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Lwów d. 15. sierpnia.
(Po co przyjechał ks. Milan do Belgradu).

W sobotę, dnia 12. bm. przybył ks. Milan
z głównej kwatery do Belgradu. Cicho, przez ni
kogo niewitany przejechał przez miasto, które
przed kilku tygodniami uroczyście żegnało go z
nadzieją, iż młody książę Obrenowicz powróci w
tryumfie jako zwycięzca. W powrocie zastaje on
jednak stolicę pogrążoną w smutku i w oczeki
waniu pełnem obaw najboleśniejszych.
Wydają się nam jednak przedwczesnemi na
dzieje dziennikarstwa niemieckiego, które z po
wrotu księcia wróżą bliski koniec wojny. Książę
Milan sprzeciwiał się jak wiadomo wszelkiemi
siłami wypowiedzeniu wojny, musiał jednakże uledz woli narodu, który z niezłomną uporczywo
ścią żądał walki z Bisurmaństwem. Więc i te
raz, pomimo pokojowych usposobień księcia, nie
będzie on mógł nawiązać układów z Turkami.
Wszystkie sprawozdania zgadzają się bowiem w
teiń jednem, że dotychczasowe niepowodzenia na
polu walki, bynajmniej nie złamały ducha w na
rodzie serbskim. Owszem przeciwnie : okrócieństwa, które popełnić mieli Turcy w zajętych okolićach, a które przesadzają Serbowie w opi
sach swych, rozbudziły tylko tem większą za
wziętość przeciwko nim w masach ludności serb
skiej. Ministerstwo z Risticzem na czele i wię
kszość senatu są stanowczo za dalszem prowa
dzeniem walki, do ostateczności, wojsko zaś i
główna kwatera ani śui o układach z Turkami.
Z tego wszystkiego wnosić można, iż wielka na
rada, jaka odbyła się wczoraj w Belgradzie pod
przewodnictwem księcia przy współudziale wszy
stkich członków gabinetu i senatu, nie doprowa
dzi do zawiązania układów pokojowych.
Zresztą ci wszyscy, którzy rozpisują się tak
szeroko o pókojowem usposobieniu ks. Milana i
o ewentualnem zakończeniu wojny zapominają,
że koniec walki zależy także choć troszeczkę i
od — Turków ! Jakżeż można przypuszczać, aby
Turcja zgodziła się teraz chociażby tylkó na
przerwę walki w chwili, gdy armia nieprzyja
cielska jest wprawdzie osłabiona, ale w takty
cznej gotowości do dalszych, óperacyj i potrzebu
je tylko czasu do lepszego skoncentrowania sił
swoich? Ja k można spodziewać się, aby Turcy
zgodzili się teraz na przerwanie walki, gdy.seraskier niemal dopiero początek zrobił w opera
cjach stanowczych, przez które ma zamiar roz
bić i zniweczyć siłę zbrojną Serbii ’? Czyż na to
Wysoka Porta ściągała wojska z ostatecznych
granic państwa — z Azji i z Afryki, czy na to
poniosła tak ciężkie ofiary pieniężne, aby teraz,
w przededniu spodziewanego pogromu, siły zbroj
ne jej najniebezpieczniejszego wroga wewnętrz
nego miały być zakonserwowane na lepsze
czasy?
Otóż żadna ze stron wojujących, ani Serbja
ani Turcja nie mogą sobie życzyć w tej chwili
zawiązania układów pokojowych.
Ks. Milan przyjechał do Belgradu pod pozo
rem, że żona jego ma odbyć połóg. A narady mi
nistrów i senatu jakie tani odbywają się pod je
go przewodnictwem, mogą się tyczyć tylko środ
ków, tyczących się obrony kraju przed kroczącym
w głąb kraju coraz dalej nieprzyjacielem, środ
ków dalszego prowadzenia wojny, a wreszcie mu
szą tam być troskliwie rozbierane także donie
sienia o usposobieniach dyplomacji europejskiej.
Żeby zaś Serbowie; mieli teraz myśleć o na
wiązywaniu układów pokojowych z Turcją, to jest
to w obecnem położeniu ich militarnem dla nich
niemożliwem, gdyby nawet i chcieli.

Kronika krakowska.
(„Znaleziony zeg arek ? — Powieść osnuta na
faktach prawdziwych. — Spis rozdziałów : I. Ban
kructwo kultury niemieckiej. — II Krakowski pan
Lecoą. — III. Sprawy niezależne od policji. — IV.
Crłęboko-polityczny i austrjacko usposobiony oby
watel. — V. Wache-Beleidigung. — VI. Komendant-Matnzal. — VII. Konkluzja.)

Zdarzyło się niedawno, w mieście Krakowie,
że pewien żołnierz znalazł w nocy na rynku w
bliskości odwachu zegarek z łańcuszkiem i zło
żył takowy w policji, ażeby właściciel mógł go
sobie ztamtąd odebrać.
Przyjmując pacjenta, tj. zegarek z łańcusz
kiem do depozytu, obejrzrzano go szczegółowo i
troskliwie. Nosił on na sobie ślady jakiejś stra
sznej kampanii. Koperta była pogięta, łańcuszek
potargany, szkiełko stłuczone, skazówki połama
ne, słowem kontuzji wiele i ran mnogość. Tru
dno jednak było przypuścić, żeby wszystkie te
uszkodzenia pacjent mógł ponieść w kampanii
prusko-francuskiej. nie był bowiem francuskiego
wyrobu i nie widać było na nim charakterysty
cznych śladów łap pruskich. Wiadomo przy tem
dobrze, co się ztało z zegarkami, zdobytemi w tej
wojnie przez Prusaków. Wszystkie one przy wy
dzieraniu prawym właścicielom poniosły straszne
uszkodzenia, a że pruscy zegarmistrze naprawiać
ich nie umieli, więc trzeba je było posyłać do
naprawmy do Francji, a Francuzi nie w ciernie
bici, słone smarowali rachunki, tak że kultura
niemiecka była zmuszoną wydać na te reparacje
całą pięciomiliardową kontrybucję, zwracając ją
w ten sposób zwyciężonym, sama zaś pozostała
bez grosza przy duszy, goła jak święty turecki,
i jest obecnie w przededniu bankructwa, bo na
wet teatru we Wrocławiu, pierwszem mieście co
do ludności po Berlinie, utrzymywać niema za
co. Wszystkie zegarki, annektowane w czasie
wojny prusko-francuskiej, zostały zatem napra
wione, ergo i zegarek znaleziony w Krakowie
zostałby naprawiony, skoro go więc znaleziono
w takim opłakanym stanie, musiał on biedak
paść ofiarą jakiejś innej kampanii.
Rozmyślając tak nad znalezionym zegarkiem
c. k. policja wpadła na domysł, że w nocy z d.
7. na 8. bm. w Krakowie stoczoną być musiała
jakaś kampania, albo, mówiąc stylem" mniej mi
litarnym. musiał być popełniony jakiś rozbój w
połączeniu z rabunkiem.
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Wychodzi codziennie o godzinie
rano,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznycb.
Przedpłata wynosi:

Teraźniejsze położenie Serbji jest pod każ
dym względem nader krytycznem. Jest bardzo
prawdopodobnem, iż Anglja i Austrja użyła tak
że swego wpływu, aby skłonić Serbję do" nawią
zania bezpośrednich układów pomiędzy Serbja i
Turcją, co byłoby dla tych mocarstw bardzo pożądauem, gdyż wykluczyłoby niebezpieczeństwo,
jakiejkolwiek interwencji obcej na Wschodzie.
Lecz powtarzamy: teraz jeszcze nie pora do układów pokojowych!

nawiając się ze stanowiska humanitarnego nad
kanibalstwem rozbestwionej tłuszczy tureckiej
mordującej tysięce bezbronnych w Bułgarji, przy
szedł do konkluzji, że jeżeli armia ottomańska w
równie barbarzyński sposób plądrować będzie
Serbię, natenczas względy cywilizacyjne muszą
zniewolić mocarstwa do interwencji". Ponieważ
zaś powszechnie wiadomo, że p. Martini pisują
cy wstępne artykuły w wyżej wymienionym
dzienniku, w bliskich zostaje stosunkach z mini
sterstwem spraw zagranicznych, więc też wy
stąpienie jego bardzo energiczne przeciwko bar
barzyństwu tureckiemu, a szczególnie piaidoyer

interwencyjne wialkim napełniło strachem tutej
szych turkofilów, którzy już — już na serjo wie
rzyć poczęli w wojownicze zamiary hr. Andrassego. Dziennikarski lokaj z Fichtegasse obsługu
jący turecką ambasadę zapłonął wielkim oburze
niem i począł jak ordynarna przekupka używać
najpospolitszych słów, ażeby ukarać F n m d e n blgtt za występ antiturecki. Wiadomo, że ostatni
dziennik do najpoważniejszych i najumiarkowańszych należy, i że sposób polemizowania właści
wy Nowej Pressie jest mu obcy i wstrętny. Mi
mo to nie mógł milczeć dalej na obelgi miotane
przeciwko niemu i dziś przynosi na argumenta
Nowej P re s.y odpowiedź, która jak zimna woda
podziałać musi na rozgorączkowane b r z ę k i e m
l i r umysły tych żydków, których mądrość sta
nowi istotę Weltbłattu
Pozwolimy sobie przytoczyć dosłownie koń
cowy ustęp: „Głębokie współczucie przejmuje
serce nasze, kiedy patrzymy, w jaki sposób ci
panowie uzurpują dla siebie prawo kierować opinją publiczną i jak oni ciskają piorunami na
każdego, kto poważy się wątpić w nieomylność
ich dziennika (AT. f r . P resse). To co przez lata
sami ubóstwiali, palą dziś na stosie z fanatyzmem
ormiańskim: rewolucję prawa ludzkości, humanitarność, wolność! Czy coup d ’etat Napoleona, w
które przez dziesiątki lat iak w wielki bęben wa
lono — jest więcej okrutnem i wstrętnem, ani
żeli morderstwo trzech tysięcy kobiet i dzieci w.
miasteczku, którego liezba mieszkańców wynosi
dziesięć tysięcy? Czy świecka władza papieża
była więcej uciążliwą dla' Romanii, aniżeli dzikie
gospodarstwo baszów w Hercegowinie? A gdyby
dziś Garibaldi ze swojeml wziął udział w walce
przeciwko sułtanowi, lub gdyby Castellar, którego
mowy N ow a Presse z niezwyczajnym wita entu
zjazmem, przemówił na korzyść o wolność bijących się Serbów? Niezawodnie został by Gari
baldi i Castellar wypchnięty przez jedną noc z
panteonu na F i c h t e
s s e i policzony w po
czet .pastuchów nierogacizny“ lub „złodziei , o
wiec.“ Trudno dać trafniejszą odprawę.
Dzienniki zaprzeczają konsekw entnie jakoby
się na jakąkolwiek miało zanosić medjację. Mo
carstwa milczą i przypatrują się obojętnie jak
nieszczęśliwy, przez Moskwę oszukany naród
serbski, strumieniami krew przelewa w walce o
wolność i niepodległość. Jeżeli się zważy, że Mo
skwa pchnęła księstwa serbskie do wojny i że
ta sama Moskwa tak obojętnie przyjmuje wiado
mości o klęskach Serbów, to zaiste możnaby
przypuszczać, że masakry Słowian i pustoszenie
ich dobytku jest pierwszej na rękę. Moskw-a nie
jest z pewnością przyjaciółką Słowiańszczyzny
południowej, ona jedynie dla swych własnych
zaborczych celów eksploatuje gorący ich patrjotyzm.
W sprawach austrjackich zupełna cisza. 0
kolejach galicyjskich znowu wszczyna się dysku
sja w tutejszych dziennikach. I tak donoszą po
między innemi o kolei Karola Ludwika, że opró
żniona po Misesie posada członka Rady zawiadowczej ma nie mniej, aniżeli dziewiętnastu kan
dydatów, pomiędzy temi czterech hrabiów, tyleż
adwokatów, jeden jenerał i jeden nowo upieczony
rycerz “ z Brodów. Minimalna tantiema w sumie
50.000 fr. ma jak widać wielki urok, kolej Al
brechta zaczyna być znowu forytowaną przez
organ „Unionbanku“ zapewne, ażeby na giełdzie
inscenizować małe _divertissement“ z akcyjkami,
w które później publiczność ubraną będzie,
Podaną przez niektóre paryzkie dzienniki
wiadomość o śmierci senatora Wołowskiego, de
mentuje M essagtr de Vienne na podstawie otrzy
manych prywatnie zapewnień. Wedle tego źródła
byłaby więc wieść o śmierci wielkiego rodaka

Sułtan po większej części odbywa spacery
zmyśloną zupełnie. P. Wołowski ma być jednak 1
bardzo cierpiącym, a lekarze mało mają nadziei. na morzu. W ostatniej jego wycieczce po gór
Wczoraj zapadł wyrok sądowy, skazujący nym Bosforze wydarzył się wydadek. Kaik, któznanego tu powszechnie Friedmana, twórcę 27 ren się zanadto zbliżył pod koła jachtu sułtańcentowych bazarów, na dwa lata ciężkiego wię skiego, został kompletnie zgruchotany, a z trzech
zienia i zwrot szkody (46.000 złr.). Friedman ludzi, którzy się znajdywali w kaiku jeden był
popełnił oszustwo, którego ofiarą byli w pierw ciężko rannym. Dziś ma się odbyć ceremonja
szej linii ci. którym kredytu na budowy (Bahn- piątkowa.
Składki na wojnę postępują olbrzymim kro
kredit) udzielał. Proces ten budził bardzo wiele
powszechnego interesu, szczególnie dla tych, któ kiem bo wszyscy bez wyjątku spieszą z datkami
zacząwszy od wyrobnika a skończywszy na ce
rzy znają kwitnący tu „BahnschwindeP.
Kapitan Boytón, Amerykanin, wynalazca no sarskiej familji. Siostra eks-sułtana Abdnl Azisa
wego przyrządu do pływania, przepłynął przed złożyła 1.000 lir (23.000 fr.) Dowiaduję się, że
wczoraj Dunajem do Wiednia, witany z nadzwy rząd Tunetański miał odpowiedzieć Porcie, że z
czajną uprzejmością przez licznie na brzegu koło powodu lichych finansów jest mu niemożebno„Carlsteg14 zebraną publiczność. Fachowi zapew ścią przesłać posiłki wojskowe. Przebywający tu
niają, że wynalazek Boytona jest doskonały i wielką Rustem basza, minister wojny tunetański ma od
należy do niego przywiązywać wagę. Szczególnie jechać do kraju temi dniami, skończywszy swoją
praktycznie da on się zastosować, jako środek misję przy Porcie. Korespondent M essagtr du M i
di opisuje różne szczegóły o zdrowiu sułtana ja 
ratowania się przy rozbicia się okrętu.
Następca tronn włoski ks. Hnmbert odjechał koby je miał od nadwornego lekarza suł^ińskiewczoraj ze swoją małżonką pociągiem kolei po go p. Kapoleone. Otóż ten dowiedziawszy się o
łudniowej o godz. 1 min. 15. Arcyks. Leopold i tem, wytacza proces kryminalny temu dzien
hr. Andrassy odprowadzali dostojnego gościa na nikowi.
Wczoraj został zawieszonym na zawsze
dworzec.
Courrier d'O rient przez biuro cenzury. Powo
dem do tego było, że powtarza rozprawy angiel
K onstantynopol 11 sierpnia.
skie w parlamencie, co się tyczy okrucieństw po
Świetne zwycięztwa armji tureckiej zrobiły pełnionych w Bułgarii. Toż samo zawieszone zo
tu wielkie wrażenie na całą publiczność, a giełda stały 3 dzienniki tureckie na 15 dni Vakit, Batnasza nie zważając ani na Paryż ani Londyn, siret i Istikbai, dwa pierwsze, z powodu obraża
ma ciągłą tendencję do zwyżki; przed paru dniami nia honoru osób w służbie rządowej, bez żadnej
kwity rządowe, o których nawet nikt nie wspo przyczyny. Trzeci zaś to jest Istikbai za czepia
mniał, dziś można negociować wprawdzie je nie się osoby dyrektora prasy. Dziennik grecki
szcze z znacznem ustępstwem. Rzeczywiście był T h ra k i został toż samo dawniej zawieszony z
ten wypadek wybawieniem nas z wielu niesz powoda artykułu, w którym się mimowoli wyśli
część grożących. Każdy nabrał nadzieji, widząc znęło zdanie o konstytucji.
że armja turecka potrafi być waleczną i że po
Dyrekcja prasy dała pozwolenie wydawania
kazało się, iż tak nisko ceniona strategja naszych nowego dziennika tureckiego pod tytułem Meszoficerów, nie jest złą.
veret (Rada). Dyrektorem dziennika jest jeden z
Najważniejszem do zanotowania wypadkiem dawnych wygnańców politycznych. Ogień, któren
to jest po zajęciu Kruszewaczu i Zajczarn, jest wybuchł na wyspie Rodos sprawił blisko 45.000
zbliżenie się wezyra do Midhata baszy. Otóż lir szkody; przyczyna ognia nie wiadoma.
wezyr zakomunikowawszy tak świetne zwycięzstwa osobiście sułtanowi, z tamtąd udał się do
Midhata baszy. Tenże zdziwiony tak niespodzie
P e te rs b u rg 3. sierpnia.
waną wizytą wezyra, wraz z swym kolegą Zyja
bejem, wyszedł na przeciwko, aby przyjąć tak
Moskale, przejęci szczerze sprawą słoowiańdostojnego gościa. W chwili kiedy Midhat basza ską, pojmują całą trudność pomyślnego jej zała
pochylał się, aby oddać zwyczajem wschodnim twienia bez poprzedniego pozyskania Polaków.
zwierzchnikowi pokłon, wezyr powstrzymał go, Nie tają się z tem przekonaniem ludzie, którzy
rzucając mu się w objęcia i pocałowawszy go w pragną, ażeby Moskwa zbrojną dała pomoc wal
twarz pierwszy przemówił: „Wielki Allah nas czącym Serbom i Czamogórcom. Przed kilku
nie opuszcza, oto nowe z wielkiemi korzyściami dniami jeden z gorliwych tutejszych Słowianiodniesione zwycięztwa naszego oręża. Zyja bej stów, zajmujący już dzisiaj wpływowe stanowi
zabierał się do pozostawienia ich samych, lecz sko, a któremu zmiana kierunku polityki rządo
wezyr pierwszy go zatrzymał, mówiąc: zostań wej z pewnością otworzy jeszcze szersze pole
Arkadaszu (towarzyszu) ho rzeczy, o których działania, spotkał na koncercie, danym na do
chcę pomówić, zarazem i ciebie obchodzą.
chód ranionych Słowian, jednego z naszych ro
Otóż o ile mi jest wiadomem, mowa toczyła daków, używającego tu powszechnych względów.
się o wojnie i o środkach na przyszłość jakoteż Szczerze się cieszę — rzekł — że spotykam tu
o radykalnych krokach przeciw Czarnogórze, któ jednego ze zacniejszych przedstawicieli polskiego
ra podobna swojem dzisiejszym manewrem znów narodu. Polacy, znani z zamiłowania swobody,
zagraża Muktarowi baszy. Nareszcie skierowaną powinniby więcej niż kto inny okazywać współ
była rozmowa do reform i konstytucji. 0 ile mi czucia dla współplemieńców, wybijających się na
jest wiadomem, w wezyrze miała objawić się niepodległość. — „Zanadto jesteśmy udręczeni
wielka zmiana. Przyznawał słuszność Midhatowi własnem nieszczęściem — odrzekł mu rodak —
baszy w wielu kwestjach, w których parę dni ażebyśmy mogli zbyt żywy brać udział w bądźtemu oponował. Pogodzenie się tych dwóch mę cobądź obcych nam sprawach? — „Otóż wła
żów stanu jest dobrą wróżbą na przyszłość dla śnie — odrzekł Moskal — sprawa ta słowiań
działania Midhata baszy. Pytanie zachodzi, o ile ska nietylko bezpośrednio nas obchodzi, ale po
ono, i czy jest szczerem to przeproszenie się. Je winna wywrzeć stanowczy wpływ i na waszą
dni twierdzą, że wypłynęło z własnej woli we przyszłość. Nie widzicież panowie, jak się roz
zyra, inni zaś przypisują je wpływowi ambasa nieca życie publiczne w narodzie, jak wola jego
dora angielskiego. Po wizycie u Midhata baszy nabiera coraz większej stanowczości, i jak wre
wezyr udał się do Porty, gdzie się odbyła wielka szcie przychodzi on do samowiedzy, że sam po
narada, podczas której wiele depesz wysłano na winien być władcą swych losów ?“ Z współczuteatr wojny.

Ponieważ rzecz taka na samym Rynku i w
pohliskośei odwachu nie może być tolerowaną,
polecono zatem p. inspektorowi Schwenkowi, żeby
wyśledził i ujął sprawców tego naruszenia publiczego porządku i bezpieczeństwa.
Pan Schwenk jest to krakowski pan Lecoą,
pan Lecoą zaś jak wiadomo był Achillesem, któ
rego bohaterskie czyny opiewał jako Homer nie
boszczyk Emil Gaboriau.
, Pan Schwenk zabrał się do dzieła gorliwie.
Śledził, szukał, badał, wypytywał, zaglądał, noto
wał , kombinował, sprawdza!, stw ierdzał, kon
frontował, wnioskował. Stracił na to jeden dzień
i drugi dzień, — ale cóż znaczą dwa dni, w sto
sunku do wielkiego dzieła?... Nareszcie po dwóch
dniach stanął do raportu przed swym zwierzch
nikiem.
Mina p. Lecoą... chcialem powiedzieć p.
Schwenka... była na pół tryumfującą, na pół za
frasowaną. Zwierzchnik nic jeszcze nie mógł wy
rozumieć z tej miny.
— Cóż inspektorze, — zapytał, — jesteś na
tropie tej niesłychanej zbrodni, której jedynym
śladem był pogruchotany zegarek?
— Jestem, panie konsyljarzu, — odpowie
dział p. Schwenk, — nietylko jestem, ale mam
dowody, i to dowody, odnoszące się do wszystkich
tych opłakanych awantur, jakie się w Krakowie
tak często przytrafiają po nocach.
— 0 toś wiele dokazał, inspektorze!... Któż
to jednak są ci sprawcy i czemuś ich nie aresz
tował ?...
— Aresztować, panie konsyljarzu... a ! to
byłoby trochę trudneni... my nie mamy władzy
nad nimi.
— Nie mamy władzy aresztowania naruszycieli publicznego porządku?... Co mi gadasz, in
spektorze?... Zapewne w gorliwych poszukiwa
niach byłeś zmuszony kilka nocy spędzić bezsen
nie i teraz jesteś pod wpływem łatwych do zro
zumienia hallucynacji...
— Nie wiem i nie chcę wiedzieć o żadnej
hallucynacji, o ile nie jest poszlakowaną o jakie
przestępstwo, — odpowiedział stanowczo pan
Schwenk, — ale powtarzam p. konsyljarzowi, że
my nie mamy władzy nad nimi.
— Któż ją więc ma ?
— Intellektuałny sprawca tych nieszczęść
władzy naszej nie polega, bezpośredni zaś spraw
cy tylko pod jego rozkazami zostają.
— To nie pojęte! któż to są ?... czy du
chy?...
-— Nie, panie konsyljarzu, proszę o chwilę
cierpliwości, opowiem wszystko dokładnie.

Nie mamy prawa przytaczać dosłownie ra
portu jaki p. Schwenk złożył swemu zwierzchni
kowi; byłoby to wyjawieniem tajemnicy urzędowej,
ale wolno nam własnym naszym domysłem i świa
domością tego co się Krakowie dzieje, na podsta
wie powyższego urywku rozmowy rozjaśnić cały
stan rzeczy.
W ogólności obywatele krakowscy są spokoj
ni, chodzą spać wcześnie i aw antur na ulicach
nie robią. Wyjątkowo jeden i drugi, bardziej w
sprawach politycznych biegły, i bardziej austrjac
ko usposobiony, rozczytawszy się w dziennikach,
wpada na myśl ileby to Austrja zrobić mogła do
brego światu w ogóle i nam w szczególności,
gdyby nie te nieszczęśliwe finanse, które jej dzia
łalność krępują. Przejęty wzruszeniem nad tą
przykrą sytuacją państwa, któremu dobrze ży
czyć naszym obowiązkiem i interesem, taki głę
boko polityczny i austrjacko usposobiony obywa
tel, duma nad sposobami powiększenia jego do
chodów’ i wyprowadza z dumań wniosek, że najłatwiejby je było powiększyć, powiększając do
chód z akcyzy. Łącząc czyn z pomysłem, spieszy
pracować w’ winnicy pańskiej, albo też w piwiar
ni lub szyneczku, gdzie tam kogo czyje osobiste
sympatje zaprowadzą, i pracuje: idzie szklanka
za szklanką, kufel za kuflem, kieliszek za kie
liszkiem, akcyza się powiększa, potęga Austrji
rośnie, serce głęboko-politycznego i" austijacko
usposobionego obywatela błogiem zadowoleniem
się przepełnia.
Po ukończeniu tej operacji głęboko-polityezny i austrjacko usposobiony obywatel wraca
do domu, dość późnym wieczorem, kiedy już uli
ce są puste. Wracając nie myśli o trzymaniu
się linii prostej, bo ma daleko poważniejsze spra
wy na głowie, i rozmawia sam z sobą, bo nie
ma towarzysza, z którymby mógł polityczne my
śli swoje podzielić.
W tem nadchodzi patrol c. k. straży wojskowo-policyjnej, i jeden z panów policjantów
woła:
— Hej! ty pyoku jak iś! a nie mozes to iść
spoć ?...
Głęhoko-polityczny i austrjacko usposobiony
obywatel czuje się mocno dotkniętym w swojej
godności osobistej. I rzecz to bardzo naturalna.
On przed chwilą razem z jego ekscelencją p. mi
nistrem finansów łamał sobie głowrę nad zapeł
nieniem bezdennych otchłani austrjackiego skar
bona Au teraz pierwszy lepszy wartownik nocny
śmie go traktować per -„ty14, Odpowiada zatem
z urazą:
t

— Go ty mi będzież mówił „ty?“ J a z pa towania aresztowanego, bez budzenia spokojnych
nem ministrem pracowałem, więc nie miałem mieszkańców i alarmowania miasta.
czasu świń z tobą pasać! Ruzumiesz kulfonie
Takich ludzi jednakże c. k. straż wojskowojak iś!
policyjna w Krakowie pod obecną komendą mieć
— A co ty mi będzies gadał „kulfonie14,—i nie może, raz dlatego, że chcąc ich mieć, trzeba
wrzeszczy policjant — cy nie wis, że to wachę- ich szukać, a p. komendant straży wojskowo-pobelajdigunek ?.. jak cię wsadzę do kryminału, to licyjnej nietylko ich nie szuka, lecz zgłaszają
cych się do tej służby wysłużonych podoficerów
tam zgnijes łajdoku!..
Po tych słowach nieodzowną jest bójka, szar wprost odstręcza, nie chcąc ich przyjąć inaczej
panie się, krzyki, budzenie najspokojniejszych o- jak na prostych żołnierzy, a powtóre dlatego, że
brak sprężystości i energii w kierowniku musiał
bywateli, otwieranie okien, zbiegowisko.
by zdemoralizować i rozpasać nawet najlepszych
Wreszcie patrol zwycięża i biedną, zbitą, po ludzi, a p. komendant, człowiek zkądinąd wielce
kaleczoną, potłuczoną ofiarę głębokiej polityki i szanowany, sprężystym i energicznym być nie
austrjackiego usposobienia, szamoczącą się jeszcze, może, jako staruszek, który wkrótce pięćdziesię
wlecze za kołnierz, w literalnem tych wyrazów' cioletni jubileusz swej służby ma obchodzić, i
znaczeniu wlecze za kołnierz na odwach.
który, jeżeli ma koniecznie w służbie, a nie w
Że podobne wypadki trafiają nietylko wyro stanie dobrze zasłużonego spoczynku lat matuzabników i pospólstwo, lecz także porządniejszych lowych doczekać, powinienby być przeznaczonym
obywateli, dow’odem są zegarki z łańcuszkami, do czegoś takiego, co mniej sprężystości i energii
które następnie żołnierze na rynku pod odwa- wymaga.
Rzecz niewątpliwa, że gdyby c. k. straż woj
chem znajdują i do policji odnoszą. Prawdopodo
bnem jest, że w takich wypadkach giną także skowo-policyjna zostawała pod hezpośredniemi
nieraz i portmonetki; te jednak w ogólności nie rozkazami tutejszej dyrekcji policji, nie byłoby
powodu do skarg na nią, tak samo jak nie ma
bywają odnoszone.
Ponieważ w nocy wszystkie koty są szare, powodu do skarg na straż cywilno-policyjną, zło
więc i najtrzeźwiejszy człowiek, chociaż bynaj żoną w ogólności z ludzi, rozumiejących i umieją
mniej chwiejnością swoich kroków nie objawia cych spełniać swoje zadanie. Ale c. k. straż woj
austrjackiego usposobienia, ani zerwaniem z linią skowo-policyjna jest zależną od swoich władz, a
prostą nie okazuje głębokiej polityki, może być dyrekcji policji nie podlega, tem troskliwiej za
przez policjanta wzięty za nietrzeźwego i przy tem ludzie w jej skład wchodzący, powinni być
witany wyrazami: „Hej ! ty pijokn, a rusaj zaraz dobierani, tem sprężystszym i energiczniejszym
spoć!“ a w razie najmniejszej protestacji prze powinien być jej zarząd, ażeby się w niej nie wy
ciwko tym wyrazom, może paść ofiarą takiej sa rabiało poczucie bezkarności i samowoli.
Miasto Kraków, które znaczną sumą coro
mej awantury.
czną na utrzymanie tej straży budżet ma obcią
Takie rzeczy są w mieście naszem na po żony, ma prawo żądać, ażeby sama ta straż nie
rządku dziennym, to jest właściwie mówiąc, na była dla niego źródłem niepokojów i nieporządku,
porządku nocnym. Nie ma nocy, a przynajmniej żeby nie dawała powodów do skarg i narzekań;
rzadką jest noc, żeby się coś podobnego nie zda należy się więc spodziewać i ze strony miasta
rzyło. W nocy z d. 7. na 8. sierpnia szarpano i odpowiednich przedstawień do władz właściwych,
katowano w ten sposób jakiegoś konduktora ko ażeby takiemu stanowi rzeczy raz przecież ko
lei; nocy poprzedzającej ten wypadek, sponiewie niec położono. Co do nas, wstrzymywaliśmy się
rano podobnież stróża kamienicznego, którego c. dotychczas z poruszaniem tej sprawy, gdy jednak
k. straż wojskowo-policyjna spotkała i wzięła przed wypadki podobne powtarzają się zbyt jnż często,
tym samym domem, w którym pełni stróżowskie zaopatrzyliśmy się w potrzebne dowody, za po
obowiązki, — i tak co noc.
mocą których fakta tu podane w każdym czasie
Gdyby c. k. straż wojskowo-policyjna postę stwierdzić możemy, i oddajemy je pod sąd publi
powała taktownie, nigdyby do podobnych wypad czny, w nadziei, że i to może trochę do usunię
ków nie przychodziło. Ludzie, mający choć tro cia złego się przyczyni.
chę inteligencji, nie wywoływaliby sami burd no
Kraków d. 13. sierpnia 1876.
cnych, jak to się najczęściej przytrafia; gdyby zaś
Omikron.
nawet okazała się potrzeba aresztowania kogoś
przemocą, umieliby to zrobić bez hałasów, bez ka-

Zgromadzenie przedwyborcze w Poznaniu
zostało rozwiązane przez komisarza rządowego.
Nie z tego jednak powodu chcemy zwrócić nwagę
na to zgromadzenie, ale raczej z powodu gorszą
cego zajścia, jakie na tein zgromadzeniu dali
przykład ultramontanie poznańscy. Spór powstał
z tego, że ultramontanie będący w większości
na tem zebraniu nie postawili na liście kandy
datów do sejmu pruskiego p. Wierzbińskiego, tego
samego znakomitego posła, który tak świetną
podejmował w sejmie obronę pjaw języka pol
skiego, za co cała Polska przesiała mu adres
uznania.
W czasach, kiedy rząd pruski usiłuje wmó
wić w świat, że protest posłów jest tylko czynem
jednostek, po za którym nie stoi naród, niewybranie p. Wierzbińskiego do sejmu byłoby klęską
sprawy narodowej. Zrozumiał to obóz D z. Pozn'.,
a nie mogąc przekonać przeciwników, wołał zer
wać obrady, niż dopuścić do takiej sromoty. Przy
puszczają niektórzy, że sami ultramontanie ter
roryzmem i krzykami spowodowali rozwiązanie
zebrania (nie wchodzimy tutaj w bezprawność
postępowania komisarza rządowego, który na tej
tylko podstawie nie miał prawa rozwiązywać
zgromadzeń). My przypuszczamy rzecz gorszą,
że nie oni, lecz przeciwnicy zerwali. Ale tu nie
oto chodzi. Tu szło o uratowanie honoru p. Wierz
bińskiego, a z nim honoru całego ogółu polskiego
w Wielkopolsce, czego w zachłanności swojej nie
chcieli zrozumieć ultramontanie, i dla błahych
koteryjnych powodów, a mianowicie, aby prze
pchać jak najwięcej księży do sejmu, zapomnieli
i o honorze i o solidarności narodowej. Nie je
steśmy zwolennikami polityki Dzień. Pozn. w
sprawie walki kościoła z państwem, i nie po
chwalaliśmy jego wycieczek przeciw pierwszemu,
wycieczek, które tylko osłabiały siłę opozycji i
ciosów przygotowanych państwu krzyżackiemu.
Dziś z większą jeszcze stanowczością występu
jemy przeciw sobkostwu, arogancji i ciemnocie
poznańskiego koła ultramontanów, które w za
chowaniu się teraźniejszem, zdradziło brak miło
ści dla kraju i zdolności rozumienia interesu na
wet samego kościoła.

Korespondencje „Gaz.
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W iedeń d. 12. sierpnia.
kilkoma dniami zamieścił był

Premdenbiatt, artykuł wstępny, w którym zasta

zycje korpusów Osmana. Sulejmana i Ejuba ba Ilieza walczył z Turkami d. 8. sierpnia 3 godziny, Na przyjęcie uciekających. Tow. żeglugi parowej .tiuislu ijćihik w ia io u ie u aw u o łmaaj m ifszaan szy, jakoteż Leszianina i Horwatowieza. O piera-' poeząwszy od 11 rano, a d. 9. od godz. 8 rano na Dunaju przygotowało okręty i rozkazało swo ców; ocaliło się z nich uśieczką podczas rzezi
jąc się tedy na tern ogólnikowem naszem spra do 5 po połndnin. Bitwa była krwawa. Turcy stra- im ajentom umieszczać tychże jak najspieszniej. około 1.200, którzy niedawno powTócili dopiero
wozdaniu sobotniem, możemy już dzisiaj, na pod [ciii 2000 żołnierzy, my 250 mamy rannych. Żabi Dotąd około 13.000 kobiet, starców i dzieci do gruzów miasta i tułają się po nich. Płacz ich
przybyło na austijackie terytorium pod Turn Se i skargi rozlegały się w powietrzu: niektórzy
stawie otrzymanych wiadomości wdać się w pe tych jeszcze nie obliczono.
Na Czarnogórskim teati-ze wojny coraz go weryn. Ramunia wzbrania się przyjmować zbie grzebali ciała a raczej szkielety drogich im osób.
wne szczegóły. Owoż przedewszystkiem zazna :
Widziałem kobietę, która siedząc na gruzach
czyć musimy. że potwierdza się podana przez nas rzej wiedzie się Słowianom a eoraz lepiej Tur- gów. “
trzymała w swem "objęciu trzy małe włosami po
wiadomość, że część korpusu Osmana baszy ru ' kom. Do Standardu telegrafują, że już Muktar
kryte czaszki dziecinne, a jęk jej rozdzierał mi
szyła wybrzeżem Dunaju, na Negotin, Bersę Po basza wyszedł z Trzebini i połączył się z zało
serce!... Dowódzca turecki, który spełnił tu stra
lankę i Kladowę. zęby zapobiedz dowozowi broni gą Bileku: a do Pol. Cor. donoszą z Dubrowni
Sprawa
szną rzeź zowie się Achmet aga i zajmuje jesz
i amunicji z Rumunii, a także żeby być w związ ka, że 10. sierpnia zebrane w Podgorycy wojsko
cze dzisiaj swoją posadę gubernatora powiatu.
ku z flotą dunajską. Pod zasłoną tej floty tureckie przekroczyło granicę Czarnogóry. Tym
Moskwa wielką przywiązywała wagę do po Przeszło 7.000 trupów leży tu niepogrzebanych,
Tarcy zajęli natychmiast Radujewacz, wioskę czasem ks. Nikita z główną kwatorą znajdować
wstania
bułgarskiego.
Gdyby
takowe
rzeczywi
od
12 maja gnijąc wśród gorących dni lata i na
się
ma
w
Krstaczu,
dokąd
11.
bm.
miał
pojechać
serbską, położoną nad samym Dunajem, a za
tknąwszy swój sztandar, wzbronili dostępu stat Zoniu, konsul moskiewski. Głos Czarnogóry bije ście przyszło do skutku i rozwinęło się bodaj pełniając zarazą powietrze. Ciała te byty pozo
kom austrjackiego c. k. Towarzystwa żeglugi na jakoby w wielki dzwon, wołając do Moskwy o tylko do takich rozmiarów, do jakich doszło po stawione psom na pożarcie. Zboża na polach do
Dunaju. Ztąd urosła pogłoska we Wiedniu, chęt pomoc. Wszystkie te wiadomości podajemy z za wstanie hercegowińskie, władztwo Turków7 w okoła miasta niszczeją nietknięte ręką ludzką,
Europie byłoby na wielki szwank narażone, bo gdyż ich właściciele wymordowani spoczywają na
nie kolportowana przez turkofilskie organa, że strzeżeniem.
powstanie takie objęłoby płomieniem cały pół cmentarzu lub pod gruzami miasteczka. Turey
Turcy mają już w posiadaniu Negotin, Kladowę.
Zajęcie Z ajczaru.
wysep bałkański. Czerniajew po jej myśli ułożył łupiąc miasto uprowadzili z sobą bydło i unieśli
idą do Milanowacza, wkrótce ztamtąd przetną
Oto opowiadanie naocznego świadka:
cały plan kampanii. Gdy to się nieudało, droższe przedmioty. Twierdzenie władz tureckich,
się do Semendrji, i naturalnie za parę dni będą
„Opatrzony
pismem
polecającym
Rifata
ba
potrzeba było skorzystać z samej klęski Bułga jakoby Bułgarowie rozpoczęli naprzód mord, jest
już w Belgradzie. Jednakże tak łatwo Turcy nie
mogą posuwać się w tej okolicy, ani znów tak szy przybyłem w towarzystwie dragomana i za- rów7. I oto ta sama Moskwa, która agitacjami zupełnie bezzasadnem i oburzającem kłamstwem.
lekkomyślnie nie oddaliby im Serbowie wybrzeża ptiego w poniedziałek wieczorem do złączone swemi przygotowała powstanie Bułgarów, rzuci Konsul amerykański p. Schuyfej twierdzi, że
Dunaju. Sama natura i geograficzna konfiguracja go obozu Osmana i Fazly baszy jeszcze w czas, ła ich na pastwę wszystkich okrucieństw wojny wprawdzie zginęło 200 Turków, ale zginęli oni
Krainy ułatwia Serbom obronę tego wybrzeża. aby być świadkiem zajęcia i rabunku opuszczo domowej, z góry układając z nich materjał dla w w7alce z powstańcami opodal od miasta. Ra
porty przesłane przez p. Schuylera i Barrynga
Wzdłuż bowiem niego przez Negotin, Kladowrę i nego przez Serbów bez walki Zajczaru. Obóz tu kampanii dyplomatycznej.
Z całą pewnością twierdzić poważamy się, potwierdzą zapewne doniesienia zawarte w tym
Milanowacz, a w7 dalszym ciągu przez Semendrję recki znajdował się jeszcze w dawnej swej po
i Belgrad przechodzi starożytna droga rzymska. zycji na prawym brzegu Timoku. O godz. 6. wie że Moskwa pragnęła tych okrucieństw, aby z moim telegramie?
czorem
wyszedłszy
na
wzgórza
wzwyż
W.
Izwonich później największy hałas zrobić w7 całej
P. Baring wysłany przez rząd angielski dla
w7 skałach wykuta, zwana dzisiaj konstantynopo
ru mogłem obserwować wybornie dolinę Timoku Europie i na wypadek zupełnej porażki Serbów, zbadania stanu rzeczy na miejscu i zdaniu o niej
litańskim gościńcem.
Droga ta musiała być niegdyś, za czasów i miasto Zajczar. W okół podnoszące się ku nie stworzyć now7y groźniejszy akt oskarżenia prze sprawy, tak się wywiąząje ze swej misji w pi
bu
słupy
płomienne
oznaczały
miejscowości
pod
ciw
Turcji.
Udało
się
to
jej
po
części,
ale
czy
śmie
adresowanem do sir Elliota, posła angiel
rzymskich, dość dobrym gościńcem, kiedy nią
hufce rzymskie kroczyć mogły; atoli odtąd, za palone przez Turków lub Serbów ; z pól gdzie potrafi odnieść z tego zamierzone korzyści — to skiego w Stambule:
F i l i p o p o l , 22 lipca. P a n ie ! Mam zaszczyt
niedbana zupełnie, niepodtrzymywana ani niena- pojedyncze płonęły chaty, również wznosiły się inne pytanie. Od dwóch tygodni cała Europa
prawiana. podmywana gdzie niegdzie Duna ognie" Naliczyłem 25 takich ognisk, które wśród mówi tylko o gwałtach i okrucieństwach popeł zawiadomić WEkscelencję, że w ostatnich dwóch
jem, jest dzisiaj w tak opłakanym stanie, że zmierzchu okropny przedstawiały widok. Droga nianych w7 Bułgarji, a gabinety sprawą tą w wy dniach starałem się tutaj w mieście wywiedzieć się
nawet dla zwycięzkiej armii jest nieskończenie wiodąca ku Timokowi pokryta była żolnierstwem, sokim stopniu sa zajęte. W parlamencie angiel o wypadkach, jakie w Anglii i w całym świecie
trudną i niebezpieczną do przebycia. Są miejsca co częścią szło naprzód, częścią z bogatym łu skim raz po raz idą interpelacje o niej, a świeżo tyle wywołały wrażenia. Mnogość niezgadzających
kędy wozem przejechać nie można, bo z jednej pem wracało do Widdynia. Przez Timok prowa nareszcie została mu przedłożoną cała odnośna się z sobą relacji, jakie o moje obiły się uszy, nie
strony olbrzymie odłamy skał grożą zawaleniem dzi most bardzo lichej struktury. Brzeg lewy był korespondencja urzędowa. W przedłożonych w zmiernie utrudniają mi zadanie i dlatego obawiam
się przy najlżejszem potrąceniu, z drugiej zaś stro oszańcowany, a pochód po stromych górach tylko niej dokumentach mamy najnowszą, bo z d. 9. się, czy będę mógł dać dokładne sprawozdanie z
sierpnia depeszę lorda Derby do Elliota, w któ tego, co tu zaszło. Wieść o sprzedawaniu dzieci
ny stromy brzeg przy Dunaju, a wśród tego ście możliwy.
Na wzgórzu po lewym brzegu, gdzie przed rej w7yrażono stanowczą nadzieję, że Porta okru i kobiet po ulicach Eilipopolu i Bazardżiku, są, o
żyna wąska, kręta, skalista. Zatem pomijając już
wszystko inne, same geograficzne warunki po tem był obóz serbski, stali Osman i Fazly basza, cieństw bułgarskich nie poważy się ponawiać w ile mogłem się dowiedzieć, prostym wymysłem, najwstrzymywać mogą, a w każdym razie znacznie obserwując wojsko przybywające z Adlie. Na Serbii. Ambasador ma zwrócić uwagę jej na to, niezawodniejsze bowiem świadectwa nie pozwalają
utrudniać muszą posuwanie się wojsk tureckich. przód ciągnęły niezliczone kolumny nizamów7, a że wszelkie wznowienie takich czynów będzie mi powątpiewać, iż sprzedaż tak a nie miała wcale
Ale oprócz tego są i inne przeszkody, ręką ludz zamykali pochód Egipcjanie, których białe ubra dla Porty klęską gorszą od przegranej bitwy; miejsca. Co zaszło, da się streścić w ten sposób;
nie "dziwnie odbijały od otoczenia i czarnych ich Europa da uczuć swą wolę i sprowadzi inter Mnóstwo rodzin rozproszyło się, a dzieci ich zna
ką utworzone.
wencję nieprzyjaźną dla Turcji. Mimo tak gro lazły w domach różnych wyznań przytułek z czy
A przedewszystkiem Kładowa nie jest wca twarzy.
W poniedziałek zaczęły wojska wchodzić do źnego tonu, wcale nie spodziewamy się, aby An stej litości. Rozumie się, że wśród tych okoliczno
le nadbrzeżnem miasteczkiem, lecz silną twier
dzą, jedną z najsilniejszych w Serbii. Namozolą Zajczaru. Patrol rekognoskujący pod w7odzą glia w rzeczy samej pozwoliła na użycie tego ści nie łatw ą rodzicom jest rzeczą wynaleźć ślady
Attufa
BeyaMiwaleh
wszedłszy
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materjału do akcji politycznej, podług minimalne zaginionej dziatwy i ztąd rozniosła się pogłoska,
się Turcy dobrze zanim ją zdobędą. Położona na
skalistym brzegu Dunaju, dominuje ona nad dro tam już Czerkiesów. Oni pierw7si z pól zasia go nawet programu moskiewskiego. Była to że została zaprzedaną w niewolę. Co się tyczy
gą Negotińską i nad eałem łożyskiem Dunaju, nych kukurudzą spostrzegli, że Serbowie nie groźba tylko samego lorda Derby, bez żadnego młodych dziewcząt, to mówiono mi, iż bardzo jest
w tem miejscu 600 metrów szerokiem. O ile tedy zostawili pikiet, a postępując ciągle naprzód, wpa znaczenia politycznego. Gabinet angielski zmu możliwem, i i po zniszczeniu i spaleniu włości część
trudno operować na nią od strony ląd u , o tyle dli aż do miasta, opuszczonego faktycznie przez szony zająć się tą sprawą, kazał przygotować dziewcząt została uprowadzoną przez podpalaczy,
też uciążliwie i od strony rzeki, zwłaszcza że Serbów. Że Serbowie opuścili Zajczar jeszcze w sprawozdanie, które w innem świetle postawi te nie zdaje mi się jednak, by można tu mówić o han
dlu w rzeczy wistem tego słowa znaczeniu. Nie wie
prąd Dunaju w tem miejscu zmusza statki o niedzielę w7 nocy, o tem Turcy z powodu nie- okrucieństwa.
Jakoż z dotychczasowych sprawozdań już rzę różnym pogłoskom o naładowanych odciętemi
większem zagłębieniu trzymać się wybrzeża dbałości swych pikiet w7cale nie wiedzieli; w
Rumuńskiego. Najwyżej na 250—200 kroków mo przeciwnym razie mogli byli zniszczyć cały kor widać, że rzeczy wcale inaczej się miały, a roz głowami wozach, przeciągających ulicami pod eskor
że wojenny bryg zbliżyć się do brzegu serbskie pus. W sobotę jeszcze bombardowali Turcy mia miary jakie im nadawały depesze, nie zgadzają tą albańskich basziboźnków, których, mówiąc na
się z rzeczywistością. Mamy przed sobą trzy wiasem, je st tu nie wielu, główny bowiem zastęp
go; inaczej grozi mu mielizna. Zatem o tak ry- sto bezskutecznie.
W niedzielę w południe, gdy Leszjanin zwo sprawozdania z różnych źródeł pochodzące: ko wojska nieregularnego, dopuszczającego się w tych
chłem zdobyciu Kładowy ani mowy być nie
łał radę wojenną, przybył pułkownik Beker i respondenta angielskiego do Daily Newa, przed prowincjach największych okrucieństw, stanowią
może.
Inaczej rzeczy się mają z Negotinem. Mia przywiózł rozkaz odwrotu. W przeciwnym razie stawiającego mordy w świetle okropnem; dalej Czerkiesi i Cyganie.
• Niepodobna mi powiedzieć eośkolwiek pewne
steczko to jedno z 17 powiatowych miasteczek byłby Leszianin wpadł między dwa ognie. Popo sprawozdanie tureckie urzędowe i wreszcie an
Serbii, położone w nader uroczej i żyżnej dolinie, łudniu o 3 godzinie więc rozpoczęto odwrót w7 gielskie urzędowe, mianowicie p. Baringa sekre go o cyfrze zamordowanych, pierwej bowiem mu
bogate i zaludnione, jako punkt obronny żadne zupełnym porządku, gdy ludność unosząc sw7oje tarza. Podamy je wszystkie, dzisiaj dwa a jutro szę objechać wsie, wedle mojego jednak mniemania,
go nie ma znaczenia. Wszakże mały oddział serb mienie, uciekła już naprzód. Mimo to jednak po trzecie dlatego, aby czytelnik mógł sobie wyrobić które może później będę mógł zmienić, zginęło oski stojący załogą w tem mieście tak energi zostawiono mnóstw7o towarów, ciężkich przedmio sąd bezstronny. Zestawiwszy je razem, przycho koło 12.000 Bułgarów. Trudno również oznaczyć
czną stawił opozycję Turkom, że przez dni kil tów7, nadzwyczaj dużo mąki i zapasów żywności, dzi się do przekonania, że owe podaw7ane 12.000 liczbę zabitych Turków, władze podają ją na 1000,
ka oblegać je musieli. Jednak dzisiaj jest już a co najokropniejsza, 270 rannych, bez żadnej o- ofiar nie zginęły bezbronnie pod nożem baszybo- wedle mojego atoli dochodzenia mogło zginąć ich
ono podobno w ręku Turków; tak przynajmniej pieki. Zostało również 13 mieszkańców. Zaledwie żuków, lecz w powstaniu z bronią w ręku, źe zaledwie połowę z tego tj. 500; nie podlega jednak
Czerkiesy wpadli do miasta, natychmiast rzeź zaledwo paręset osób zginęło bezbronnie. Nie wątpliwości, że wielkie działy się przy tej sposo
donosi depesza z Belgradu do Pol. Cor.
Z Negotina wiedzie dość niezła droga do rozpoczęli/ Najprzód wymordowali 11 bezbronnych mniej przeto, bez oglądania się na liczbę, wyra bności okrucieństwa. Około 60 wsi zostało całkiem
Milanowaczu. Owoż Turcy, zająwszy Negotin i mieszkańców. Jeden zdołał tylko uciec, a starą ziliśmy już nieraz nasze oburzenie na takie po lub częściowo spalonych a zwłaszcza około 50 wsi
Milanowicz, odcięliby cały "język ziemi, utworzo baba schowała się i jest obecnie w służbie u stępowanie i nie cofniemy go nigdy, tembardziej zburzyli i puścili z dymem baszibożukowie, resztę
ny zakrętem Dunaju i chociażby nie zdobyli Kła Fazly baszy. Następnie zapalili domy i przygo dziś kiedy pewien dziennik wiedeński, znany ze zaś powstańcy. Okropnych barbarzyństw dopuszcza
dowy, dopięliby jednak zamierzonego celu, bo towali się właśnie do wymordowania odkrytych swych zasad prusofils^ich, w pow7ażny sposób no się na 400 jeńcach prowadzonych z T atar Ba
powstrzymaliby dowóz broni do Serbii. Wtedy z w domach rannych, gdy nadszedł Atlif basza, usiłuje usprawiedliwić wszelkie okrucieństwa po zardżiku do Filipopolu. Okutych w ciężkie łańcuchy
Turn Sewerynu mogliby przeprawiać Rumuni wiodący przednią straż Bassana baszy i położył pełniane w wojnach domow7ych. Neue Pr. Presse pędzono czwórkami a nieszczęśliwych, upadających
broń do Kładowy, ale już z Kładowy nie mogła koniec mordom i pożodze. Mimo to rabunku nie w7 niedzielnym artykule wstępnym, w sposób z głodu i znużenia popędzali zaptje i Czerkiesi kol
by broń ta dostać się na pole walki. Żeby tej mógł powstrzymać, a tak Czerkiesi jak i żołnie uwłaczający godności i prawu narodów7 oświad bami i nahajkami gdyby trzodę. Zwiedziłem wczo
operacji Turków zapob edz, wysłał podobno Le- rze tureccy pozwalali sobie w7edług ochoty. E- cza, że państw7o w7 interesie swoim musi przy raj więzienie i znalazłem je przepełnionem. Z wy
tłumiać wszelki ruch narodowy, przeciwny temu jątkiem notablów pozamykanych osobno, reszta wię
szianin w tych dniach część jakąś swego korpu gipcjauie tylko chlubny stanowili wyjątek.
W opuszczonych domach wszystkie drzwi interesowi, i jeśli inaczej tego dopiąć nie może, źniów w wspólnych znajduje się celach. Ci, z któ 
su do Brestowaczu z rozkazem zajęcia Rudnej
Glawy i Majdan Pęku, dwóch fortow położonych stały otworem; ale nie zważając ua to gruchotali tylko mordowaniem bezbronnych — to postępo rymi mogłem się porozumieć, tw ierdzili, że nie ma
w pobliżu Milanowaczu. Ztamtąd wojsko to ła  Turcy drzwi i okna pustosząc miasto bez miło wanie jego jest usprawiedliwione. Widzimy w ją zbytnio powodu skarżyć się na złe obchodzenie
two będzie mogło bronić Milanowaczu, będącego sierdzia. Sprzęty, których zabrać nie mogli, całe tem rozumowaniu całą nagość zasad moskiew i pożywienie, być jednak może, iż z obawy zemsty
dość słabo ufortyfikowanem miasteczkiem nad urządzenie zniszczyli zupełnie, wyrzucając szczątki skich i pruskich, podporządkowujących państwu usiłowali w lepszem przedstawić świetle swoje po
na ulicę. Osman basza pozwolił każdemu brać w7szelkie prawo narodów7 i ludzkości. Przystępu łożenie. Więzienie dziś jest już ta k pełne, że pełbrzegiem Dunaju.
niejszem być nie może, a ponieważ połowę więźniów
Wiemy już dzisiaj mniej więcej dokładnie co może z drobnostek, któremi się chce wzbo jemy do wzmiankowanych sprawozdań:
Korespondent do Daily News (dziennika częścią już wypuszczono, częścią zasądzono, nie
gdzie się znajduje Leszianin, jakkolwiek serb gacić, ale nakazał zarazem odnosić wełnę, żela
skie źródła starają się jak największą tajemnicą zo i mąkę do budynku urzędowego. Znaleziono znanego ze swej przesady), wraz ze swoim można przeto wątpić, że przepełnienie z początkn
osłonić jego operacje. Według wszelkiego praw tego wszystkiego ogromne masy, tak że zapeł przyjacielem, p. Schuyler, konsulem amerykań musiało być strasznem.
Dowiaduję się, że po mieście obiega pogłoska,
dopodobieństwa rozłożył się on w wąwozach niono niemi cały budynek, a nizamy i Czerkiesi skim objeżdżał te okolice bułgarskie, które ró
między Łukową a Boljewaczem, zatem na dro obładowani na ciężko objuczonych koniach spie wnocześnie zwiedzał p. Baring, sekretarz posel że władze powziąwszy wiadomość o moim przydze Zajczar-Czuprja. Na przestrzeni tej. tworzą szyli do Widdynia, aby sprzedać swą zdobycz, stwa angielskiego. List korespondenta wysłany z jeżdzie, rozkazały wyczyścić więzienia i że przy
niesiono tam sienniki przed samem mojem przyby
cej rozdział wód między Timokiem a Morawą, bo żydom widdyńskim nie wolno było przyjść do Filipopolis d. 31. lipca tak brzm i:
„P. Baring gorliwie prowadzi śledztwo mor ciem do cel. — Dziś rano powieszono baszibożuka,
grunt wznosi się na 500 przeszło metrów nad obozu. Jakiś czas cierpiał to wszystko Osman,
poziomem morza, a droga dążąca krętemi wąwo ale gdy mu samemu już było za dużo, zakazał dów popełnionych tutaj. Wkrótce doniesie on u- a to z powodu jego udziału w sprawie Husseina,
zami przy słabych nawet siłach jest łatwą do wchodzić do Zajczaru Czerkiesom i baszybożukom. rzędowo, że Turcy spalili tu przeszło 60 w7si o której, ja k mi się zdaje, musiał p. Dupuis do
obronienia. Dlatego Osman basza posuwa się le Tylko nizamy i Egipcjanie mogli pozostać. Konie bułgarskich i wymordowali 12.000 mieszkańców kładną dać Waszej Ekscelencji relacją. Baszibozuniwo i wyczekuje aż wszystkie inne korpusy tu czerkieskie obładowane wjeżdżały do miasta, chrześciańskich. Za naszem tu przybyciem uwol kowie nie zaprzestają rabunków i zabierają tę oreckie, kroczące w głąb Serbii, jednoczesnem za każdy miał poprzywieszane wory z mąką, wełną, niono wielu uwięzionych Bałgarów7. P. Baring drobinę, ja k a pozostała jeszcze uciemiężonym. Dwóch
Z te a tr u w o jn y ,
atakowaniem obronnej linii serbskiej, ułatwią mu sprzęty, dywany, naczynia kuchenne, jeździec stara się gorliwie o wyśledzenie prawdy, ale e- rabusiów powieszono tutaj, jeśli jednak rząd nie
zdobycie tych wąwozów. Tymczasem w Planini- sam u pasa miał mniejsze naczynia jak młynki skorta turecka, która mu towarzyszy, przestra zabierze się na serjo do poskromienia tej dzic/y,
Otrzymaliśmy wczoraj następujący telegram '■ cy, o ośm do dziesięciu kilometrów oddalonej od do kawy i t. p. na długim karabinku żywe sza Bułgarów. P. Schuyler (konsul amerykański) złe nie ustanie. Koniecznem jest zresztą, by do
B e l g r a d d. 13. sierpnia. Z naddrińskiej Zajczaru, forpocztowe utarczki staczały się cią ptactwo. Tak samo obładowani byli baszybożuki utrzymuje, iż użalanie się Turków na okrucień dani im zostali oficerowie armii regularnej, mogący
gle przez te dni kilka i staczają się pono dzi Spustoszenie trwało dzień i noc , dopóki tylko stwa, które popełnić mieli poprzednio Bułgaro- kontrolować ich czynności.
armii donoszą, że dwa bataliony pod wodzą Czys- siaj jeszcze.
Jedno tylko je st pewnem a zwłaszcza, że pro
było cokolwiek do wywiezienia. Fano-bej, lekarz wie, są całkiem nieuzasadnione. Mówi on, że
wicza Jowanowicza, podczas rekognoskowania w
We wspomnianej powyżej Łukowie ma się sztabowy z Adlie zaczął opatrywać rannych, zginęło wprawdzie w Bułgarji 400 Turków, lecz wincja jest zrujnowaną, o czem zresztą przekona
którzy w ogóle jeżeli tylko nie wpadną w ręce polegli oni w otwartej walce z Bułgarami ; nie się sam rząd, gdy będzie chciał dokonać poboru
pobliżu Beliny, zajęły tureckie pozycje w Janii. znajdować także Czerniajew z Beckerem, i z baszybożukom, lub Czerkiesom znajdują staranną dowiedziono zaś, aby choć jedną kobietę turecką dziesięciny. Mówią, że skarb publiczny poniesie
częścią swego korpusu. Atoli tyle razy zawie
Wkrótce jednak Turcy zaatakowali Serbów, lecz dliśmy się już na doniesieniach o stanowisku opiekę. Aby położyć koniec podpalaniom zagro lub jedno dziecko tureckie zamordowali Bułgaro- ztąd szkody na 100.000 funtów tureckich. Zdaje
wie. W bułgarskich wsiach, które spalili Turcy, mi się jednak, że rządowi, gdyby pragnął powrotu
po trzynastogodzinfiej walce odparci zostali. Pod korpusu Czerniajewa, że i dzisiaj nie wiele wia żono karą śmierci.
Osman basza zamyśla pozostać w Zajczarze nie stawili nigdzie oporu włościanie wyjąwszy w rzeczy do stanu normalnego, jedna tylko pozostaje
ry tej wiadomości dajemy. Że jednak nie musi
czas walki Jania była ostrzeliwana. Serbskie ob on być w Aleksinaczu, przypuszczać można z i jako miejsce pokrywające tyły jego ufortyfiko trzech?
droga, a zwłaszcza udzielenia mieszkańcom zbu
Tenże sam korespondent przesłał do Daily rzonych włości odpowiedniego wsparcia. Pomacy i
serwacyjne kolumny były aż w pobliżu Beliny. najświeższej wiadomości o zamianowaniu pułko wać. Jako załoga mają pozostać Egipcjanie, któ
wnika Konstantego Proticza komendantem tej rzy mocno ucierpieli w dawniejszych bitwach. News 1. sierpnia następujący raport telegraficzny inni uprowadzili z sobą wielką ilość koni, bydła
Turcy mieli 200 zabitych, a Serbowie 6.
twierdzy. Proticz jest bliskim kuzynem i adju- Z batalionu, liczącego 1000 ludzi powróciło tylko z Tatarbazardżyk, miasta leżącego w Bułgarii, rogatego i owiec; obowiązkiem przeto jest rządu
300 z pod Knieżewaczu. Tymczasowo stoją Egip na drodze z Philippopolis do Sofii: „Zwiedziłem zmusić rabusiów do oddania łupu prawym właści
Bitwa ta w Janii, sama przez się małowa- tantem ks. Milana.
żna, kiedy w niej udział brały tylko dwa bata
Ma być on bardzo zdolnym i inteligentnym cjanie w kościele. Wstęp do nich za ukazem wi właśnie konno wraz z p. Schuyler miasteczko cielom. Należałoby również dostarczyć ludności ziar
liony Serbów, nabiera jednak znaczenia o tyle, oficerem, był już kilkakrotnie ministrem wojny, cekróla jest wzbroniony. Od Turków7 zresztą Batok, w którem wczoraj był p. Barring. Gdy na pod zasiew i materjałów do odbudowania spa
zbliżaliśmy się do tego miasteczka, spostrzegliś lonych domów.
o ile każę się domyślać, że stoczoną została w a ostatnią rażą za swego ministerstwa, kiedy chętnie się oni oddzielają.
Byłem dziś obecnym przy przesłuchaniu kilku
Odwrót Leszjanina uważa Osman za czyn my na pagórku kilkanaście psów. Za naszem
celu zamaskowania odwrotu korpusu Alimpicza. radziła skupczyna nad wojną z Turcją, Proticz
Ze wszystkich bowiem stron donoszą, że odwrót w długiej mowie starał się wykazać, że Serbja bardzo roztropny, i pełen jest uznania, że Ser zbliżeniem się uciekly, a straszny ujrzeliśmy wi uwięzionych, i o ile mi się zdaje* trzymano się po
ten, jeżeli jeszcze nie jest faktem dokonanym, to nie jest przygotowana do wojny. To otwarte wy bowie miasta sami nie zburzyli; oficerowie ogro dok : około pagórka leżało porozrzucanych wiele rządnej procedury; Selim effendi, Ali-bey i najwyż
właśnie dokonywa się obecnie. Alimpicz cof stąpienie oburzyło na niego całe stronnictwo mnie dumni są ze zwycięztwa, drwią sobie, że czaszek, a na pagórku stos szkieletów i pogni szy Molłah Adrianopolu mają sławę ludzi sprawie
nął już główne swe siły z lewego wybrzeża Risticza i omladinistów, w skutek czego Proticz Serbowie niepowiadzieli im „do widzenia" i cie tych trupów w7 poszarpanej odzieży. Patrząc z dliwych, tego samego jednak nie da się powiedzieć
Driny, a zostawiwszy niewielką załogę w Lo- uważał za właściwe podać się do dymisji i co szą się, że ich odwiedzą w Belgradzie. Pochodu konia, naliczyłem przeszło sto czaszek, a wszy o wszystkich członkach komisji, złożonej z miesz
snicy (małej twierdzy położonej na prawym brze fnąć się z życia publicznego. Teraźniejsze zamia do Paraczynu dotąd armia turecka nie rozpo stkie kobiece i dziecinne. Wjechaliśmy w mia kańców Filipopolu. O jednym z nich mówią głośno,
gu Dnny) dla bronienia przeprawy przez Drinę, nowanie go komendantem Aleksinaczu daje coś częła. Z wielu stron ganią ten brak energii, ale steczko ; po obu stronach leżały wśród gruzów że jest przekupionym, fanatykiem i okrutnym.
przyznać trzeba, że najtrudniejsze defiles wziąć porozrzucane czaszki, wspólzgniłe trupy i szkie W czasie mojej w sądzie obecności przyprowadzo
miał z całym swym korpusem niemal dziesigcio- kolwiek do myślenia.
tysięcznym ruszyć drogą do Waliewa, aby ztam
Na południowym teatrze wojny nie zaszło jeszcze należy. Wrażenie okropne czyni ten spo lety; między niemi mnóstwo szkieletów kobie no księdza, nauczyciela i dwóch prostych Bułgarów,tąd udać się do Kragujewacza. Tym tedy sposo nic ważnego. Potwierdza się tylko podana przez sób prowadzenia wojny. Kraj wyniszczają zupełnie, cych, a u czaszek wisiały długie czarne włosy. odczytano im ich zeznania, poczem zapytaąo się,
bem z tą stroną teatru wojny niewiele prawdo nas w sobotę wiadomość o bitwach pod Supo- mieszkania ludzkie równają z ziemią, ludność Jadać ku kościołowi, napotykaliśmy coraz więcej czy uznają je za prawdziwe, chociaż zeznania te były
podobnie będziemy już mieli do czynienia, bo i waczem d. 8. bm. i pod Balanowaczem dnia 9. mordują lub sprzedają, okrucieństwom nie ma szkieletów lub zgniłych już trupów w7 zbu tego rodzaju, iż prowadziły prosto na szubienicę,
Turcy w Bielinie nie muszą być w znacznej sile, bm. W tej ostatniej bitwie Serbowie zdaje się końca, trupy nawet poniewierają bez miłosier twiałych sukniach, a powietrze napełnione by odparli, źe są najrzetelniejsze i najprawdziwsze.
jeżeli prawdziwą jest wiadomość, podana przez doznali pewnej porażki, bo się cofnęli i Balano- dzia. W całym kraju, który przeszli Turcy, wi ło okropnemi wyziewami. Na cmentarzu ujrze Wszyscy bronili się w jeden i ten sam sposób.
nas onegdaj, że Dżeladin basza (Borzęcki) do wacz, 7 kilometrów oddalony od Kniażewaczu, dać ciała ludzkie z ogolonemi głow7ami wiszące liśmy przerażający obraz: cała jego przestrze Twierdzili, że działali bądź z musu bądź z obawy,
tychczasowy komendant Bieliny, cofnął się do wpadł w ręce Turków7. Potwierdza się także, i na drzewach, na pół zgniłe trupy leżą na ziemi. pokryta była trupami i kośćmi, przytrząśnionemi bądź z czystej głupoty i błagali wśród łez i skarg
Mostaru i zabrał z sobą batalion nizamów, z któ to ze strony serbskiej, wiadomość o klęsce jaką Nikt nie myśli o pochowaniu, a ztąd obawiać się w części ziemią, z której wystawały ręce, nogi i o miłosierdzie. Dziś powieszono dwóch Bułgarów,
rych ma utworzyć kadry do sześciu batalionów Derwisz basza zadał korpusowi Anticza. Z Bel należy epidemii. Ale mimo to nie należy prze głowy! W kościele tenże sam okropny widok: czterech skazano na karę śmierci, a siedmiu na
milczeć, że Serbowie pierwsi wchodząc na tery- posadzka pokryta była stosami trupów7 wpół dłuższe lub krótsze więzienie.
redyfów.
gradu oficjalnie donoszą co następuje:
Tak Kiani pasza jak Selim effendi upewniali
Od a r m i i n a d i b a r s k i e j d. 10. sierpnia. torjum bułgarskie rozpoczęli bój spaleniem wsi zgnitych. Nigdy w życiu mojem nie wyobrażałem
Natomiast całą naszą uwagę skierować musimy na inną stronę teatru wojny, na stronę Derwisz basza zaatakował z 15 batalionami d. 5. tatarskich, położonych wzdłuż Timoku, biorąc w sobie tak strasznego obrazu. Na cmentarzu i w mię, że wkrótce cyfra więźniów skutkiem uwolnie
wschodnią i południową, bo tam rozgrywa się i sierpnia nasze wojska pod Jaworem. Bitwa trwała niewolę mieszkańców, którzy dopiero teraz uwol kościele leżało około trzech tysięcy zgnitych tru nia wielu z nich zredukuje się do 500, a przewodni
rozgrywać się będzie los Serbii. W ostatniem na bez przestanku przez t r z y dni. Szczególniej od nieni zostali. Wojna ta podobna do pochodu pów i zaledwo mogliśmy wytrzymać wznoszące czący dodał, że sprawę z nimi załatw i w 25 dniach.
szem "sprawozdaniu zaznaczyliśmy wzajemne po znaczyła się nasza artylerja. Jeden z oddziałów , Awarów, którego celem jest zniszczenie narodu. się z nich wyziewy. W pięknym niegdyś budyn Przedstawiciel biskupa bułgarskiego skarżył się,
Leszjanin cofnąć się miał do Bojlewaczu. ku szkolnym spalili Turcy 200 kobiet i dzieci. że skazanym na śmierć nie pozwalają Turcy spozycje wojsk nieprzyjacielskich, wskazaliśmy po naszego wojska pod dowództwem kapitana Michała
n.tóci wjtaraflzie. r Rozjjimecie przeto panowie,
jak dlarna* ważną jest łw estja obecna czynnej
pomocy walczącym o zrzucenie jarzma tureckie
go. — .Istotnie,' widzę ważne objawy w rozwoju
owego ducha narodowego, przypuszczam nawet,
że muszą nastąpić ważne zmiany w wewnętrz
ne m urządzeniu państwa; ale nie mam żadnej
pewności, ażebyśmy co na tern zyskać mogli? —
„To zupełnie od was zależy — odrzekł Moskal.
Sprawa słowiańska nie tylko może zmienić
kierunek polityki państwowej, ale musi wypro
wadzić i nowych ludzi na scenę czynnego dzia
łania. Od ludzi, którzy stoją dzisiaj u steru rzą
du, niczego nie wolno sig wam spodziewać; prze
ciwnie z temi, którzy dążą do władzy, możecie
się układać, porozumiewać. Wreszcie, dla czego
nie macie korzystać z wolności, jakiej wam udzielają władze w kwestji słowiańskiej, w taki
sposób, w jaki my z niej korzystamy. Bądźcie
przekonani, że łatwiej uda sig wam z nami sig
porozumieć, aniżeli z dzisiejszymi kierownikami
spraw publicznych. “ Rozmowę tg powtórzyłem, o
ile można, najdokładniej, uważam ją bowiem niejakoza formalną propozycję układów i wolność akcji,
jaką nam czynią słowianie chcący pozyskać poparcie
nasze. Pisma moskiewskie w dziwnie też oglę
dnych wyrazach odzywają sig o Polakach, gdy
czynią im wyrzuty za słabe interesowanie sig
sprawą słowiańską. „Polacy — piszą z Kamieńca
do Petersburgakich Wiedomost. — oświadczyliby
się goręciej z współczuciem dla Słowian, jeżeliby
główną podstawą ich sympatji i antypatji nie był
żywioł religijny — katolicyzm. Ponieważ więk
szość walczących Słowian nie jest tego wyznania
więc Polacy dość obojętnie śledzą za wypadkami
walki? Korespondent w dalszym ciągu swego
listu skarży sig, że obojętność Polaków osłabia
nawet żarliwość Moskali. Dziwna jest to zaiste
skarga!
Manifestacje słowiańskie stają sig coraz ży
wsze. » Od składek pieniężnych i organizowania
lazaretów, Moskale poszli jeszcze o krok dalej i
zaczęli formować oddziały partyzanckie. Nowoje
Wremja donosi, że niejaki N. M. B—1 wysyła do
Serbji dwa oddziały własnym kosztem zor
ganizowane. Oba te oddziały mają walczyć w
awangardzie armji Czerniajewa pod dowództwem
dwóch moskiewskich dymisjonowanych, oficerów.
Towarzystwo opieki nad ranionymi i chorymi
żołnierzami postanowiło wysłać do Serbji oddział
sanitarny, złożony z 12 lekarzy-chirurgów7, 11
felczerów i 15 Sióstr miłosierdzia. Obowiązki
głównego lekarza przyjął na siebie nasz rodak,
znakomity profesor chirurgji w tutejszej medycz
nej akademji, J. Korzeniowski. W lazarecie, utworzonym przy tym oddziale, ma sig znajdować
200 łóżek.
W skutek okólnika, którym Tretiakow, pre
zes kupców miasta Moskwy, wezwał tych osta
tnich do składek na korzyść walczących Słowian,
w ciągu jednego tygodnia złożono w mieście
100.000 rubli.
Kozacy z nad Donu wysłali do Czerniajewa
adres, opatrzony 60 podpisami, a który brzmi jak
następuje: „Nowoczerkask, 3. lipca. Z nad brze
gów cichego Donu witamy ciebie, wojewodo sło
wiańskich bohaterów', nowych słowiańskich krzy
żowców. Cieszymy się z czynów, jakiemi słyną
twoi bohaterowie — wojownicy, i błagamy Bo
ga, ażeby zesłał ci trwałe zwycięztwm za służbę
twą bezinteresowną braciom Słowianom, którzy
pod chorągwią swobody i postępu rozpoczęli wal
kę z wrogami sw’ego szczepu i wiary. Stanowcze
twoje kroki pozyskały naszą miłość i podziwianie,
a w’ przyszłości — nieśmiertelność w dziejach.
Chwała więc tobie, nasz rodaku bohaterze, dziel
ny synu ziemi moskiewskiej? Ostatnie jednak
wiadomości w bardzo smutnem świetle przedsta
wiają bohaterstwo Czerniajewa : wprawdzie, ga
zety moskiewskie starają się zwalić całą winę
niepowodzeń na Serbów, ale nie bardzo sig to im
udaje.
Niejaki Aleksander Korobow, były lekarz w
wołogodzkiej gubernii, gdzie pozostawał przez
lat dziewięć pod dozorem policji za sekciarskie
religijne przekonania, wyjechał za paszportem do
Szwajcarji i tam w Genewie zaczął wydawać
pisemko p. t. Wiestnik Prawdy (Goniec Praw
dy). Pisemko to, opatrzone cytacjami biblijnemi,
zawiera, artykuły sekciarskie i radykalno-polityczne. W drugim numerze tego pisma znajduje
się list, adresowany do cara, w którym Korobow
głosem natchnionym oświadcza, że samodzierżca
moskiewski wraz z całą rodziną skazany jest od
Boga na śmierć. List ten, wycięty z pisma, w
kopercie został przesłany przez kogoś carowi do
Ems i podobno przypadkiem dostał się do rąk
jego własnych. Po przeczytaniu pierwszych wier
szy, car w skutek silnego wrażenia aż się za
chwiał na nogach. Obecnie Goniec urzędowy
(Prawitielstwiennyj Wiestnik) wzywa Korobowa,
ażeby ten wracał do kraju. Wątpić należy, aże
by to wezwanie odniosło jaki skutek.

wschodnia.

władać się, niemniej, źe prowadzonym na plac tra 
cenia księżom, obcinają włosy i brodę i rozbierają
ich z sukni duchownej; wreszcie nie zezwolono bis
kupowi uczestniczyć w posiedzeniach trybunału są
dowego. Selim effendi, którego zainterpelowałem w
tej mierze, odparł, że w tein wszystkiem nie’ ma
słow a prawdy i źe biskup sam winien, iż nie bierze udziału w posiedzeniach, został bowiem na nie
zaproszony. Niemniej zapraszano go dawniej na po
siedzenia komisyjne, przybył jednak raz tylko i
zabawił najwyżej pięć minut. Odrzekłem Selim effendiemu, iż zrobi dobrze, gdy przy najbliższej spo
sobności przyśle biskupowi piśmienne zaproszenie,
tym bowiem sposobem uniknie się niemiłych nie
porozumień. Selim effendi odpowiadał mi, że prze
słał do Carogrodu odpisy sądowych zeznań świad
ków, z których się pokazuje, że z wybuchem pow
stania dopuszczono sie na ludności muzułmańskiej
najstraszniejszych okrucieństw. Jeśli tak jest rze
czywiście, w takim razie dobrzeby zrobiła W ; Por
ta, gdyby ogłosiła odnośne doknmenta, celem po
kazania światu, że jeśli muzułmanie dopuszczali się
okrucieństw, cięży i na cbrześcianach wiele niegodziwości.
H. Baring.

tandecie dwóch ludzi podejrzanej powierzchowności
niosących pakiet, chciał ich przytrzymać, przyczem
zmuszony był użyć' broni i ranił lekko jednego z
nich Antoniego Jaremkę, notowanego złodzieja. Od
dano go do szpitala. W pakiecie, który mu ode
brał żołnierz policyjny, znajdowały się stare suknie
i wiktuały.

na realnościach obywateli miejskich własnych i
cz 1 i żołnierza, okrążała straż ogniową ochotnicza
Druga część tego telegramu jest bardzo
podlega wątpliwości, że właśnie wskutek tych
miasta naszego, która istniąjąc lat cztery, 6 b. m. ważna. Widać, iż gabinet petersburgski stracił
fani profćht udzielanych pożyczek, nie jedną real obchodziła
uroczystość poświęcenia
sztandaru zupełną nadzieję wciągnięcia Anstrji do wspólnej
ność miejską zachowano w ręku mieszczaństwa na swojego.
!.
interwencji, i że nawet stracił nadzieję, ażeby
szego.
Chorągiew strażacką sprawiono częściowo
jakakolwiek zbiorowa interwencja dyplomaty
Gdy jednak z fnnduszu mieszczańskiego (laso- składek przez tutejsze panie uzbieranych, przyo
czna mocarstw nastąpić mogła. Z drugiej strony
wego) udzielano pożyczkę li tylko obywatelom zdobioną bogatemi i gustownemi szarfami przez już i urzędowa Moskwa bierze otwarty udział
miejskim i wyłącznie na hipotekę realności, zaś na hrabinę Szeptycką, córkę ś. p. Aleks. Fredry i pa
w wspieraniu Serbów. Owe pięć milionów, które
stępnie okazało się, że kredyt rzeczowy albo nie nią Andruszowską ofiarowauemi, trzymali jako ku
— W y b ó r llZ U pełalĄ jąey jednego członka jest odpowiedni, albp też nie wystarczający do sa mowie podczas aktu poświęcenia do,tego uprosze świeżo wpłynęło do wojennej kasy serbskiej, nie
mogą już pochodzić ze składek, lecz wprost z
Rady powiatowej w Kamionce z grupy większych moistnego prowadzenia 'rzemiosłu, ja k niemniej gdy
ni: hrabstwo Szeptyccy, Marja hrabina Karnicka. kasy rządowej. Gdy teraz już wszystkie prawie
posiadłości rozpisany został na dzień 11. września zwaźopo, że dobro publiczne wymaga, ażeby ręko
Państwo Andruszewscy z Radruża, xiądz kanonik wyższe stopnie oficerskie w serbskiem wojsku za
bież. roku.
dzielnikom, jakkolwiek nie będącym obywatelami Felix Pniewski, pani M. Hołnbowa i p. Krochowski jęte są przez moskiewskich oficerów, więc już
— Otwarcie kolei Tarnowsko-Leluchowskiej, miejskiemi, przyjść w pomoc, — mieszczanie tutejsi notarjnsz i burmistrz z Mofeisk. Ceremonią poświę
które nastąpi 18. b. m., odbędzie się bez wszelkich dbający o dobro swoich uboższych braci, w roku cenia dokonał xiądz kanonik Sołtysik z Sądowej teraz sprawa serbska jest przeważnie sprawą
uroczystości. Na otw arcie' przybędzie radca dworu 1855 wydzielili z funduszu mieszczańskiego kwotę Wiszni. Prócz szarf bogatyteh przypiętych do cho moskiewską i to nie narodu, lecz samego rządu.
Despotowicz wydał manifest do Bośniaków,
Noerdling, szef inspekcji kolei żelaznych.
1.000 złr. m. k., a następnie 600 złr. w. a., czyli rągw i strażackiej, znaczniejsze datki złożyli na
wzywający ich do posłuszeństwa względem ksią
— Dekoracja. Cesarz nadał adjunktowi dyrek razem 1.650 złr. w. a. i z tym kapitałem zakła tacy hr. Szeptyccy i państwo Andrnszewścy — ńa-, żęcego namiestnika. Na manifest ten odpowie
cji urzędów pomocniczych przy sądzie krajowym we dowym założyli kasę pożyczkową dla chrześcian stępnie pani M. Hołnbowa i xiądz kan. Piniewski. dział rząd turecki wysłaniem Serba, Ilji Puery,
Lwowie Karolowi Boguszowi z powodu przeniesie rzemieślników w tym celu, ażeby przez udzielanie Ze zaproszonych obcych straży, nie wszystkie przy z proklamacją, w której obiecuje Bośniakom złote
nia go na własną prośbę w stan stałego spoczynku pożyczek od 25 złr. do 150 złr. m. k. spłacąlnych jęły zaproszenie — a sąsiedni Lwów zaledwie je góry.
i w uznaniu jego wieloletniej, zawsze gorliwej i włącznit z odsetkami po 3 od sta w 52 tygodnio dnego na tę uroczystość raązył wydelegować stra 
pożytecznej służby, złoty krzyż zasługi z kofioną. wych rataeli, dostarczyć rękodzielnikom kapitału żaka! Po przekąsee 1 ohjedżie urządzonym na cześć
— Przeniesienie. Namiestnik przeniósł komi do prowadzenia rzemiosła potrzebnego, ażeby ma- gośei przybyłych, udano się podwodami do miejsca
sarzy powiatowych: Onufrego Babinka z Dąbrowy t-ryalnie podnieść uboższą klasę rzemieślniczą, a kąpielowego Szkła, gdzie według programu odbyło
W ostatniej chwili odbieramy następujące
do Bochni, Karola Michla z Bochni do Tarnowa i przez to i upadające rzemiosła, w końcu ażeby się wieczorem przedstawienie teatralne amatorskie, telegramy:
stan rzemieślniczy ochronić od lichwy, która bez- poczem nastąpiły ognie ąztnpzne, a zabawa tańcu
Zygmunta Rogójskiego z Tarnowa do Dąbrowy.
W iedeń d. 14. Sierpnia wieczór. Poliwątpienia pierwsze swe zatruwające korzenia po jąca przeciągła się do białego dnia i nznpełniła
— Dla pszczelarzy i miłośników ogrodnictwa: między stanem rękodzielniczym zapuściła. Tak poj festyn strażacki. „Czem chata bogata tem rada,“ tische „Correspondenz“ dowiaduje się z Bel
— (se) W niedzielę rano około 5 godziny po Szan. dyrekcja kolei arcyksięcia Albrechta zniżyła mowali dawniejsi obywatele miasta Sambora swoje
gradu
14 Sierpnia, iż Książe Milan z wła
według
tego
przysłowia
u<Ż4dzono
i
całe
przyjęcie
wstał pożar na 3 dzielnicy w realności p. Żarskich ceny jazdy o 33O/O, i przesyłek na 1 ct. w. a. od powołanie, swoje obowiązki, dla dobra ogółu spra
szanownych gości, którzy też wybaczyć zechcą, je  snego pątryjotycznego natchnienia, idąc za
Za przybyciem obydwóoh straży ogniowych dach mili i cetaara dla osób jadących na zjazd połączo wy swoje osobiste chętnie kładli w ofierze, myśląc
żeli co do świetności nie wypadło ono może tak radą roztropnych mężów stanu, postanowił,
nad stajnią i wozownią stał już w płomieniach
ny z wystawą w Stryju w dniach od 20 ds 22 b. i działając dla pokoleń przyszłych w przewidywa
znakomicie, ja k gdzieindziej by to być mogło. Słu
gień ogarnął był nawet wschody w wozowni i oran- m. odbyć się mający.
niu, że dla różnych przyczyn, pogorszyć się mo' sznie i najzupełniejsze uznanie i podziękowanie na koniec położyć wojuie,. która nie daje na
Zniżenie cen ważne je st od 15 do 25 b. m., stan materjalny rękodzielników w kraju naszym.
ie ryjkę w tymże samym budynku zamieszczoną
leży się przedewszystkiem Wielebnemu Duchowień dziei pomyślnej.
Ale uratowano wnet powałę i cały dolny zrąb — a osoby chcące korzystać z niższej taryfy winny
Jakkolwiek statut funduszu pożycykowego dla stwu, Jaśnie Wielmożnym i Wielmożnym kamom z
VV tym celu już się zetknął wczoraj
pomimo że nagromadzone na strychu siano, bucha się wykazać kartą udziałową galic. Towarzystwa rękodzielników Samborskich dopiero w roku 1862
odległości mil paru na tę uroczystość przybyłym, z dyplomatycznymi
zastępcami mocarstw.
jące płomieniem, dużo trudności dzielnym strażakom pszczelniczo-ogrodniczego. Ktoby przeto wkładki uzyskał zatwierdzenia wys. c. k. namiestnictwa,
członkom tutejszego te atrn amatorskiego za gor Ministerstwo Risticza ustąpi. Ma być mia
stawiało Przyczyny pożaru nie docieczono jeszcze, rocznej nie uiścił, lub karty nie otrzymał jeszcze, czynności rozpoczęto jeszcze w r. 1855. Zakład
liwy i chętny ndział, Baronowi Konopce i p. Gor-i
zdaje się jednak że była tego powodem hieostroż- zechce takowej od swego oddziału zażądać.
ten powstał podówczas, gdy w Samborze nie było czyńskiemn właścicielom Szkła za bezinteresowne nowane ministerstwo prowizoryczne, i skupDo Stryja jechać można na Lwów, Stanisła jeszcze instytucji, któraby szła w pomoc drobnemu
ność lub nieprzytomność stajennego, k tó ry prawdo
odstąpienie sali balowej i uprzejme przyjęcie, jak czyna zwołaną.
podobnie z fajki lub cygara na strychu ogień za wów, lub Przemyśl Chyrów; na tej ostaniej prze przemysłowi, przeto nie potrzeba udowadniać, że
Opinia publiczna domaga się jedynie
niemniej wszystkim tym, którzy w czemkolwiek do
strzeni jedzie się II klasą wagonów, płacąc za III fundusz ten był prawdziwem dobrodziejstwem dla
puścił.
uświetnienia tej uroczystości przyczynić się raczyli. utrzymania całości Serbii i dynastji Obrenaszych rękodzielników uboższych. Dość wskazać,
- Uroczyste nabożeństwo na intencję żyjących klasę. Zniżenie cen ważne i z powrotem.
Straż tutejsza udoskonalając się o ile możnoś nowiczów. W najbliższym czasie rozpocznie
Od
Oddziału
kołomyjskiego
galicyjskiego
że za czas od rozpoczęcia czynności, to jest od ci coraz to bardziej, posiada sympatie ogółu i czyn
członków stowarzyszenia, przypadające na dzień św.
Tow. pszczelniczo-ogrodniczego.
dnia 17. października 1855 do dnia 27. lutego nej pomocy swych członków wspierających jako to: się akcja pokojowa.
Kocha, odprawi się w kościele parafialnym OO. Do
— T arnów 12. sierpnia. K uratorja bursy ta r  1863, udzielono pożyczek 157 rękodzielnikom, w łą  xiędza kanonika Piniew skiego, pp. Hołuba —
minikanów we środę dnia 16. b. m. o godzinie 9.
nowskiej
pod
wezwaniem
św.
Kaźmierza
uwiadamia,
cznej sumie 6992 złr., na którym to dniu obecny Eminowicza — Borawskiego — Jakobowicza i td.
rano. Dyrekcja zaprasza więc wszystkich szanow
PRZEDSTAWIENIE WIECZORNE.
nych członków stowarzyszenia, jakoteź innych po iż w przyszłym roku szkolnym t. j. z początkiem przewodniczący wydziału mieszczańskiego, od daw niebawem zapewne stanie na tym stopniu rozwoju,
W teatrze hr. Skarbkaniejszego zarządu odebrał gotówką 107 złr. 78*/, jnkiego od dobrze zorganizowanej straży — spo
bożnych chrześcian, aby się na tem nabożeństwie września 1876, będzie mogła umieścić 50 ncznió
yy
We wtorek d. 15. sierpnia 1876.
jak najliczniej zgromadzić raczyli. Z dyrekcji sto Starający się o przyjęcie do bursy, winni wnieść ct. i w obłigach dłużnyeh rzeczywistej wartości łeczność domagać się ma prawo.
podania najdalej do 20. sierpnia b. r. na ręce ka- 1985 złr. 77 '/, ct. czyli razsm 2093 złr. 56 c t ,
warzyszenia czynnej miłości bliźniego.
;
—
Z
Krakowa.
Autor korespondencji datowa
ratorji albo ks. Kaczorowskiego. Do podania załą zatem w powiększonym stanie majątku funduszu
— Pomiędzy telegramami wiedeńskiej „N ow y czyć należy: 1) świadectwo z ukończonej z dobrym tego o 443 złr. 56 cnt. Niestety zaznaczyć wypa nej z Krakowa dnia 5. sierpnia, pisząc w sprawie Wielka opera komiczna w 4 aktach a 6 obrazach
dawnej operetki przerobiona i nowemi kompozyPressy* znajdujemy także wiadomość ze Lwowa, postępem I lle j klasy Indowej; 2) metrykę chrztu; da że fundusz w mowie będący, który w pierwszych książek szkolnych, widocznie albo źle był poinfor
cj ami uzupełniona przez J. Offenbacha.
że przejeżdżali tędy dwaj jenerałowie moskiewscy, 3) Świadectwo ubóstwa; 4) świadectwo szczepienia latach znakomicie się rozwijał i znaczne oddał u- mowany pod względem sposobu oceniania książek
szkolnych nadsyłanych w tym celu gimnazjum od
i że witał ich t u t e j s z y k o n s n l m o s k ie
Początek o godz. wpół do $. wieczór.
ospy.
sługi drobnemu przemysłowi, od chwili objęcia kie W. Rady szkolnej krajowej, albo też może udawał,
s k i. Jako fałsz nie stoi wprawdzie doniesienie to
Mimo niezliczonych trudności, braku funduszów rownictwa majątkiem mieszczaństwa tutejszego
że
nie
zna
tej
procedury.
Tak
wnioskować
trzeba
osamotnione, lwowscy korespondenci do dzienników i małego poparcia, stanął nareszcie dom odpowie przez obecnego przewodniczącego wydziału miesz
KURS GIEŁDY WIEDEŃSKIEJ.
wiedeńskich zwłaszcza do „Netu Freie“, wiele dni celowi w bliskości wszystkich zakładów nan czańskiego, z każdym następnym rokiem zaumierał, z owej korespondencji, napisanej z powodu nowego
WIEDEŃ 14. sierpnia 1876.
jnż popisali fałszów, ta jednak wiadomość o tutej kowych, bo w bliskości gimnazjm, szkoły ludowej a obecnie... jedynie ze szematyzmu dowiedzieć się wydania „Wypisów niemieckich■*, gdyż n i e j e d e n
godzina 2. minm 28. po południu.
szym konsulu moskiewskim je st jedną z dobitniej i seminarjum nauczycielskiego, na ulicy Seminarzy- można, że w Samborze fundusz pożyczkowy dla tylko nauczyciel, jak tam nadmieniono, lecz k i.lk u
charakteryzujących znakomite informacje tych panów. ckiej. Dom ten może wygodnie pomieścić 50 ucz rękodzielników istnieje, albowiem rachunków, któ wezwanych przez dyrekcję zajmiye się ocenieniem Akcje fran.-aust. 11.—.
Węgier, kred. 123.73.—.
takich książek. Tak też postąpiono z wzmianko Anglo-austr.
Unionsbank
57.50
— W ykaz osób zmarłych za czas od 21 do 31 niów. Młodzież w zagładzie zostaje pod ciągłym rych w myśl §. 1 4 statutu co roku publicznie skła
wali erni W ypisam i' niemieckiemi, które przysłała Kolej Kar. Lud. ; 99.25.
Nordbahn
180.50
lica 1876: Wladych Anna prywatna, na wadę ser nadzorem tak co do moralnego wychowania ja k i dać należało, bodaj czyli jeszcze od roku 1865 nie
73.75.
W. Rada szkolna do gimnazjum św. Anny w K ra Kolej połudn.
Kolej
Alfold.
102.50
ca 61 1.; Prohaska Marja obywatelka m. Lwowa, postępu w naukach. Staraniem jest zarządu, aby składano. Zastanowienia godną obojętność władz
kowie z poleceniem, aby dyrekąja od nauczycieli, Kolej Elżbiety 154.50.
Kolej Lw.-czer. 120.50
na gruźlicę płuc 61 L; Dąbrowska Emilia żona eko zostawać w ustawicznej styczności ze szkołą,
wykonywać mających nadzór nad tego rodzaju fun
udzielających języka niemieckiego, zażądała zbioro Węg. Nordostb. 100.50.
Rndolfsbahn
106.50
noma, na raka 44 1,; Rawski Wincenty budowni itąd czuwać nad postępem uczniów i wpływać na duszami, a w pierwszym rzędzie obojętności gminy
wego zdania o tej książce. Stosownie bowiem do Wiener-Bauges. — . —.
Węg. Ostban.
31.—
czy, na obrzękłość płuc 66 1.; Czarnecki Wacław nich w domu.
miasta Sambora, której na mocy §. 13. statutu
tego polecenia poruczyła dyrekcja trzem dotyczą Galie, indemniz. 86.—.
Losy
z r. 1864 132.—
Wywiązując się ile sił naszych z przyjętego prawo zastępstwa tegoż funduszu przysłużą
syn woźnego, na ospę 6 1.; Kamieniecki Karol cze
cym nauczycielom (między tymi podpisanemu) do Franco-H. Bank — .
Verkehrsbahn
82.50
ladnik szew ski, na suchoty płnc 22 1.; Zielonka Jó na siebie obowiązku, dziękujemy dobrodziejom bur
Gdy dawniejsi obywatele miasta Sambora od
Losv tureckie
16.—.
Baubank-Act.
zef 1>uhalter prywatny, na gruźlicę płuc 30 1.; Ko sy za dotychczasowe ofiary, prosząc i nadal o po znaczali się poczuciem dobra publicznego, większa kładne przejrzenie nadesłanych Wypisów,;.celem oce Kolej państw. 280.50.
nienia tychże. Wezwani, przejrzawszy aokładr
58’—
Bankverein
sińska Paulina zarobnica, na dysenterję 60 L; ki parcie, oraz wzywamy wszystkich, którym wycho część dzisiejszych obywateli miejskich nawet nie po
Wied. Bauver.
.
książkę, wypowiedzieli swe zdanie o niąj, śa w
Losy węgier.
69.—
szek Józef c. k. adjankt tabułi krajowej, na udar wanie przyszłego pokolenia leży na sercu, aby da czuwa się do obowiązku strzeżenia dobra własnćgoj
larki
niemieckie
et,
60.50.
dyrekcja przedłożyła W . Rmizie szkolrifej doti
mózgowy 53 1.; Kaznowski Stanisław majster ko rami przyczynili się do ukończenia w szlachetnym
ydział mieszczański, który bywa wybieranym na
Akcje kredytowe —
cy referat. Odbyło się zwtfem wszystko ik«
9
tlarski, na porażenie płnc 52 1.; Frodl Elżbieta celu podjętego dzieła.
lat trzy, już piąty rok, a zatem bezprawnie urzę przepisów.
'
Usposobienie: słabe.
Żona nauczyciela muzyki na czerwonkę 53 1.; Stegl
Kuratorj(
duje, dotychczas z a cały czas swego "prawnego i
Do niniejszego sprostowania dodać musze jesz
W IEDEŃ 14. sierpnia 1876.
Karol emerytowany urzędnik, na gruźlicę płuc 75 1;
—• S a m b o r dnia 13 sierpnia 1876. Dawniej- bezprawnego urzędowania, ani razu nie zwołał 0- cze to, źe dążność owej korespondencji jestSwidogodzina 10. minut 56 przed południem.
Czerwieńska Antonina żona urzędnika kasy oszczęd szemi czasy obywatele miasta Sambora powodowali gólnego zgromadzenia, nie zdał sprawy ze swych czną: chodzi jej jedynie o zdyskredytowanie *dnej
Akcje kred.
143.70.
ności, na gruźlicę płuc 29 1.; Majewska Marja cór się poczuciem dobra powszechnego i kilkarotań czynności, ani też złożył rachunków za czas prąAnglo-austr.
książki na korzyść drugiej, chodzi (że tak powiem) Uniousbank
57.25.
ka po ś. p. radcy magistratualnym, na ospę 4 1.; przykład dali potomstwu wielkich cnót obywatel wie pięcioletniego swego gospodarstwa. Obojętność
Vereinsbank.
o monopel wydawnictwa książek szkolnych pewnej Kolei Kar. Lud.
Harasymowicz Karolina szwaczka, na gruźlicę płnc skich. Deklaracją z dnia 2 czerwca 1781 r„ zrze- taka ze strony obywatelstwa miejskiego jest bez
Kolej połud.
20 1.; Olszewska Ludwika córka wdowy po ogro kli się prawa wyrobu 1 wyszynku trunków, czyli przykładną i niczem nieusprawiedliwioną, zaś po firmy Krakowskiej. Znamy się tutaj dobrze na po Franko-austr.
Losy tureckie.
dniku, na ospę 8 1.; Gamska Karolina żona szewca, prawa propinacji, które wyłącznie posiadali, na ko stępowanie wydziału co najmniej zdradza niesły dobnych korespondencjach, które można postawić Losy z r. 1860
Oblig. indem.
na równi z krzykliwemi reklamami inseratowemi.
Staatsbahu
na suchoty płuc i krtani 24 1.
Wied. Tramw.
rzyść ogółu miasta, skąd urósł obecny majątek chane lekceważenie sobie spraw obywatelskich i oNa zakończenie oświadczam, iż nie będę się Ostbahu
— Na pismo zbiorowe Rapperswyl pod redak miejski tak znaczny, że dochody bieżące pokrywają bowiązków honorowych, a zdaje się zapominać, żt wdawał w żadną polemiką z kerespondentem, radzę
Napoleondor
9.75’/,
cją J. I. Kraszewskiego, za pośrednictwem pana wszelkie wydatki, wskutek czego mieszkańcy mia jest niczem więcej jak chwilowym administratorem mu tylko być ostrożniejszym na przyszłość, aby Rubel papierowy — .
Usposob. mdłe.
Berlin, 12. sierpnia. Russ. Bankn oten 266.75. Cre
G. Kohna w Samborze złożyła prenumeratę pani sta nie ponoszą żadnych ciężarów. Skutek tej je - majątku, do którego pomnożenia osobiście żaden z nią używał podobnych aluzji jak „ręka rękę myje1*,
Stanisław a Kieszkowska 3-50 c. W ogłoszeniu pre- dorazowej ofiarności jednej warstwy ludności mia teraźmfejszych członków wydziału się nie przyczy bo przecież jako pisujący z zawodu do gazet, znać dit. Act. 237.—. Lombarden 123.— . Galizier 82.25
Staatsbahn 462.—. Rumanier 15.— . Oesterr.-BankBśmerat z Sambora w nr. 184 Gaz. Naród,., za sta jest tak doniosły, że już przez prawie sto lat nił, a zatem je st zarządcą nie majątku swego powinien ustawy prasowe.
noten 165.25. Usposobienie—.
szło kilka pomyłek drukarskich w nazwiskach. W y wszyscy mieszkańcy miasta tego z tej szlachetnej własnego, lecz majątku, należącego do ogółu oby
Kraków d. 11. sierpnia J8 7 6 . «
watelstwa miejskiego i że jako taki na udowodnie
drukowano p. Marceli Wychłalewiez zamiast pan ofiarności korzystają.
'
W
.
ł¥oncz.
M a r c e l i D y c h d a l e w i c z w Uhercach zapłaObecnie tutejsze obywatelstwo miejskie jako nie gdyby nawet i ja k najlepszej gospodarki, przed
POCIĄGI KOLEJOWE z głównego dworca:
tyńskich; pani Janina Czasżkowska zamiast pani swoją wyłączną własność posiada las w Spryni łożyć jest obowiązany rachunki ogólnemu zgroma
J a n i n a C z a c z k o w s k a , — i nazwę wsi Mej- wynoszący przeszło 700 morgów, którym od roku dzeniu obywateli miejskich i zdania tegoż zgroma
O jic iło d z ą ze L w o w a.
nicz zamiast M a j n i c z.
1848 zarządza wydziałj mieszczański, wybierany z dzenia wysłuchać powinien.
"DO KRAKOWA: rano o godzinie 5 (pociąg czy
— W i a d o m o ś c i p o l i c y j n e . W nocy na grona mieszczan przez Ogół obywateli miejskich.
Z Sokala, Umocowany przez radę gminną
sto osobowy); po południu o godz. 5 min.
14 t. m. spostrzegł posterunek policyjny na nowej Dochody z lasn tego lokowane we formie pożyczek sokalską jestem w tem mitem położeniu złożyć pu
Z teatru wojny najsprzeczniejsze w telegra
5 (pociąg mięszany); w nocy o godz. 11 min
blicznie podziękowanie P. T. obywatelom, urzędni mach prywatnych wiadomości. W chwili, gdy
26 (pociąg pospieszny).
kom i mieszczanom, którzy do stłumienia pożaru obie strony przedsiębiorą marsz w cela ustawie DO PODWOŁOCZISK: (z głównego dworca;
| piafą[żąda.
I płacąj żąda w dniu 19. lipca 1876 w Sokalu wybuchłego, « nia swych armii do stanowczej akcji w nowej
rano o godz. 6 min. 20 (pociąg pospieszny);
Lwów, 1 Izby handlo
I złr. w. a
któren przy gwałtownym wichrze 22 domów i 2ć linii operacyjnej, obie strony tają jak najstaran
w południe o godz. 12 min. 5 (pociąg mie
wej dnia 14. sierpnia.
. ___. ____ ii.
Tow. kred. miej. 6 pr. w. 1
stodół w perzynę obrócił, się przyczyiiilf. Wywią niej swe ruchy, dokąd dążą wojska, gdzie główne
szany); w nocy o godz. 10 min. 57 (pociąg
;a poż. kol. po 400 fr 15 75j 16 2' Galic. bank hip. 6 pr. w .i
/ . Akcie tui sztukę.
zując się przeto z wwożonego na mnie obowiązku, siły i główna kwatera i t. p. aby<eię nieprzyja
osobny.)
>
„ Zak.kr.włożć.6pt.w.L.
(bez kupona bieżącego)
ciel
nie
mógł
orjentować.
Lecz
wlbra^iń
autdfe
składam
dzięki
ww.
panom
Stanisławowi
PolanówAkcje bankowe.
Bana nar. austr. m. k. 6 pr.
skiemn, Tadeuszowi Kownackiemu; Janowi Soławi- tycznych, urzędowych wiadomości leoreśpondenci
Kolej gal. Kar. Lud.
72 —f 73 60
IN
a
d
©
s
ła
n
e
.
_ Lwów. - Czerń. Jassy
jowi, dyrektorowi młyna parowego w Sokalu W. dziennikarscy z Widdynia,
Kalafatu, Niszu,
Obligacje pierwszeń
Banku hip. gał. po »JO zł.
Zakł. kr. dla han. i przem 143 90
W agnerowi i świetnemu urzędowi gminnemu w Kry- Turnu Sewerin, Semlina, Belgradu rozsyłają
Festyn na cele dobroczynne
stwu kol. (za 100 zł.)
Banku kred. gał. po 200 tł.
123
Zakł. kr. węg. 200 zł.
stynopolu, którzy swe sikawki sprowadzić raczyli; wszelkie pogłoski a nawet własnej fantazji wy odbędzie się staraniem Towarzystwa strzeleckiego
Albrechta po 300 zł. 5 pr.
Tow. esk. n. ansL pó 600 zł. 670
U . L isty zast. ta 100 zł.
tudzież W W . panom Dionizemu Tchórzewskiemu
mysły telegramami do dzienników o stanowisku an Strźelnicy we wtorek J 5 . sierpnia r. b. Prgram
100 zł.......................
Franco - austr. po 100 zł.
(bez kupona bie: .
k. staroście, ktoren natychmiast ludzi i wozów z wojsk serbskich i tureckich, o bitwach nowych urozmaicony bogato, zapewnia gościom przyjemną
AlftUdz. 200 zł. 5 pr. sr. w.
Tow. kred. gaL 5 pr. w. a. S5 65 86 40 3*1. bank.
Czeska z.300 zł. 5pr. s. w.
beczkami na wodę z pobliskich wsi zarekwirował, i t. p. Tymczasem nie tak prędko przyjdzie i o ‘ zabawę. Dochod cały przeznaczonym je st na cel
,
»
, 4 pr. w. a.
Dniestrzańska 300 „
Longinowi Rożankowskiemu c. k. sędziemu powiato stanowczej bitwy, bo Turcy strategicznemi ope dobroczyny, którego urzeczywistnienie zależy od
fcz 5 pr. okres.
Elżbiety po 5 pr. sr. w.
r 200 złr.
wemu, Żarskiemu c. k. adjunktowi sądowemu i Mau racjami usiłują widocznie odciąć wojska serbskie udziału publiczności, a ta wedłe naszego przeko
Banku hip. gal. 6 pr
1862 6 pr. .
Gal. zakł. kr. ziem, po200 zł.
Hal. zakł. kred, włość. 6 pr.
rycemu Pileckiemu, którzy przestrzegając dowozu od stolicy i tym sposobem opanować linię Morawy nania pospieszy jak najliczniej, aby wesprzeć tak
1870 5 pr. .
Renten bank po 160 zŁ
w. a.
. . .
.
1872 6 pr. .
Banku nar. austr. po 600źł.
wody do utrzymania sikawek w ruchu, jakoteź pa od 'północy, a przynajmniej takie demonstracje szlachetne usiłowania.
I I I . L isty dłużne
Ferdynanda pół. 5 pr. m.
Banku pow.aust. po 200 zł.
nom Szymańczewskieniu, Żelichowskiemu, Mochnalo- czynią, ażeby Serbowie nie mogli się skoncen
„
5 pr. w.
Unionbank po 140 zŁ
t a 100 zł.
wi Grzegorzowi i Lorencowi, którzy kierując umie trować w jednym punkcie, lecz musieli swe siły
>
„ 6 pr. sr.
Czytetókom naszym, któbzy mę do W i e d n i a
Vereinsbank po 10C zł.
Ogól. roL kred. zakł. dk
jętnie i niezmordowanie sikawkami głównie do stłu rozdzielić. Dziś trudno się domyśleć nawet, gdzie
LL .300zl5pr.rs. w.;
Verkthreb. pow. po 140 zł
Galicji i Bukowiny 6 pr
Wied. baukver. po 100 zł
mienia pożaru się przyczynili. Składam nareszcie glóiyne siły Turków uderzą na linię Morawy, udają i tamże kupić, Inb listownie zamówić sobie
losowanie w 15 lat .
" T - 1871 300
dzięki W W . panom Henrykowi * Kruszewskiemu i również trudno wiedzieć, w którem miejscu kon życzą e l e g a n c k i e s r e b r n e , lub z ł o t e z e 
Tow. kred. miej. 6 pr. w. a.
Akcje kolei.
IV . Obligi za 100 tł.
Zdzisławowi Obertyńskiemu, którzy swą przytomho- centrują się Serbowie. Wszelkie w tym wzglę g a r k i i ł a ń c u s z k i polecamy fabrykę pana
86 60 Albrechta po 200 zł.
lodemnizacyjne ealie.
ścią i osobistą odwagą już zaczynający gorzeć dom dzie podawane wiadomości są domysłami.
300 zł. 6 pr. srebr. ...
F ilip a
F r .o m m a ,
R <f t h e n t u r m s t r a s se
P oi. kraj, z r. 1873 po 8 pr
92 — Alfóldzkiej po 200 zł. sreb.
Lw. Czer. Jas. EL era. lŚ6’i
miejski uratowali, kładąc przez to tamę dalszemu
Z Petersburga półurzędowy telegram roze
18 50 Dniestrzańskiej
L oby miasta Krakowa
9 naprzeciw arcybiskupiego pałacu we Wiedniu.
300
zł.
5
pr.
srebr.
w.
»
szerzeniu się ognia — i panom Julianowi Celewi- słano do biur .korespondencyjnych telegraficz
' ,
„
Stanisławowa
Elżbiety
Lw. Czer. Jas. III. em. 186S
czowi, Pawłowi Zaczkowskiemn, Janowi Smiszkowi, nych :
F. Monety.
300 zł. 5 pr. srebr. w. a
Jędrzejówi Rojewskiemu i c. k. iandarmerji, a szcze
Dukat holenderski
Lw. Czer. Jas. IV. em. 1872
5 82
Petersburg dnia 14. sierpnia. Zajęte
Józ. po 200 zł. w. 130 25
Dukat cesarski . .
300 zł. 5 pr. srebr. w. a.
gólnie panu Janowi Pełczyńskiemu c. k. żandarmo
5 89 Franc.
J
Kar.Lndw.po 200
Napoleondor
. .
Rudolfa
po
300
zł.
5
pr.
980 Kol.zł.gal.
wi,
którzy z wszelką gorliwością i bezinteresowno-, pielęgnowaniem rannych pod godłem czerwo
m. k....................... 19150
srebr. w. a..................
1 0 - Łw. Czer. a Jas. po 200 zł. 120 50121
nego
krzyża osoby opowiadają, iż prawdziwe
ścią prawie 48 godzin bez przerwy przy tłnmiehiu
il rosyjski s
, em. 1869 po SOOzł
172 Mor. Szl. (cent.) po 200
.1__ pożaru pracowali — nareszcie gminom Konotopy, są sprawozdania serbskie o okrucieństwach,
6 pr. srebr. w. a
1 63 AnsL pół. zacb. po 20: zł. sr '
127 75ji28 76
Cjeląż, Zawiszni, Potórzycy i Opnlska, które do popełnianych przez Turków. Również po
Praskie bilety kasowe
,
„ 1872 po 300 zł
„ „ lit.B. po200zł.sr
100 Marek niemieckich
starczywszy łudzi i wozów z beczkami na wodę, twierdzają, że- pomimo zwycięztw tureckich
Rudolfa po 200 zł. sr
S r e b r o ..............................
Siedmiogrodz. f¥. óOO pr
chętnie i gorliwie praeowali.
Siedmiogr. po 200 w. a. sr
Kupony w srebrze . .
panuje w Serbii usposobienie bohaterskie.
Papiery loteryjne (szt.^
Staatseisb. Ges. 200 zł. w. a
Przyjmcie P. T. panowie abywatele, urzędnicy
Wiedeń, 12. sierpnia.
Sudbahn po 200 zł. srebr.
Zak. kr. dla handlu i prz
i gminy od mieszkańców miasta Sokala, z których Serbja przygotowana jest na wszystko, nawet
Tratoway wied. po 200 zł.
yftwstećhny dtuy pań
Klary po 40 zł. m. k. .
niejednemu mienie i dobytek uratowaliście, naj na zajęcie Belgradu. Wojna partyzancka or
Węg. galic. (Łup.) po 200
Keglevicb po 10 zł. m. k
stw a (za 100 el.)
Węgiers. pół. wschód, pc
szczersze podziękowanie, a które wam imieniem ganizowana teraz, złoży dowód, jakie roznaKrakowska po 20 zł.
Kent, tustr. w bankn. 5 pr- 65 40 66 50
260 zł. sr.....................
Raifiy
po 40 „ , "
tychże składa.
miętnienie opanowało umysły w Serbii.
,
,
w sreb. 5 „ w _ 70 20 Węg. wseh. (Ostb.) po 2 5
Rudolfa po 10
1839 całe losy (m. k.) 253 — 254 - Węg. zach. (Westa.) po
Ignacy Kwiciński, burmistrz.
K». Salm po 40

Kronika miejscowa i zamiejscowa.

Nowy Orfeusz w piekle

Teterami i usianie naflorneści.

Sw

1839
losu
„
1854 po 250 sŁ 4 pr
1860 „600 zł. w.a. 5
1860,100 „ „
1864.100 „ ,
Listy zast. dom. po 120 5

200 zł. w. a. .

1A

I?

Obity. indem. (100 el.)
G a lic y j s k ie ....................
Bukowińskie
. . . .

111 — 1
11680
131 —
143

Akcje przemysłowe.

Wiadomości o pośrednictwie mocarstw i

St. Genois po 40

”

“

Pot-}

Bodow.Tow. aust. po 200 zł.
, wied „ 100
tanich pom. „ 100

Lk
(D ew izy 3 miesięcznej

L isty zast. (za 100 z i.)
Bodec cred. allg. ó st 6 pr. s.
„ spłaaw dSiatSpr wa
'Hi .Tow. kr. ziem. 4 pr. w .a

,

. ópt w.u

Berlin 100 snarfc .
Frankfurt 100 mark

Z Jaworowa. W dniu 2 b. m. odprawio- o rokowaniach między Wiedniem a Peters
n nas w kościele parafialaym nabożeństwo ża
łobne za ś. p. Alezandra hr. Fredrę, do którego burgiem za pomocą telegrafu w sprawie
uświetnienia przyczyniła się głównie młodzież wyż wspólnej obrony Serbii przeciw Turkom są
szych zakładów naukowych na wakacjach bawiąca, stanowczo zmyślone. Tak zapewniają
przez staranne i gustowne urządzenie katafalku, strony dobrze poinformowanej.
Na nabożeństwie obecną była hr. Szeptycką Zofia
Belgrad dnia 14. sierpnia. Styjcden
wraz z synami, a smutek rzewny rozlany na tw a
rzach obecnych wymownie oświadczył, że słano' wystrzałów działowych obwieszcza, iż księ
modły do niebios za jednego z najzacniejszych sy żna powiła syna. Matka i nowonarodzone
nów Polski. Katafalk ozdobiony popiersiem wiesz- dziecię zupełnie zdrowe.

PORTLAND-CEMENT
poleca najtaniej

August Sehellenberg
w e L w o w ie .

Zbiór ditmelu.

ki prywatnie od nauczycielek ? .
czycieli ^kwalifikowanych przyjetoby jeszcze d w i e , z przysposobie
niem, mniej więcej, ukończonej klasy szó 
stej. Pod tem samem kjer^w nictaem z a 
czyn a
naukę
s z e ś c io le tn ia
d z i e w e z y u k n , dla której e h c i a a u a le A ć t o w a r z y s z k ę n a n _ z a b a w y . — Bliższa wiadomość
w księgarni p. K. W ILDA przy ulicy
**' ’ ■.»8465 ‘‘2—*

4

P is a r z e k o n a m ic z n ;
i.W if td f z o n y t»awr» ’
B i e l o n e j , szuka. . od j*oiłit4«i»j

Dra Fest’s Capsułes,
najpewniejszy środek przeciw rzeżąca<
białym npjayoin_ i Jqh. sk n tk ę ^ , Głpwiąy
.-kład w aptece y o r n w e i s s e n JEfnh o r n ° sltsta d te r Ring N. 5M, I . dalej
a L P i r a ta aptekarza na P o tic, A. F ili
pek# Karl spłat z , B. Fragnera, Kleiinseite.
3416 2 - 8

Ważne dla właścicieli
gorzelń i gorzelników

Towarzzstwo gorzelników polskich we
Lw«w,ie ma zaszczyt zawiadomić niniejszem
tak po. 'w łaścicieli gorzelń jako -też i pp.
gonęlników , iż wedle uchwały zapadłej na
walnem Zgromadzeniu dnia 1. sierpnia,
zajmować się hę Izie także umieszczaniem
gorzelników. Pp. właściciele gorzelń którzy
3K3r> Gruntownie leczy
poszukują gorselników. zec&cą łask iwie
wszelkie słabości sifllityczne i skórne, npła- pedać warunki przyjęcia jak i wielkość
wy i stryk tury, tudzież zgubne skutki sa gorzelni. Pp. gorzelnicy chcący być urniemogwałtu szczególnie, osłabienie siły męi szczonemi mają podać:
1. Wiey i stan (żonaty-czy bezżenny]
nośol, polucje itd. Specjalista chorób wene
U Sbiadectw s i wrzystkia dowody
rycznych i skórnych prak. lekarz medycyny,
tycbczascwej praktyki.
chirurg]! i położnictwa
3. W arunki i czas wstąpienia do m
J . I tlR P I E L
wega obowiązku.
3454 3 5
r Sobieek
Zgłaszać się należy ido prezesa to w a - !
. .
trdynuje
rzystwa gorzelników, polskich dr. Rudolfa|
przed, od 2. do, 5> .po południu. Dla słabych G unsbtrg* we Lwowie.
i
z innymi spotykać się niechcącyćh ód 1.
do 2. god. Zamiejscowym udziela rady li
stowuie i wysyła lekarstwa.
3162 6 —?

A pteka

C. k . urząd pocztowy
w J a w o r o w ie

potrzebuje zaraz w manipulacji poetło»<rj Uegl.ęgo . .
3171 2 - 3

J. K E 1M R 4 w e
poleca

DŁONTTNĘ

ekspedytora

w od a d o u st

Kaucjonowani otrzym ają pierwszeństwo.
Bliższe w arunki na miejscu.

E k sp e d y to r

przepisu Doktora Finkelsteina, c. k. le
karza pułkowego i spec, chorób nst,
"jako Uiezawodny leczniczy środek we
wszelkich możliwych cierpieniach u st
oraz

Proszek do zębów

p o c z to w y
znajdzie

I .w o w ie

z dniem 1 września rb umin.
przy c. k. urzędzie pocztowy

przewyższający
swą
skutecznością
w szystkie wyroby zagraniczne i umyśl
nie do tego sporządzone 3199 10 12

Obwieszczenie

Nowy skład mebli,
Materji na niebie, luster, pająków, dywanów,
karuiszów do okien, kutasów i rozetek do firanek ,
wózeezków dziecinnych ilp.
Utrzymujemy na składzie wszelkiego rodzaju m e b l e o b i t o i n i e o b i t o , g a r n i t u r y do jadalni i sypialni, t o a l e t y , b i ó r a , s t o l i k i
do kart, do roboty i do czytania; wielki wybór m e b l i ż e l a z n y c h tj.
ł ó ż k a , ł ó ż e c z k a , k o ł y s k i , k a n a p y , k r z e s e ł k a i s t o l i k i do
ogrodu i d o b ó r m e b l i z d r z e w a g i ę t e g o .
Mając prawie dwudziestoletnią praktykę w handlu meblowym i p o 
bierając zapasy nasze z najpierwszych źródeł prodnk cji, zapewnić możemy,
iż nadto po nader niskich i stałych cenach sprzedajemy.
W zakres interesu naszego wchodzące zamówienia na roboty stolar
skie, tapieerskie i szmuklerskie przyjm ujemy i najdokładniej załatwiamy.
Na żądanie przesyłamy próbki materji i da erny wszelkie objaśnienia
względem cen, fasonu, opakowania lub transportu.
Polecając skład nasz
szanownym względom P. T. Publiczności, prosimy o łaskawe zamówienia i
zostajemy z głębokim szacunkiem i poważaniem
3270 5 - ?

Rudolf Schfin i Edward Scbolz
L W (7 W , P lac Jtf/irjacki, hotel L a n g a (w oficynach nn prawo.)

P o d k o w y k o ń s k ie .
Polecamy niniejszem P; T. w łaścicielom d ó b r, w łaścicielom to n i,
1 k o w alo m . w ł«śc ciełom h an d ló w ż e la zn y c h , wyrobu Daszego tylko
j g i ę t e p o d k o w y z n a j le p s z e g o s t y r y j s k ie g o m a t e r j a łu ,
jakoteż w s z y s t k i e g a t u n k i g w o ź d z i d o p o d k ó w p o c e n a c h
1n a jn iż s z y c h .
|
Podkow y te __są już zaopatrzone f a l c a m i d o t r w a l s z e g o
p r z y m o c o w a n i a g w o ź d z i , ja k o też z wewnętrzuemi odpowiedn mi
> rąbkami dla przednich części poduów i jczdców., także z oceiami niewy| giętemi. Są tedy tak wyrobione, żs kowal może je sobie tak zastósować,
ja k ich do kucia potrzebuje • oszczędza przy tem połowę czasu roboczego
1ja k o też %„ części węgla. Tylne części podków dla koni" pociągowych nie
I mają wewnętrznego rąbka Podkowy trzewiczkowe (Pantoffelneisen) z faicą
przechodzącą przy kopycie i z wewnętrznym rąbkiem znajdują się w
I wielkim zapasie na składzie, Podkow y' sprzedają'S ię w wiązkach po 50
, i 00 sztuk — a gwoździe w paczkach po 1000 sztukj ceny rozumieją się
z opakowaniem f r a n k o d w o r z e c k o l e i w e W i e d n i u .
!
Równocześnie polecamy nasze najnowsze obcęgi (Schnabelzangei
■które tę korzyść mają że zapomocą takowych najgłębiej w deskę wbity
gwoźdź z uszkodzoną głów ką z łatw ością i bez uszkodzenia przedmiotu
I wyjętym być może.
'
3061 1- 6
.
C« u n i k i b e z p ł a t n i e i f r a n c o .

L. E s s le r & C o m p .,
Erste k. u. k. priv. H ufeisen-Fabrik, WIEM, Piaristengasse Nr.

r

W z a k ła d z ie fo to g r a fie z moirt w R z e s z o w i e potrzebuję]

n jm

biegłego kopisty.

Ł Ważne

Ważne .

dła właścicieli psów.
Najmilszem ze wszystkich domo
wych zwierząt je s t bez zaprzeczenia
pie s, jako najw ierniejszy towarzysz
człowieka. Użyteczność swoją okazuje
on w różny sposób skutkiem swoich
różnorodnych własności. Przywiązanie
psa do swego pana, czuwanie nad własnośęia, używąpie do polowania, do lek
kiego' zaprzęgu,' ućzyniły psa niezbę
dnym ; on je st naszym przyjacielem ze
św iata zw ierząt Doskonalsza organiza
cja budowy psa sprowadza, że prędzej
podpada chorobom, jąk inne zwierzęta,
szczególnie zaś bardzo często żalą się
myśliwi na utratę psów swoich, któ-,
rych bystre i wybitne zmysły stano
wią o powodzeniu na polowaniach
Powiększaj części giną p8y na zarazę;
ważną być zatem mnsi wiadomość o
apteczce weterynarycznej F ranciszka
Jana K icizdy w K orneuburgn, która
posiada w ypróbowane lekarstw a prze
ciw cborobóm psów, m ianow icie:
P ig u łk i d la
p sów
przeciw
kurczom, gichtowi i reumatyzmowi
i zitw ardzen u. P u d e b o 1 zł,
O l e j e k przeciw świerzbom, p a rcham i przeciw innym wyrzut,om
skórnym u psów. Flaszka 1 zl. 5 0 «.
O l e j b a l s a m i c z n y B ittu e ra ,
przeciw robakom w uszach u psów.
Flaszka 2 zł. 2 5 c.

H ASA

$5

[Warunki i zgłoszenia przyjmuję do osta
tniego sierpnia br.
3498 1—3
J . Z a ją c z k o w s k i,
i
fotograf.

do zapuszczania posadzki
jakości najlepszej, w pudełkach blaszanych taniej niż wszędzie
poleca
B

1 HANDEL KAROLA BALLABANA. g
we LW OW IE pod „Złotym kogutem."

$©
3445 3 —12

£8

Z A K Ł A D

Wychowawczo-Naukowy Żeński.
Otrzymawszy pozwolenie od Wysokiej c. k. krajowej Rady szkolnej na
moev przyznanych priez c. k. Minister) mi w W iedniu praw mego patentu
z W a rsz a w sk ie g o I n s ty tu tu W yehow ania P a n ie n z dniem 1 . w r z e ś n i a
r. b. o t w i e r a m

8 m i« k la s o w ą P e n s y j ą w y ż s z ą ż e ń s k ą .
W zakres n-mk wykładowych wejdą wszelkie przedmioty objęte regu
laminem Wys. c. k. Rady szkolnej, a nadto jązyki francuski i angielski, m u
zyka, śpiew, tańce i gimnastyką, w czem mam zapewnione współpracownictwo
znanych profesorów i zdolnych egzaminowanych nauczycielek.
Staraniem mojem będzie odpowiedzieć godnie zadania i zapewnić uczen
nicom gruntowne wykształcenie umysłu i charakteru zgodne z wymaganiem
stanowiska, jakie kobieta obecnie zająć winna, sądzę zatem , że Szanowni ro
dzice i opiekunowie zćchcą poprzeć dobre moje chęci i usiłowania.
Program nauk każdemu na żądanie udzielonym być może.
rozpoezrna się d. 17. sierpnia w godzinach między III,
zy u illilc—
wieczorem w z a ■■
k ł a d■z i•e przy
y H e t m a ń s k i e j 1. 1 0 . '

W ik to rja N iedziałkow ska.

349 I 1 - 3

R ep aracje
machin rolniczych, ustawienie pomp, wodocią
gów, wodotrysków i machin parowych, wmuro
wywanie kotłów, tartaków, młynów itd. przyj
muje w arsztat mechaniczny

Tych artykułów dostać można :
we l.W OWie u pp.

K. Iskierskiego,
P . Mikolasrha, w STA N ISŁ A W O W IE u Steehera v. S e b e n itz ; w KRAKOW IE
u p. M. J a orskieg—
8154 9—11

HENRYKA JENY we Lwowie

J. Beisera, Z. Ruckera,

ulica Stryjska 1. 34.
. Cenniki franco.

3t5G 3—ip

Zastępstwa.
Zamierzamy urządzić we w s z y s t k i c h m i a s t a c h austr. monarchii
składy komisowe nasżych p o d k ó w ż e l a z n y c h .
Firmy, które zechcą zająć się sprzedażą tego artykułu, raczą
oferty, poparte poleceniami, nadesłać pod adresem :

swoje

h . JEssIer «& C o.
306Ż 2—3

Erste k. u. k. H nfeisen-Fakrik,
we W i e d n i u V I I I . Piaristengasse 25.

Tarnowsko-Leliichowska.

MZKtlD r a i
d la p o c ią g u w s łu ż ą c y c h do p rzew o zu o sób , w a żn y p o czą w szy od
d n ia o tw a r c ia r u c h u a ż do d a ls z e g o r o z p o r z ą d z e n ia .
Podane godziny stósują się do zegara peszteńskiego.

S ta c je
Tarnów Łączysię z pociągiem Nr. 3 i 4 gal. kolei Karola
Łowezowek-Pleśna .
.
.
.
Tuchów
.
.
.
.
.
Gromnik .
.
.
.
.
Bogoniowiowice- Ciężkowice
Bobowa
.
.
.
.
.

Lndwika

Grybów (

Odchodzi

I. II. III. Cl.
Godz.

1.39 popoł.

„
„

4.03 „
4 .4 7
5 .0 2

.
„

5.44 „
__

6 .18
Przychodzi
Odchodzi

N o w y -S ą c z Restauracja

SfcarjM^ąfeż
Rytro
Piwniczna
Żegiestów
Muszy na-Krytóea
Orló

S ta c je

Godz. Min.

3.11
3.2 8

Odchodzi

m ie s z a n y
N r . 3.

I. II. III. Cl.

2.07 „
2 36

Przychodzi

(

Ptaszkowa
Kamionka

Pociąg

Pociąg
mięszany
Nr. 3.

6 .39
6.59
7.27
7.58
8.31
9.11
9 .50
10.25 w

Orló
Muszyna-Krynica
Żegiestów .
Piwniczna .
Rytro
Stary-Sącz
Nowy-Sącz

Odchodzi

4 .1 5
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Wydawca, właściciel j odpowiedzialny redaktor Jan Dobrzański.

prowadzącej ruch na wyż wspomnionęj kolei państwowej.

Z drukarni .Gazety Narodowej" J. Dobrzańskiego i K. Gromaua.
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