkami, obrazków do odbijania, mono
gramów, kart wizytowych, przedmiotów szkolnych,
łyżew angielskich Halifax tanich. — Najrozmaitsze
galanterye, mydełka, wody kolońskie, perfumy fran
cuskie, albumy grające, neceserki do szycia, portmonety, ordery ao kotyliona. Dla księży religijne
rzedmioty, medaliki, książeczki, figurki N. Panny
laryi z Lourdes, Królowój Serca Jezusowego i S.
skaplerza. 100 obrazków z modlitewkami za 30 o.
Jasełka i pastuszki, książeczki z obrazkami i na
grody. Przewodnik po Katedrze 30 c. Wielki wybór
wzorów do wyrzynania, zabawek najrozmaitszych i
Fróblowskich na Ś. Mikołaja, gwiazdko, na imie
niny, nowy rok, prima aprilis, premie i prezenta,
także tornistry szkolne.
(98-37-j

Dom Zleceń i Skład Nasion

Znów uznane zostały takowe za najlep
sze i otrzymały pierwsze nagrody na osta
tnich wystawach gospodarczo - rolniczych,
a mianowicie:
1. W Getyndze (w Hsnnowerskiem) Igo
i 2go Czerwca 1875 r. pierwszą na
grodę, srebrny medal.
2. W Preston (w Anglii) 26go Czerwca
1875 pierwszą nagrodę, złoty medal.
3. W Braine-le Comte (w Belgii) 28go
Czerwca 1875 r. pierwszą nagrodę,
złoty medal i 200 franków.

M ło ca rn ie k ier a to w e n ajn o
w szej i n a jle p sz e j b on
slru k cy i;
m ło ca rn ie r ę c z n e system u
szty fto w e g o ;
now o p op raw n e m ły n k i do
czyszczen ia zboża, które pod

Kamienica

w B ochni pod LL. 5M/M8 i M8/»52 przy
ulicy Białej położona, wraz z oficyną i gospedarskiemi zabudowaniami, jest każdego
czasu z wolnej ręki do sp rzed an ia.
Bliższej wiadomości zasięgnąć można u
Wgo R om ualda Żurowskiego w B o c h n i .
(1792-1-3)

E S S E N T C Y A
z Salsaparyll Oolbert.

Jeden z najdawniejszych i najskuteczniejszych ro
ślinnych środków, krew czyszczących, w chorobach
złego przymiotu (syfilitycznych), zanieczyszczeniu
krwii i wyrzutach na ciele. Metoda użycia w poL
skim języku.
(1669-22-24)
Dostać można w Paryżu w aptece pana Colbert
w passażu Colbert, Nr. 7 et 8, — w Krakowie u p.
względem działalności znacznie kosz Trauczyńskiego aptek, i u p. W. Eedyka aptek.

towne trieury zastępują;

n a jn o w sze, n a j l e p s z e g n o 
jó w k i i sik a w k i ogniow e
system u Htoeia;
pop raw n e u n iw ersa ln e siew n ik i szerok orzu tn e;
p op raw n e m achiny d rylow e
system u 8 a \ a ;
sieczk a rn ie (
am erykan, grab ie do siana;
u rzą d zen ia g o r z e l a n e do
ru ch u zapom ocą k ieratu
i m achiną parow ą, ta osta
tnia bardzo korzystna w połączeniu
z mUcarnią z powodu szybkiego wymłócenia i sprzedaży zboża, dopóki
takowe po wysokich cenach się sprze
daje.
(1740-2-30)
Cenniki rozsyła na żądanie darmo.

Hotel Klomserw Wiedniu
Stndt, Herrngasge Wr. 19

poleca się względom Szanow. Publiczności.
Hotel ten w środku miasta położony, jest
oddalony o trzy minuty drogi od opery,
Burgu, muzeów, a kilkadziesiąt kroków od
stacyi kolei konnej. Pokój z jednem łóż
kiem kosztuje na dobę c. 80, złr. 1, 1-20
do złr. 1 *50, pokój z dwoma łóżkaai złr.
1-50, 2, 2'50 do 5 złr. Usługa szybka. Re
stauracja zaopatrzona w doborowe potrawy i napoje przez cały dzień. (1635-2-5)

nowa Klyzopompa udoskonalo_________
na, o ciągłym
wytrysku, jedynaTjaka istnieje bez tłoczni i bez sprę
żyn, niepotrzebuje nigdy reparacyi. Zamknięta w
małem pudełeczku, bardzo wygodna w podróży.
Cena przystępna— W Paryżu u wynalazcy P. Naudina przy ulicy Jouy 7, — wKrakowie w aptece p.
Trauczyńskiego, w aptece W. Eedyka i w handlu
Tomasza Góreckiego.
(1653-28-)

HYDROCLYSE

S ^ B E K
B O Ł U ^ i
i b »s w e lr a y k lw * ii|« ,
bez lekwstw przoezkftdsłjącjch t r a wT » n i o,
tndssfsś bez on o r 6 b n a s t ę p n y c h i pr*»r
w arił s a t r u d n i e n i a wyleczą według zu
p e ł n i e n o wś j m e t o d y , doświadozonśj w
niezliczonych wypadkach

a p S a w f r u r y m oozow ój,
tak ś wi e ż o powstałe jakoteż bardzo za
starzałe, naturalnie, gruntownie i
szybko

Hr. Hartmann,~wi
członek lekarskiego wydziału,

w Wio€nla, St&clt, B ab sbnrgergu. 1.
Wyleczą także wyrzuty skórne, zwężenia,
i a p ł a wy u k o b iet , bladaczkę, niepłodność,
u pi a wy,
o s U h le n le m ę z la ir,
b ez w y r z y n a n i a i bez wypalania zołzo
wych lub k i ł o w y c h w r z o d ó w itd. Zachowujo najściślejszą d y s k r e c y ę ; N» listy
z honoraryum z nazwiskiem lub literą odpo
wiada odwrotnie.
Za nadesłaniem 5 złr. w. a. przesyła od
wrotną pocztą lekarstwa wraz z opisem uż y c i a . ___________________ (1679-42-)

Odpowiedzialny Rządca Drukarni J ó z e f Ł a k o c i ń s k i .

