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We Lwowie, Czwartek dnia 2. Sierpnia 1877.
Wychodzi codziennie o godzinie 7. rano,
j wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
Przedpłata wynosi:
MIEJ8C0WA kwartalnie
miesięcznie
„

'Za miejicowa

...

4 złr. 50 oent.
1 , 60 „
2

Z przesyłką pocztową:
w państwie austrjackiein . 6 złr. — ct
do Prus i Rzeszy niemieckiej . *
, Francji......................................
po 7 złr.
Belgii i Sswąjcarji ....
50 out.
Włoch, Turcji i księt. Naddu.
Serbii s-r-,............................

sztuje 10 centów.

GAZETA NARODOWA

Praedpłate 1 ogłoszenia prsyjmuj^i
We LWOWIE bióro administracji „Gazety
Narodowej* Plac Halicki w pałacu W.
Ulanieckich. Ogłoszenia w PARYŻU przyj
muje wyłąornie dla „Gazety Nar." ajencja pan
Adama, Correfbur de la Croix, Rouge 2. prenume
ratę zaś p. pułkownik Raczkowski, Fauboug, Poisonniere 33. W WIEDNIU pp. Haasenstein et Yogler,
nr. 10 WallfiBChgasse, A. Oppelik Stadt, Stubenbaetei
2. Rotter et Cm. I. Riemergasse 13 i G. L.Dauba et
Cm. 1. Masimilianstrasse 8. W FRANKFURCIE: nad
Menem w Hamburgu pp. Haasenstein
Yogkr.
OGŁOSZENIA przyjmują się za opłatą 6 centów
od miejsca objętości jednego wiersza drobnym dru.
kiem. Listy reklamacyjna nieopieczętuowane nie
ulegają frankowaniu.
Manuskryptu drobne nie
zwracają się, lecz bywają mszczone.
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strjackiego" — są z pewnością nadto ważne i stały, odkąd Zbrucz stał się rzeką graniczną, i go pozwolenia władz moskiewskich. Odmówienie dzierać z Anglją; jeżeli nawet jest jaki wszech
charakterystyczne, ażeby je milczeniem pominąć Dawni dziedzice tych wsi rozdzielili swą włas- zaś tego pozwolenia, jest zupełnem wywłaszczę- mocny dla nich hamulec, to niezawodnie obawa
Yinćn
anł”7£»rl a ia n atiro (Yninla zł w? nra Irin
era Zbru- niam
Anglii, na której łaskę jako półwysep są najzu
można. Co się tyczy związku pomiędzy pobytem ność,
sprzedając
swe grunta dworskie za
niem Yirlrióniait
włościan nz ich fftninMw
gruntów.
we Wiedniu a mobilizacją, to ten zwią czem położone; ale włościanie z tej strony Zbru
Tak się stało przed rokiem, gdy włościanom pełniej zdane. Podobnież mniemana wyprawa do
Prenumerata na „Gazetę Narodową" wynosi: Midhata
zek, mimo wszelkich podobnych zaprzeczeń, wi cza nie mogli tego uczynić, gdyż największa tym zabroniono przechodzić na drugą stronę, a Albanii, jeżeli Włochy w rzeczy samej mają
na pr o win c ji:
docznie istnieje. Przyjazd Klapki do Wiednia, część ich gruntów, albo raczej wszystkie ich po długich korowodach pozwolono chodzić tylko chrapkę na tę prowincję, nie należy wcale do
mityng w Peszcie, przyjazd Midhata do stolicy grunta, leżą j>o tamtej stronie Zbrucza, więc na własne ich grunta, pod żadnym warunkiem bliskich ewentualności; byłoby to najwięcej uro6 złr.
kwartalnie ....
austrjackiej, energiczne wystąpienie ogółu prasy pozbycie się tych gruntów byłoby dla nich zni zaś na cudze, gdy tymczasem właśnie chcąc się szczenie, z jakiem Włochy mogłyby wystąpić w
2
miesięcznie ....
przeciwko dotychczasowej polityce hr. Andrasse- szczeniem. Pozostali więc w posiadani#; tych* utrzymać przy swoich gruntach, musiełi oni cho razie podziału Turcji, od którego dalecy jeszcze
go, to wszystko a szczególnie" klęska Moskali gruntów, i wykonywali powinności, jakie na nich dzić na cudze, to jest na dworskie, aby na nich jesteśmy. Wtedy nawet nie pokusiłyby się zape
we Lwowie:
pod Plewną i w ogóle dziwaczność ich ruchów
względu ciążyły.
odrabiać czynsz dzierżawny. Niewiadomo mi, jak wne bezpośrednio o tę prowincje, ale zażądałby
kwaitalnie
...
4 zł. 50 ct. nad Dunajem, przyczyniły się do obudzenia z tego
Pańszczyzna została zniesioną nie tylko w się ta sprawa zakończyła, i jaki wpływ wywarło dla niej samorządu i posadziłyby na tronie u50
miesięcznie .
.
.
1
zdrowszego umysłu politycznego w ministerstwie Galicji, ale także i w krajach pod panowaniem na nią owo rozporządzenie władz moskiewskich; dzielnego księstwa albańskiego pretendenta, któ
spraw zagranicznych.
Moskwy zostających. Zdawałoby się więc, że od wpływ ten jednakże” mógł być bardzo zgubnym, rego mają w pogotowiu we Florencji, a którym
Jednem słowem położenie polityczne tak się tego czasu włościanie nasi nie będą odrabiać bo włościanie mogli mniemać, iż to rozporządze jest prawdziwy czy zmyślony potomek SkanderAbonentów miesięcznych uprnsza- przedstawia, że obecna częściowa mobilizacja pańszczyzny z tych za Zbruczem położonych nie uwalnia ich od powinności względem dworu, bega, wychowany we Włoszech: Godzi się nawet
my o rychle nadesłanie prenumeraty będzie raczej miała pozór militarnej demonstra gruntów. Inaczej się jednakże stało, a co gorsza, a dwór w takim razie miałby znowu zupełne wątpić, pomimo wszystkiego co mówią i piszą, o
dla uniknięcia możliwej zwłoki w cji przeciwko Moskwie, aniżeli cechy „paralelnej stosunek ten z czasem przybrał kształty jdla prawo usunięcia włościan z gruntów.
przymierzu włosko-moskiewskiem. Jeżeli Włochy
przesyłce.
akcji". Zdaje mi się, że się mylić nie będę twier włościan naszych bardzo niebezpieczne.
Że dwory te dotąd nie skorzystały w ten mają tajne przymierze, to tylko z Prusami, a
dząc, że Austrja już i pozór formalny dla uspra
Sprawa ta wzięła obrót tak niekorzystny sposób ze swych praw, to należy przypisać tylko chyba pośrednio tylko z Moskwą. Koniec końcem
wiedliwienia swego kroku znalazła, a tym jest dla włościan dla tego, iż ani ustawy o uwolnie temu, że właścicielami tych dworów jest uczciwa Włochom chodzi jedynie o wynagrodzenia i na
bytki terytorjalne, chodzi o to, by Austrja nie
przekroczenie Dunaju przez armię rumuńską. niu gruntów w Galicji, ani też ukazy o usaiho- szlachta polska.
powiększała się bez jednoczesnego powiększenia
Tym sposobem byłaby więc nieoznaczona dotąd wolnieniu włościan na Podolu zazbruczańskiem
Lwów d. 2. sierpnia.
Sprawę tę uważają powszechnie za prywa
Włoch.
„sfera interesów", wreście na mapie półwyspu nie były a nawet i nie mogły być w tym wy
tny stosunek między dziedzicami a włościanami,
Zapowiedziane w Słowie na początek wrze bałkańskiego odszukaną.
Wszelkie mianowicie rozszerzenie sięAustrji
padku zastósowanemi.
i załatwienie jej czynią zawisłem od umowy nad Adrjatyckiem morzem, byłoby uważane przez
śnia przybycie nuncjusza papiezkiego,
Kogolniczano zawitał do Wiednia, — po
Ustawy, dla Galicji wydane, nie mogły być między obydwoma stronami. Takie zapatrywanie Włochy jako casus belli, tem bardziej, gdyby sa
arcyb. Jacobiniego z Wiednia do Lwowa, żywo wiadają że dla usprawiedliwienia przejścia Du
poruszyło sfery kościelne jak i cywilne. Jaki jest naju przez Rumunów. Przypuszczać można, że zastosowane dla tego, że nie było w Galicji na przedmiot nie wydaje mi się jednakże słu- me nic za to nie dostały, i dlatego to osobliwie
powód i cel tego przybycia, mniejsza o to; na pod tym względem dyplomatyczna toczyła się przedmiotu, któryby uwolnionym być miał; grun- sznern. Podstawą sprawy jest tu dawny stosunek przyłączenie Bośnii i Hercegowińy w porozumie
każdy jednak sposób należy korzystać z okazji, dyskusja pomiędzy Wiedniem a Bukaresztem i ta bowiem, z których włościanie odrabiają pań poddańczy, który przecież nigdy czysto prywa niu z Moskwą do austrjacko-węgierskich posia
i poruszyć sprawy kościelne kraju naszego. Mia że Austrja dziś stanowczo musiala wystąpić, szczyznę, leżą za granicami kraju i państwa. Z tnym stosunkiem nie był. Ustawy zaś o uwła dłości, pociągnęłoby niezwłocznie za sobą uderze
nowicie powinnoby duchowieństwo łacińskie po skoro ks. Karol a odnośnie Moskale uznali za tego też powodu nie zastosowano i usamosyol- szczeniu gruntów i usamowolnieniu włościan, na nie Włoch na Austrję. Tymczasowo zaś zajęcie
dać memorjał do ks. nuncjusza o wszystkich kro stosowne wysłać Kogolniczana osobiście w mi uieuia moskiewskiego, gdyż włościan, mających leżą przedewszystkiem do prawa publicznego, tych prowincyj w porozumieniu z Turcją nie do
być usamowolnionymi, tam nie było, bo mieszka gdyż regulują najważniejsze obywatelskie sto prowadziłoby może zaraz do wojny, ale zachwia
kach nieprzyjażnych duchowieństwa ruskiego, ja sji do rządu wiedeńskiego.
li po za obrębem państwa moskiewskiego i oso sunki człowieka, bo jego osobistą wolność i jego
ko też o innych rzeczach, których publicznie le
łoby zupełnie przyjaźnemi obu mocarstw stosun
Dowiaduję się nadto, źe i jenerał Maroicsic
prawo posiadania. Jeżeli zaś ta, w niniejszym kami. Za to rozszerzenie się Austrji z przeciw
piej nie rozbierać. Donoszą nam właśnie o cie powołany został telegraficznie do Wiednia. Wia biście byli już zupełnie wolni.
kawym wypadku w tym względzie. Konwent 00. domościom o dymisji Molliuarego zaprzeczono.
Według przepisów rządu moskiewskiego, liście poruszona sprawa, jest przedmiotem prawa nej strony, opodal od Adrjatyku, nie znalazłoby
dominikanów wystawił cerkiew murowaną w Woli Przypuszczać należy, że jeżeli Mollinary opuści włościanie mieli pozostać w posiadaniu gruntów, publicznego, w takim razie rząd winien się nia oporu we Włoszech, byle tylko dano im wyna
Gotogórskiej, a pleban ruski ks. Hipolit Bohaczewski posadę cywilnego gubernatora Pogranicza, to za jakie im ukazy z r. 1847 i 1848 r. przyznały. zająć i załatwić ją, bo jego rzeczą jest czuwać grodzenie. Król, jak z pewnością wiemy o tem,
kazał na niej ustawić krzyż prawosławny. Kon mieni ją tylko na komendę jednego z urucho Oprócz tego zaś w pewnych warunkach mieli o- nad tem, aby obywatele państwa wszędzie i za jako prawnuk Krasińskiej, nosi się osobiście z
went podał skargę do konsystorza gr. kat., ale mionych korpusów.
trzymać jakiś jeszcze dodatek w gruntach (ko- wsze korzystać mogli ze swych praw obywatel projektem oderwania 'Wszystkich ziem polskich od
skich. Załatwienie tej sprawy powiunoby być carstwa moskiewskiego, i połączenia polskiej z
kousystorz wyśmiał to przedstawienie. Nie było
Sprawa odnowienia traktatu handlowego z rennoj nadieł i dopełnitelnoj nadieł), i za te
tem łatwiejszem, że ono w tym stanie Jak opisałem, węgierską koroną. Gdyby więc Austrja znała i
innej rady jak udać się do nuncjusza.
państwem Niemieckiem tak dobrze jak zupełnie grunta sami mieli opłacać wykup. Włościanie z
Byłoby bardzo korzystnem, gdyby na czas rozbita. Najnowszy biuletyn ugodowy zawiada Szydłowiec zgłaszali się w swej sprawie do rzą sprzeciwia się także ustawom obowiązującym w czuła dobrze swój interes, powinnaby się zdobyć
pobytu ks. nuncjusza przybył tu oraz minister mia, że projekt nowego opodatkowania cukru du moskiewskiego, ale odmówiono im, jako obco krajach pod panowaniem Moskwy zostających.
jak najrychlej na kroki, oszczędzające jej nieuni
Ziemiałkowski, i zdał potem sprawę rządowi, przedłożonym już został gabinetowi węgierskiemu. krajowcom, wszelkiego wmięszania się w tę spra
Od pewnego czasu nie byłem w tamtych knionych zatargów z sąsiadami, a oraz kładące
który stosunków tych nie zna; a oraz nie dopu
wę. W skutek tego zaczęli włościanie starać się stronach, nie mogę przeto wiedzieć, czy jaka za raz na zawsze tamę moskiewskiemu panslawizścił bałamucenia ks. nuncjusza przez pewne fi
o wykup swoich gruntów za Zbruczem, i za in szła zmiana w tej sprawie, ale znający jej stan mowi, którego inaczej prędzej czy później musi
gury konsystorza u św. Jerzego.
terwencją obydwu sąsiednich rządów zawarli u- obecny powinni to podać do publicznej wiado paść ofiarą. Odcięci od moskiewskich wpływów,
Z nad Bugu.
kład z dziedzicem, ale go nie wykonali, gdyż nie mości.
i zasłonięci przed niemi przez Polskę, południowi
Często spotykam się w dziennikach naszych mieli potrzebnego na to funduszu, a starania o
Słowianie mogliby na własną rękę dobijać się
z różnemi doniesieniami dotyczącemi interesów utrzymanie pożyczki od rządu, kraju a nawet i
niepodległości, jeżeli im liberalna Midhata kon
Korespoudcncje „Gaz Xar.“ krajowych, ale nikt jeszcze nie poruszył sprawy, banku włościańskiego, żadnego nie odniosły skut
Rzym d. 28. lipca.
stytucja nie wystarcza, i jeżeli są godni samoiktóra jakkolwiek może być obojętną dla wielu, to ku. Potrzeba zaś było przeszło 25.000 złr.
Pomimo ferji parlamentu, nieobecności dworu, stności, i będą mieli siłę potemu, ale nie byliby
chyba tylko dla tego, że się odnosi do stron od
Wiedeń d. 30. lipca.
Położenie włościan w Szydłowcach i Zielo- większej części posłów i senatorów, i wyludnie już tak, jak są dzisiaj, niebezpieczeństwem ze
ległych,
bo
nadzbruczańskich.
Dla
całego
jednak
(K) Sytuacja „zaostrza się." Tym razem
nem staje się coraz gorszem. Dawniej, będąc nia stolicy skutkiem letnich upałów, rzecz mo swojemi zachciankami dla całego ucywilizowane
dzwonią na alarm głosy półurzędowe. Nie przy kraju obojętnem być nie może, że część jego dzi poddanymi, posiadali nietylko grunta, ale mieli żna, iż sytuacja znacznie się naprężyła w tych go świata, dlatego że sprowadzają Europie ua
taczam dosłownie mobilizacyjnej inauguracji za siaj wolnych obywateli pozostaje jeszcze w sto i pewną opiekę prawa. Dzisiaj z poddanych za dniach, nie wewnątrz kraju, gdzie wszystkie kark dzicz moskiewską, i gotowi ją nadal spro
wartej w Monlags-Bevue, ponieważ komunikat sunku pańszczyźnianym, i to jeszcze tak skom mienili się wprawdzie w wolnych, ale też i grun projekta administracyjne i wnioski do praw wadzać co lat kilkanaście, jeżeli im się nawet
jej donoszący o telegraficznem powołaniu wę plikowanym, iż jeszcze radować się musi, jeśli ta ich stały się wolnemi w sposób bardzo dla drzemią ciężkim snem napadającym mieszkańców dziś niepowiedzie. Jakoż za to właśnie, za tych
gierskich, wspólnych i na urlopie bawiących au- jej w tym stosunku zostać pozwolą.
nich dotkliwy. Właściciele wsi utrzymali ich w w kanikularną spiekotę, ale w zagranicznych swoich pseudo-wyzwołieieli, Tatarów, nie Turcy,
Znając tę sprawę niezgorzej, poruszam ją w posiadaniu gruntów, ale jako dzierżawców, a ty stosunkach Włoch. Mnóstwo nawet w tych dniach ale południowi Słowianie zasługują, aby ich wy
strjackich ministrów na wielką radę do Wiednia,
pismach
publicznych
w
tej
nadziei,
iż
może
tym
znany wam już zapewne. Uwagi dziennika tego
tułem dzierżawnego żądają robocizny po cenie krąży pogłosek, których połowa przynajmniej da pędzono z Europy, lub przesiedlono co do jedne
rodzaju tych, że „zdaje się, iż nadeszła chwi sposobem przyczynię się do jej załatwienia, a umówionej. Byłby to stosunek jeszcze dobry; się policzyć do przesadnych lub całkiem bezza go na stepy sybirskie ich mongolskiego sprzy
względnie
do
usunięcia
stosunku
obecnie
tak
la, w której Austrja zniewoloną będzie wystą
ale niestety jest on zawisłym od różnych, często sadnych, jak owa n. p. wiadomość, iż minister mierzeńca. Udarowani swobodą bez jednoczesne
pić z dotychczasowej bierności,“ że „zapewne rażącego.
bardzo drobnych okoliczności, a szczególniej od spraw zagranicznych Melegari oświadczył gabi go przywrócenia Polski, Bułgarzy, Bośniacy, HerNad Zbruczem, w powiecie Husiatyńskim przepisów paszportowych i policji pogranicznej. netowi londyńskiemu, że zajęcie Gallipoli przez cegowińcy, Serbowie, byliby tylko wiekuistem oczęściowa mobilizacja armii uchwaloną zostanie
na wielkiej radzie" a szczególnie zapewnienie, istnieją dwie wsie: Szydłowce i Zielona, których W miejscach tych niema komor celnych, więc wojska angielskie byłoby uważane tutaj jako gniskiem wichrzycielstwa moskiewskiego, przeże „pobyt Midhata baszy we Wiedniu w żadnym grunta pierwotnie rozciągały się po obydwóch nawet za paszportem nie mogą tamtędy do swych krzywdzące interesa włoskie. Jestto czczy wy- dnią strażą Moskwy, najokropniejszem niebezpienie stoi związku z postanowieniami rządu au- brzegach Zbrucza; lecz wsie te przedzielone zo- gruntów przechodzić, i potrzebują na to osobne- mysł, bo Włochy nieośmieliłyby się nigdy za• I czeństwem dla Zachodu. Ta ich kłamana swobo-

Od administracji

Kwestja wschodnia
Jako wynik nieodzowny rozbioru Polaki.

(Ciąg dalszy).

Czyn ten był najoczywistszym dowodem, iż
traktaty i prawo zgoła wszelkie ustawy pisane,
nie mają żadnego więcej znaczenia, że według
zasad przyjętych przez gabinety, jedynie prze
moc materjalna wszystko rozstrzyga. W nią też
ufając po zgnębieniu otatecznem Polski, po wcie
leniu Krakowa i jego okręgu do Anstrji, po utłumieniu przez Ludwika Filipa demokracji we
Francji, gabinety przygotowywały w Szwajcarji
za pośrednictwem Jezuitów wybuch wojny domo
wej, który miał im nastręczyć sposobność wkro
czenia do Szwajcarji, upozorowanego konieczno
ścią położenia tamy zaburzeniom; a wrzeczywistości mającą na celu i przytłumienie raz na
zawsze owe światełka wolności, które błyszcząc
wśród czarnej nocy wieku despotycznego Euro
py, budziło w narodach nadzieję lepszej przy
szłości, o tyle o ile było mebezpiecznem dla monarchizmu.
Według rachub rozumu ludzkiego, dopięcie
celu zamierzonego przez gabinety, zdawało się
być niewątpliwem i utrwalenie się despotyzmu
w Europie nieodzownem, ale na szczęście ludz
kości, losami jej kieruje ostatecznie wyższa potęga
od wszystkich potęg ziemskich, która nie do
martwoty, zastoju i śmierci moralnej, ale wiedzie
ludzkość do rozwoju wszechstronnego, i do sto
pniowego udoskonalenia moralnego. — To też
rachuby gabinetów okazały się mylnemi, wojna
domowa wywołana 14. listopada 1847 r. w Szwaj
carji przez Towarzystwo Jezusowe, które lat
kilkanaście usilnie pracowało nad jej uorganizowaniem, w 22 dniach zakończyła się jego sta
nowczą klęską, i wypędzeniem z Szwajcarji.—
Wbrew znów wszelkim rachubom gabinetów,
pracujących dla utwierdzenia despotyzmu a na
wet i wszelkiemu prawdopodobieństwu, z Waty
kanu niespodziewanie rozległo się hasło wolności,
na którego odgłos cała potęga istniejącego po
rządku okazała się wątłą, a kilkunastoletnia
od rewolucji lipcowej praca mozolna gabinetów,
cofnięcia wstecz cywilizacji, okazała się nada
remną.
Po nastąpionym zgonie Ojca św. Grzegorza
XVI, wyniesionym został na stolicę apostolską pod
imieniem Piusa IX w dniu 17. lipca 1846, kar
dynał Mastai Ferreti, który należał do stronni
ctwa narodowo-arystokratycznego katolickiego,
ua którego czele stali margrabia Azeglio Gioberli, hrabia Balbo, a które za cel główny sobie
wytknęło, nie tyle osiągnienie wolności wewnę
trznej, jak raczej za współdziałaniem własnych
książąt, wyzwolenie Włoch z pod obcej prze

mocy. — Nowy papież był przekonanym, iż
system jego poprzednika nadal utrzymać się
nieda, i że niezbędnem jest zaprowadzenie re
form nieodzownych dla podniesienia ducha i po
tęgi narodowej. Niebawem też po objęciu władzy
ogłosił przebaczenie dla wszystkich przestępców
politycznych, którzy od 1831 r. zapełniali wię
zienia, lub tułać się musieli ua obczyźnie. Otwo
rzenie więzień i dozwolenie powrotu do ojczyzny
wszystkim prześladowanym za opinię politycz
ne, utwierdziło w wrażliwym narodzie włoskim
przekonanie, iż nowy Papież przejęty szczytnością swego posłannictwa, potępiwszy wsteczną
politykę poprzedników swoich, urzeczywistni pra
ktyczne wykonanie nauki Chrystusa, i nietylko
odrodzenie Włoch, ale i całego chrześciaństwa
przyprowadzi do skutku. Przekonanie to rozbu
dziło zapał nie do opisania we Włoszech, a w
skutek tego przy okrzyku : „niech żyje Pius IX",
rozlegał się bezkarnie okrzyk: „niech żyje wol
ność i niepodległość Włoch", od podnóża Alp do
cieśniny Messyńskiej. Z początkiem też r. 1848,
oprócz prowincyj podległych Austrjakom, w ca
łych Włoszech despotyzm uległ zmianom, któ
rych duch czasu wymagał.
Przeobrażenie się niespodziewane na korzyść
wolności stosunków we Włoszech, tryumf jej
stanowczy nad despotyzmem w Szwajcarji, przy
spieszyły rozstrzygnięcie przytłumionej, ale nie
wygasłej walki wolności z monarchizmem we
Francji. Jakoż w d. 22. lutego 1848 rozpoczyna
się ruch w Paryżu z okrzykiem: „precz z Guizotem, niech żyje reforma", lecz król Ludwik Filip
wraz z swoim ministrem w zaślepieniu swojem
nie widząc jak tylko Izbę, której większość miał
ua swoje rozkazy, a całego po za tą Izbą nie
widząc narodu, trwał w zgubnym uporze. W
dniu 23. , nastąpiły targi monarchy a niemniej
cego utrzymać się przy swej władzy, wśród tych
że około 10. godziny wieczorem lud przywitany
ogniem karabinowym rozpoczął walkę na nowo.
Zakończyła się ona stanowczą klęską Ludwika
Filipa, który w d. 24. lutego uszedł z Paryża i
opuścił Francją.
Ogłoszono rząd tymczasowy, lecz na nie
szczęście Francji i innych ludów kierownictwo
w tym rządzie potrafił zręcznie pochwycić Alfons
Lamartine, który był uosobieniem opozycji monarchicznej. Z pochodzenia swego i z nawyknień
przywykły do czci bezwzględnej dla władzy monarchicznej, upadek jej uważał jako nieszczęście
grożące społeczeństwu zagładą. Zniewolony naglącemi okolicznościami do ogłoszenia Rzeczypo
spolitej, uważał to ogłoszenie jako nieszczęsną
konieczność do zahamowania burzy rewolucyjnej.
Pomimo więc zasad liberalno-monarchicznych, którym hołdował, i zupełnie odmiennych
stosunków społeczeństwa francuskiego od tych,
w jakich ono się znajdowało w r. 1789, przesiąkniony uprzedzeniami, w powstaniu ludu widział
tylko krwawe widmo grożące pochłonieniem nie
tylko Francji ale i całej Europy. Rzucił się więc

jak sam powiada w tę przepaść dla uratowania
ludzkości, która według jego widzenia koncen
trowała się w porządku jaki był obalony. Przez
to fałszywe pojmowanie stosunków nie mógł dzia
łać odpowiednio do wysokości stanowiska, które
zajął, i zamiast być zbawcą ludzkości stał się
narzędziem przedłużenia się jej niedoli, pracując
gorliwie łącznie z jej wrogami, nad zniwecze
niem korzyści, które ludom zapewniała szczęśli
wie dokonana rewolucja we Francji, gadaniem,
które sobie wytknął Lamartine było pod nazwą
Rzeczypospolitej utrzymać we Francji dawny sy
stem rządu, tak co do wewnętrznych jako i ze
wnętrznych stosunków i zlokalizować burzę re
wolucyjną, to jest hic dopuścić żadnej łączności
i zsolidaryzowania się nowo powstałej Rzeczy
pospolitej francuskiej z powstaniami, które ogar
nęły całą Europę. I żadanie to rzeczywiście
przeprowadził, zwichnąwszy kierunek rewolucyj
ny we Francji; z jednej strony ubezpieczył przerążouych upadkiem Ludwika Filipa, iż od rządu
Rzeczypospolitej francuskiej nie grozi im żadne
niebezpieczeństwo; z drugiej strony przygotował
i ułatwił reakcji obalenie Rzeczypospolitej we
Francji. Lamartine więc i car Mikołaj byli
zbawcami walącego się starego systeniu w
Europie.
.
Wśród ogólnego popłochu, jaki w r. 1^48 ogarnął monarchów w Europie, i prawie wytrącił
im władzę z ręku. Car jeden nie tylko potrafił
się w całej nietykalności utrzymać, ale przezor
nością swoją wskazał innym, iż nie należy za
wierusze rewolucyjnej stawić bezwzględnego opo
ru, ale ją należy powolnością złagodzić, aby'zy
skać czas do jej pokonania. Pomimo więc niena
wiści, jaką był car Mikołaj przejęty dla rewolu
cji, odgadłszy w pierwszej chwili jej nieprzepar
tą potęgę, powściągnął swoje oburzenie, i tro
skliwie unikał z nią starcia. Pojął on, iż wy
zwaniem do walki rewolucji zespoliłby jej roz
strzelone siły, to jest, iż czynnem wystąpieniem
przeciwko zasadom, tryumfującym wówczas w
Europie, byłby przyczynił się do zjednoczenia ku
ich obronie wszystkich ludów, a tem samem db
utworzenia koalicji ludów na korzyść wolności,
a na niewątpliwą zagładę despotyzmu. Manifest
cara Mikołaja, ogłoszony w pierwszych chwilach
rewolucji, w którym upewniał, iż niema żadnego
zamiaru wmięszania się do spraw obcych, skie
rowanym był do ukołysania i zbezwładnienia re
wolucji przez obudzenie w niej zaufania zbyt
przesadnego w potęgę właspą, a w niemoc wro
gów swoich. Car przez ten manifest dopiął celu
swojego. Rewolucja w pierwszych chwilach swej
najdonioślejszej potęgi, obałamuconą i rozbrojoną
została tem ukorzeniem się przed nią najzacięt
szego i najpotężniejszego jej wroga. Car, korząc
się przed rewolucją, wskazał drogę do jej poko
nania. Z usunięciem obawy najazdu moskiew
skiego znikła dotykąląa potrzeba zgody i jedno
ści działania pomiędzy ludjamj, rozbudzonymi dę
nowego życia. Zdradliwe to bezpieczeństwo o-

tworzyło pole działania pozornym apostołom wol
ności, a w istocie gorliwym stronnikom dawnego
porządku. Pod ich wpływem zręcznie szerzone
zawiści i niezgody, zużywszy w bezowocnych wysileniach siły rewolucji, ułatwiły carowi zadanie
jej ostatniego ciosu przez zgniecenie powstania
węgierskiego, i przy wrócenie absolutnego systemu
w całem austrjackiem państwie.
W skutku upadku powstania Węgrów wzra
stała potęga reakcji w Europie, a gdy zaciętość
monarchistów we Francji pracowała najusilniej
nad obaleniem Rzeczypospolitej, i przywróceniem
Burbonów lufe. orleańskiej dynastji Ludwik Na
poleon jako prezydent Rzeczypospolitej, wyzyskał
zręcznie ich obawy, i spożytkował je na własną
korzyść. W dnfti 2. grudnia 1851 r. rozpędził Iz
bę, zabiwszy w ulicznej walce kilkatysięcy ludzi,
stawiąjących mu opór, ogłosił się cesarzem: Ga
binety powitały ż radością ten przewrót, dokona
ny przez Ludwika "Napoleona we Francji. Nie óciągały się też.
uznaniem nowego cesarstwa i
cesarza, który przez zniszczenie nienawistpiej im
Rzeczypospolitej, i stlumięnie rewolucji w .samem
jej ognisku, nie tylko oddawał sprawie dawnego
systemu nieocenioną usługę, ale nadto związany
przez ten czyn wspólnością interesu z gabineta
mi innych krajów, całą potęgą Francji zwięk
szając ich siły, dawał im tem samem niewątpli
wą otuchę utrwalenia na nowo zachwianego ostatniemi wypadkami porządku, jaki się po upad
ku Polski utrwalił w Europie.

Po utłumieniu zupełnem rewolucji w Euro
pie, w którem car tak ważną odegrał rolę utwierdziły się gabinety w przekonaniu, iż prze
ciwko wolności ludów, jedynie zabezpieczyć się
mogą najściślejszą solidarnością w działaniu.
Wzgląd na to a zarazem usługi ważne oddane
w krytycznej sprawie despotyzmu przez cara,
uczyniły go zwierzchnikiem tej powszechnej ko
alicji gabinetów przeciwko ludom. Wzrost prze
to carskiej potęgi nietylko nic mógł ich trwożyć,
ale owszem był pożądanym dla ich wspólnego
interesu, bo im dawał wszelką rękojmię utrzy
mania zasady absolutyzmu w Europie i przy
tłumienia wszelkiej przeciwko niej opozycji.
W. roku więc 1852 reakcja czyli system de
spotyczny niezaprzeczoną w Europie osiągnął
przewagę. Pokonane ludy zbyt były znękane i
wycieńczone, a potęga stronnictw absolutyzmu
bez względu na formę rządu pod kierownictwem
cara zbyt była groźną, aby ci mogli obawiać się
jakiejkolwiek opozycji. Tę chwilę powszechnego
zwątpienia w Europie uznali ci stronnicy za
najstosowniejszą do wykonania wspólnie ułożone
go planu, mającego na celu zastąpienia zwolna i
nieznacznie władzy sułtańskiej nad burzącymi
się i niepokojącymi chrześcianami w Turcji
władzą carską. Przeprowadzenie tego planu tłu
miąc w Turcji europejskiej objaw ducha niepo
dległości , nietylko uzupełniało zwycięstwo otrzymane nad samodzielnością i wolnością ludu,

ale zapewniało na długie lata przewagę systemowi absolutnemu w Europie.
Blisko od wieku polityka carów, pracując
nad przygotowaniem zaboru Turcji, starała się
z niepospolitą zręcznością utwierdzać w przeko
naniu chrześcian Turkom podległych, iż wyswo
bodzenie ich z pod znienawidzonego jarzma, je
dynie pod opieką cara i za jego pomocą przyjść
może do skutku. Przeto też wszyscy chrześcianie
poddani tureccy zostawali pod wpływem ajentów
moskiewskich, którzy mogli w każdej chwili pod
burzyć ludność chrześciauską do powstania prze
ciwko władzy tureckiej, i dać powód carowi do
interweniowania w obronie swoich współwy
znawców.
Zwierzchnictwo ' nad Czarnogórą według
traktatów zapewnione było sułtanowi. U Czarnogórców władza duchowna połączoną była z
władzą świecką, którą Sprawował Władyka. Po
śmierci Władyki, zaszłej w r, 1852, synowiec jego
Daniło zamierzył oddzielić władzę duchowną od
świeckiej i udał się do Petersburga, aby na to
pozwolenie otrzymać. Car właściwie niemający
do tego żadnego prawa, przyzwolił Daniłowi na
tę zmianę i mianował go księciem. Wszystkie
rządy będące w^ólMkarhi cara, nietylko niezaprotestowały przeciwko temu z jego strony,
przywłaszczenia sobie przywileju nadawania w
cudzych krajach inwestytur, ale uznaniem mia
nowanego przez cara księcia, przyznały prawo
zwierzchnicze carowi nad krajami tureckimi.
Nowomianowany przez cara książę Czarnogóry,
za powrotem z Petersburga, napadłszy na po
siadłości tureckie i wymordowawszy przychyl
nych Turcji mieszkańców, rozpoczął otwartą z
sułtanem, rzeczywistym zwierzchnikiem swoim
wojnę.
Gdy wojska tureckie wkroczyły do Czarno
góry 13. stycznia 1853, natychmiast obudziło się
w rządzie austrjaokim, który z bezwzględną su
rowością postępował od lat czterech w Węgrzech
i Włoszech, szczególne współczucie dla Czarnogórców. Gabinet wiedeński z zasady przeciwny
wszelkiej opozycji przeciwko prawowitej władzy,
przemienił się nagle w obrońcę uciśnionych.
Dzienniki urzędowe i półurzędowe wszystkich
państw europejskich wtórowały temu współczu
ciu, objawionemu przez gabinet wiedeński dla
Czarnogórców. Niebawem też gabinet wiedeński
postawił armię obserwacyjną na granicy' czarno
górskiej i wysłał w nadzwyczajnej misji hrabie
go Leiningena do Stambułu, z żądaniem bez
zwłocznego ustąpienia wojsk tureckich z Czar
nogóry, pozostawienia tego kraju tak pod wzglę
dem administrscyjnem jako i terytorialnym, w
stanie w jakim był przed wojną. Rząd turecki
widząc się nietylko opuszczonym ale i potępio
nym przez wszystkich sprzymierzeńców, nie wy
łączając Wielkiej Brytanii, której pierwszy mi
nister lord Aberdeen był całkiem oddany caro
wi;' zmuszonym był uledz.
(G. d. n.)

Doczekaliśmy się wreszcie opisu dwudniowej piechoty. KawalerjazajęłaPlewnęd. 18.,rozbroiła 30.000 ludzi do przejścia Bałkanów, gdyż w ta
da byłaby zresztą krótkotrwałą, bo carat stłu glie celem wyjednania u parlamentu nagrody na
miłby ją niebawem, i anektował ich co do nogi, rodowej czyli dożywocia dla wszystkich oficerów walki, jaką Osman basza stoczył z Moskalami muzułmanów, kilku baszybożuków wzięła do nie kiej sile musiałyby wojska moskiewskie pozo
czyniąc z nich Moskal’. Asymilacja wnetby się i żołnierzy, którzy walczyli za niepodległość pod Plewną dnia 19. i 20. lipca. Opisy te są woli, i rozdzieliła się potem ua dwie części. Je stać, dla pilnowania Duuaju od Nikopola aż do
powiodła już dla ciemnoty, a nawet i dla bar włoską w 1848 i 1849. Uchwała w tym wzglę pióra dwóch korespondentów Nowej Pressy i dna z nich posunęła się do Łowczy, druga zaś Widdynia. Przed temi wojskowemi względami ubarzyństwa tych Słowian, którzy jak dzicz buł dzie jest już pewna i niebawem po otwarciu par Augsburgakiej Gazety, przebywających w obozie czekała na piechotę, która w sile trzech bata stąpił Gorczakow. Minister Kogolniczano ma pod
garska mało się różnią od czerwono - skór A- lamentu nastąpi. Przeto prezes pomienionego moskiewskim. Dla zorjentowania się czytelni lionów nadeszła w nocy z 18 na 19. Z rana 19. czas swej bytności we Wiedniu starać się uspo
meryki, już dlatego, że mają nieszczęście należeć komitetu p. Marlo Ruggeri wzywa wszystkich ków podajemy oba te opisy, zaznaczamy wszak pojawił się oddział Turków w sile 7 do 8.000 koić Austrję, co do udziału armii rumuńskiej za
do wschodniego odszczepieństwa, co ich oddaje Polaków, którzy służyli w legjonie Mickiewicza że, że w nich podane są tylko te szczegóły, jakich żołnierzy. Moskale bili się dobrze, ale będąc Dunajem. W Bukareszcie zaś wiadomość o przej
żywcem ua pastwę carosławia moskiewskiego. albo w innych oddziałach włoskich w owym cza od Moskali korespondenci ci zaczerpnąć mogli. słabszymi, musieli się ograniczyć tylko do utrzy ściu dywizji Mauu nie wywołała wcale entuzja
Ale wpływ dobroczynny odbudowanej Polski, mi sie, do złożenia w Rzymie papierów dl* regular Do uzupełnienia opisu potrzeba szczegółów z o- mania się na stanowisku, oczekując tymczasem zmu, przeciwnie wszyscy umiarkowani i prawdzi
strzyni i przewodniczki Słowiańszczyzny, obrócił nego odbierania dożywotniej pensji. Wykluczeni bozu tureckiego; ale takowych nie doczekamy się posiłków. 20. lipca była jeszcze zaciętsza bitwa, wi patrjoci rumuńscy są nawet niezadowoleni,
by na korzyść wolności, postępu i cywilizacji ży są jednak z tej liczby ludzie zamożni i niepo- prawdopodobnie, gdyż, o ile wiemy, żaden kores gdyż 12.000 Turków przyłączyło się do oddziału, gdyż wiedzą dobrze, że ta usługa, jaką Rumunia
pondent dziennikarski nie przebywał dotąd w o- który dzień przedtem przybył. Przyszli oni z Moskalom oddaje, kosztować ją będzie drogo, a
wioły, jakich Moskwa pragnie użyć za nową ar trzebąjący wsparcia.
bozie Osmana baszy.
Widdynia, a Osman basza był dowódzcą tej ar niczern wynagrodzoną nie zostanie.8
mię Tamerlana i Dżyngischana przeciwko Eu
Korespondencja Augsb. Allg. Ztg.:
mii. Moskale otrzymali także posiłki, i siła ich
ropie i kościołowi katolickiemu.
Azjatycki teatr wojny.
„Dnia 17. lipca wydano 17. i 19. pułkowi wynosiła 9 000 żołnierzy. Utrzymanie się na sta
Austrjacko-węgierska monarchia, zanim to
Po nic nieznaczącej potyczce tureckiej kawatedy nastąpi, powinna pomyśleć przedewszystrozkaz maszerować w kierunku południowym nowisku nie powiodło się Moskalom i stracili
i zająć Plewnę. Moskale nie przypuszczali aby przytem wiele ludzi. Nowa moskiewska brygada lerji z moskiewską, o której pisaliśmy wczoraj, na
kiem i jak najprędzej o odbudowaniu Polski, na
Czarnogórski teatr wojny.
w Plewnie znajdowały się znaczne siły tureckie, przybyła 21., w Nikopolu zostało tylko 600 azjatyckim teatrze wojny znowu zapanowała gro
co stutysięczny korpus austrjacki obecnie wy
Do
Pol.
Corr.
piszą:
Ostatniej
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atastarcza.
gdyż takowe byłyby pospieszyły na odsiecz Ni- ludzi. Moskale w sile 15.000 żołnierzy próbowali bowa cisza. Doprawdy trzeba chyba przypuszczać,
Przyłożenie ręki do tego wielkiego dzieła, kował Despotowicz Turków, zajmujących silne kopolowi. Dlatego zdawało się im, źe dostate- zdobyć Plewnę, którą Osman basza poprzedniego że nieprzyjaciele zarówno unikają spotkania się. O
stałoby się dla Austrji najskuteczniejszą tarczą pozycje we wsiach Celebic, Lisztane, Kowacic, cznem będzie wysłać do Plewny tylko jedną bry dnia obsadził, ale tą rażą mimo swej odwagi ile jednak obawa ta jest usprawiedliwioną ze strony
przed włoskiemi agitacjami i przed możebnem Strucie i Kadanęwce i wyparł ich z tychże. Je gadę.
strasznie zostali pobici, i musieli się cofać pod moskiewskiej, o tyle bezczynność Turków już goDnia 19. po południu przybyły oba pułki, nieustannym ogniem nieprzyjaciela; stracili wtedy dna nagany. Do obu nieprzyjacielskich artnij ciągle
przymierzem włosko-moskiewskiem. Wiemy bar dnemu oddziałowi Turków udało się schronić do
dzo dobrze, iż Austrja Włoch się nie lęka, ale blokhauzu Celebcu i Lisztany, gdzie odpierali sotnia kozaków i 5 bateryj pod Plewnę. Tym 2.000 ludzi, 300 jeńców, dużo amunicji i dwie nadchodzą posiłkowe wojska, jednakże do Turków
jeżeli Włochy, kiedy jeszcze połowy dzisiejszej dalsze napady powstańców. Turcy nie zdołają czasem w Plewnie napotkano Turków i bezsku chorągwie. Turcy ze straszną dzikością rzucali przybywa ich daleko mniej niż do Moskali, którzy
swej siły nie miały, mogły przez odciągnienie się jednak długo bronić w blokhauzie, gdyż tecznie walczono aż do wieczora.
się na nieprzyjaciela; pułkownika archaugelo- wytężają wszystkie swe siły, żeby ostatecznie zwy
wojska arcyksięcia Albrechta przyczynić się do mają szczupły zapas żywności i amunicji. Po
gradzkiego pułku, gdy z konia spadł, rozsiekali ciężyć Muktara baszę. Niewątpliwie, że za parę ty
D.
20.
wtargnęły
cztery
kompanie
17.
puł

Sadowy, to i dziś także w połączeniu z Moskwą wstańcy stracili w tej walce 7 w zabitych (między ku do Plewny i oszańcowały się tamże. Cała na kawałki. Moskale dopiero w nocy mogli się godni, kiedy wojska Lorys-Melikowa będą zupełnie
i Niemcami lub z jednem z tych mocarstw, mo nimi Szczepana Milanowica dowódzcę i jednego piechota, wsparta artylerją i nadesłanym 18tym zreorganizować i to o ośm kilometrów za Ple zreorganizowane i należycie wzmocnione, Moskale
głyby jej wiele przysporzyć kłopotów. Owoż pod kapitana) i mają 36 rannych. Turcy mieli w po pułkiem, rozpoczęła atak na tureckie pozycje, a wną. Oddział kozaków liczący-400 do 500 koni znowu rozpoczną ruch zaczepny; a wówczas opera
cje ich nie będą już tak nieszczęśliwe, jak były
jęcie sprawy polskiej miałoby za sobą wszystkie ległych i rannych 61 ludzi stracić.
oddziały 19. pułku wtargnęły nawet między tu na drodze do Łowczy został odcięty od armii, a
Po tej potyczce wzywał Despotowicz załogę
stronnictwa we Włoszech, i gdyby dotknięcie
nieregularne wojska tureckie zaczęły się poja przedtem, bo przecież postarają się skorzystać z
reckie
baterje.
Walczącym
Moskalom
nie
donie

czarnoksięzkiej różczki, odwróciłoby w inną stro Liwna pisemnie do poddania się, grożąc zburze siono jednak wcale, że od flanku większe siły wiać w dolinie Ósmy, niedaleko Nikopola. Sztab, otrzymanej nauki, nie będą się tak rzucać na chynę prąd opinii demokratycznej zajętej' Trentynem niem miasta. Dowodzący w Liwnie odrzucił to tureckie nadciągają, a znów nie przypuszczali jeneraluy musiał wydać nowe rozkazy i jenera bił-trafił, a zaczną konsekwentnie opanowywać ka
żdą piędź tureckiej ziemi, i potem należycie zabez
i uniesionej współczuciem dla tureckich Słowian. wezwanie.
oni, aby z Widdynia, oddalonego o mil 30, mo łowi Kriidenerowi posłać znaczne posiłki. Odko
Tu ciągle niedowierzają Serbii. Od czasu, gła odsiecz nadciągnąć. Myśleli więc, że mają menderowano też do Plewny w pospiesznych pieczać ją, żeby nie być zmuszonymi porzucać
Panslawistyczna agitacja wywołana została na
półwyspie przez moskiewskie ruble, przez ko jak Moskale Dunaj przekroczyli, odchodzą co tylko do zwalczenia nieprzyjaciela, który się w marszach 30 dywizję korpusu Zalowa, która wszystko w skutek jednej przegranej. Z tego to
mitety słowianofilskie, przez wenecki dziennik dziennie oddziały wojska do Driny Do Bieliny Plewnie znajduje, kiedy wtem ukazał się on na pod Sistowem zatrudnioną była na przeprawie, właśnie powodu uważamy, że Muktar basza popeł
il Tempo, przez profesora rzymskiego uniwersy pomaszerowało przed 10 dniami 800 mustaha- flanku. Teren, pod Plewną, jest bardzo górzy przez Dunaj. Dywizja ta połączyła się z korpu nia wielki błąd, zostawiając Moskali tak długo w
tetu Lignanę, przez ambasadę carską, przez Ga- fisów, z których dziennie 10—20 dezertuje. sty, a pochyłości pagórków są pokryte krzaka sem 21 pobitym, a d. 25. zajęła swoje stanowiska. spokoju. Wprawdzie wcale nie wiemy jakie są
ribaldego. Atoli nie p. Lignana doprawdy, który Wysłano nizamów dla złapania zbiegów w góry mi. Most na rzece Wid był w ręku Turków, Blizko 30.000 Moskali i tyleż Turków, i oni bo’ przyczyny tej bierności Muktara baszy, przypu
część życia w Moskwie spędził, ale Garibaldi a Majetiza i złapano rzeczywiście sześdziesięciu, i zdaje się, że ze strony Moskali nie próbowano wiem otrzymali także posiłki, mu&ą się dzisiaj szczamy atoli, że muszą one być bardzo poważne,
bo przecież nie może być, żeby wódz takich nie
z nim setki tysięcy demokratów włoskich, dzięki których powtórnie do Bieliny eskortowano. Zbie go zdobyć. Z zachodu witały Moskali rzęsiste bić w okolicy Plewny.
zaprzeczonych militarnych zdolności jak Muktar bazupełnemu brakowi znajomości stosunków mo gi mówią, że brak żywności i nędza, w której strzały z za krzaków, płotów i z za szosy. Już
Korpus IX. jest bardzo zdezorganizowany,
skiewskich, tureckich, słowiańskich a nadewszy- zostały się ich rodziny, zmusiły ich do opuszcza ranny pułkownik 17. pułku zachęcał swoich do ata gdyż pod Flamundą i Nikopolem odniósł znaczne sza, nie pojmował jak ważną jest rzeczą od razu
i do szczętu zdruzgotać moskiewskie siły.
stko polskich, mniemają w najlepszej wierze, iż nia szeregów.
ku, ale kule raziły front i boki; pułkownik Rosen klęski, pod Plewną zaś stracił 6.000 ludzi i
Oddział rioński znowu się uformował. Główna
Moskale są bohaterskimi wyzwolicielami i zjeRząd wezwał chrześcian wilajetu, by swe baum rażony strzałem śmiertelnym spadł z ko wielką liczbę oficerów. Korpus IV. zato nie był
dnoczycielami Słowiańszczyzny, że otrzymali od imiona w spisy obrońców kraju wciągnęli. Cho nia, a 12 oficerów przypłaciło śmiercią swoją jeszcze w prawdziwej akcji, i dlatego możliwem jego kwatera znajduje się w Kutaisie, dokąd właniej mandat na wybawienie braci pod jarzmem ciaż już 8. lipca to wezwanie wydano, nikt się odwagę; nadto 20 oficerów i prawie wszystkich jest, iż Moskale ostatecznie odrzucą Ostnana-ba- śnie się udał w. k. Michał, żeby swoją obecnością
tureckiem jęczących, i że mandat taki szczegól dotychczas nie zgłosił. W skutek tego rozporzą kapitanów raniono, a pułk liczył nazajutrz 1300 szę; a gdyby i teraz jeszcze pobici zostali, byłoby dodać ducha moskiewskim żołnierzom. Tyflieki
nie udzielony im został przez naród polski, któ dził wali, by każda chrześciańska gmina złożyła ludzi zabitych. Także pułk 18ty, który nadbiegł to klęską dla całej ich armii. Zwycięztwo Tur Wiestnik donosi, że rnch przeciw Batnmowi już się
ry walczy z zapałem pod wodzą cara za braci pewną kwotę pieniędzy, jako wynagrodzenie nie z pomocą, stracił 900 ludzi i 20 oficerów, a mię ków zmusiłoby Moskali do ściągnięcia nowych nawet rozpoczął. Tymczasem wcale nie wiadomo
co się dzieje z Derwiszem baszą; czy się on znaj
Słowian południowych.
wypełnionego obowiązku służby wojskowej.8
dzy nimi pułkownika. Pułk 19ty, zaatakowany wojsk dla zapewnienia swej komunikacji z lewym duje w granicach moskiewskich, a mianowicie na
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także znaczne straty. Sotnia kozaków zeskoczy musianoby użyć oddziałów wojska, które oblega Achałcychu do Czarnego morza, czy też się cofnął
dzi jeszcze w onegdajszym swoim numerze, iż
nie ma w całem carstwie moskiewskiem tak zaOd wczoraj sytuacja w niczem się niezmie- ła z koni i walczyła pieszo bronią palną, aby Ruszczuk. Na lewem i prawem skrzydle toczy do Batum.
palonych panslawistów jak Polacy, których za-' nił*. Obie armie nieprzyjacielskie zbliżają się ku w danym razie z mieczem w ręku piechotę tu się walka z całą, zaciętością; wczoraj walczono
Wzajemne oskarżanie się Moskali i Turków o
a. Rfl7.arft.dAm
ip- ' romait Jo rodzajn okrUcieństwa, nie ustaje dętychmiędzy Riiszo.ziikiem
Ruszczukiema
Razgradem, aa dzisiaj 7.zjepał do wojny świętej przeciw półksiężycowi prze- sobie i jeżeli warunki nie zmienią się, zetkną recką atakować; z 86 ludzi tej sotni 36 poległo. miA(1zv
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czas, chociaż Europa dostatecznie pokazała, źe nic
fałszywe jak potworne i ubliżające dla nas wy- czą bitwę, która niechybnie doniośle wpłynie na począć odwrót, gdyż nie mógł zniskąd spodzie
O współdziałaniu armii rumuńskiej z mos- iei
wszystko nie obchodzi.
obrażenia, krzewione przez ajentów moskiew-1 dalszy bieg wojny.
wać się posiłków. Dlatego też ściągnął pułki na kiewską donoszą do Pol. Corr. następujące szczeTurecki minister spraw zagranicznych rozesłał
skich, a wzmocnione,
mocnione, potwierdzone, spotęgowane
Tagblatt
^agblatt otrzymał wiadomość o wielki em najbliższe wzgórza. Ale podczas zajmowania tych „
góły
, z Bukaresztu:
przedstawicielom Porty przy europejskich dworach
naszem milczeniem, naszą obojętnością, naszą wy- zwycięztwie odniesionem przez Moskali pod wzgórzy Moskale ponieśli ogromne straty. Nie
„Jeszcze przed tygodniem było prawie pew-, okólnik, w którym szczegółowo wylicza okrucieństępną bezczynnością (bo nawet w samem dzien Ruszczukiem. Telegram tego dziennika podajemy podobna jeszcze podać bliżej przebiegu tej wal nem, że rumuńska armia Dunaju nie. przekroczy1 stwa Moskali, a Petersb. Ztg., pHurzędowy organ
nikarstwie tutejszem nie można skutecznie wal w rubryce telegramów innych pism. Zaznaczyć ki. Zacięta ta bitwa odbyła się bez wyższego i że pomimo najgorętszych życzeń ks. Karola, j moskiewski wota wniebogłosy o czynach niewyczyć z takiemi dziwacznemi pojęciami dla braku wszakże musirny, że już wczoraj w Wiedniu za kierownictwa ze strony moskiewskiej. Pułki dzia zamiast dzijd.ft/
nnln walki
.1...:barbarzyństwa
uATo™
działać na.
na polu
walki, hpfbzip
będzie tvlko
tylko nad słowionego
Turków. Nam się zdaje,
poparcia ze strony kraju), rozwiałyby się jak przeczano tej wiadomości, i że rzeczy wiście, gdy łały samodzielnie i zbyt pospiesznie, ufne w swo Dunajem stała. Gorczakow umiał zręcznie od że jak ci tak i tamci jednakowo dobrze się popi
mgła, skutkiem postawienia sprawy polskiej na by Moskalom udało się w sobotę odnieść tak ją dzielność.
pierać nalegania ks. Karola, aby Moskwa za sują w tym względzie, że właściwie nie powinni
porządku dziennym Europy. Austrja podnosząc świetne zwycięztwo, zdobyć 30 dział, 10 chorą
Do Nikopola nadchodzą codzień niepokojące warła konwencję wojskową z Rumunią i powie mieć sobie nic do wyrzucenia.
sprawę polską zyskałaby współczucie i zapał ca gwi i 5000 Turków wziąć jeńcem, toć przecie wieści. Jenerał Kriidener nie mógł jeszcze do rzyła księciu dowództwo nad armią rumuńską.
Dziennik Polaki podał wiadomość, zaczerpnię
łej demokracji włoskiej, król nie odmówiłby jej mielibyśmy obszerny o tern biuletyn naczelnego tychczas swego korpusu zebrać. W Tum stacjo Moskiewski kanclerz nie czuje bowiem sympatji tą z prywatnego źródła, że car zamierza wyjechać
swego współdziałania, papież by ją błogosławił. ich wodza. Fakt zaś ten, że Moskale milczą do nowana rumuńska brygada nie miała Nikopola do „małych państewek8 a zwłaszcza nie życzy na Kaukaz. Nam się zdaje, że nie zechce narażać
Jeżeli piszemy w taki sposób to dla tego, iż tychczas, każę przypuszczać, iż w Bukareszcie obsadzić, i z tego powodu musiał Kriidener użyć przez wciągnięcie Rumunii do akcji, narazić się się na tysiące nieprzyjemności, które będą mu za
znamy dokładnie stan umysłów we Włoszech, iż puszczono bąka, na który się złapał korespon całej brygady dla dozoru jeńców i transportu ran państwom sąsiednim. Z drugiej zaś strony nie grażały na każdym kroku w tym zrewoltowanym
oswojeni z krajem, z ludźmi, z językiem, z oby dent Tagblattu.
nych. Pułk 124ty był jeszcze zawsze w Bisto jest armia rumuńska zdolną do walki zaczepnej kraju. Przecież wiadomo, że car się nie odznacza
czajami, mieliśmy zręczność poznania na wskróś
Za to Tagblatt przyniósł nam dość prawdo wie dla pilnowania mostu. Było więc niemożli- z nieprzyjacielem przewyższającym ją pod wzglę odwagą, nawet taką co się czerpie nie z głębi
pięknej Italii jak żaden może z naszych rodaków. podobny opis bitwy, która w piątek stoczoną zo wem przy tak słabych siłach Plewnę jeszcze dem taktycznym.
własnej duszy, ale chwilowo nabywa się sztucznie...
Jest to tedy dokładne orzeczenie stosunku Au stała pod Łowczą, położoną o 50 kilometrów na raz atakować. Korpus IXty, z wyjątkiem 4 ba
Dżridei Haoadiss, organ ministra wojny, poTak więc ze względów politycznych i woj
strji, a oraz sprawy polskiej do kraju, z którego południe od Plewny. Miasteczko to tak samo jak talionów załogi Nikopola, koncentruje się dzisiaj skowych zaniechano, a przynajmniej odwleczono daje następującą statystyczną wiadomość o stra
piszemy.
Plewną panuje nad drogami wiodącemi do Sofii pomiędzy rzeką Ósmą a Widem pod Brystamem, zaspokojenie pragnień i życzeń księcia Karola. tach moskiewskich w Malej Azji: Pod Czuruk-Lull
Jednakowoż jeżeli Austrja zechce nadal i nad przesmykami Etropolskich Bałkanów. Że podczas gdy Turcy pod Krzywicą w sile 40 ba
Tymczasem klęska jenerała Schilder-Schul- stracili Moskale 4000 ludzi, pod Batum 3000, pod
oglądać się we wszystkiem na Prusy i na Mos by od tych dróg i od tych Bałkanów odciąć talionów stoją. Zdaje się, że Turcy chcą tylko dneńa pod Plewną, wywołała zwrot pomyślny Suchum Kaleh 5000, pod Żewinem 6000, w rozmai
kwę, a hr. Andrassy, jak lękać się słusznie na Osmana baszę, i w danym razie albo go obsa- zasłonić koncentrację swych wojsk na północ od dla zapaleńców rumuńskich. Jenerał Kriidener tych innych bitwach 1500. Cyfry te, powiada ko
leży, nie zdobędzie się nigdy na odważne współ czywszy rzucić do Dunaju, albo też zmusić do Sofii; wojska, znajdujące się w Plewnie, są do musiał ze swoim oddziałem, stacjonowanym w respondent stambulski Kdln. Ztg., są bez wątpie
działanie z Anglją, nie już przeto Polacy mają cofnięcia się w kierunku Widdynia, Moskale po brze umundurowane i nie stanowią takiej różno- Nikopolu, pospieszyć w pomoc Schilder-Schuldne- nia przesadzone, tak samo, jak przesadzoną jest
własną opuszczać sprawę w okolicznościach, stanowili zajać Łowczę. Był to plan dobry i rodej mięszauiny, jak załoga Nikopola. Jenerał rowi, a Nikopol, w którym tylko słaby garnizon liczba armii azjatyckiej, która nie wynosi 150.000
które nigdy może już nie wrócą. Nigdy nikt nic zręcznie obmyślany, a wykonawszy go Moskale Kriidener musi tymczasem wyczekiwać co Turcy pozostał, musiano zabezpieczyć na wypadek ata ludzi, ale w rzeczy samej liczy podobno tylko
dla bez nas samych nie uczyni. Zrzekać się mogli tanim kosztem pozbyć się groźnego prze uczynią, i dopiero zebrawszy i wzmocniwszy swe ku Turków. W tom krytycznem położeniu prosił 80 000 ludzi. Dla wyzyskania korzyści osiągniętych
inicjatywy we własnej sprawie i czekać z zało- ciwnika, albowiem w chwili, w której stanąłby siły, może na Turków uderzyć.8
car księcia Karola, by rozkazał dywizji Mann na Kaukazie uda się tam pewien wysoki urzędnik
żonemi rękami, aby obcym mocarstwom podobało w Łowczy silny oddział Moskali, Osman basza
O tej samej bitwie korespondent Nowej Dunaj przekroczyć i Nikopol obsadzić, na co się w charakterze gubernatora, i zamieszka w Suchum
się ją podnieść, albo czekać rewolucji w Moskwie, musiałby ewakuować Plewnę.
Pre»8y takie podaje szczegóły :
książę Karol chętnie zgodził. Zaledwie tylko u- Kaleh. Składki dobrowolne na cele wojenne wyno
jestto naszem zdaniem abdykować z naszej roli
„W chwili gdy to piszę, toczy się pod Ple skuteczniono pierwsze przygotowania do prze szą dotąd podług Dżeridei Hwadissa 48,545.920
Jednakże dowódzca turecki przewidując plan
historycznej, wystawiać się na pośmiewisko ca Moskali, jak się tylko uporał z nimi pod Plew wną bitwa między wojskami Osmana baszy z prawy, gdy nadszedł rozkaz od głównodowodzą piastrów.
łej Europy, i stać się wkrótce pomiotłem na ną, natychmiast wysłał dywizję Adila baszy ku jednej, a jenerała Kriidenera z drugiej strony, cego w. ks. Mikołaja, żeby się powstrzy
szych wrogów i wszystkich obcych, którzy utracą Łowczy. Dnia 27. lipca dywizja ta nadciągnęła która może mieć bardzo doniosłe następstwa. mano z przeprawą przez Dunaj aż
nawet wszelki dla Polaków szacunek.
pod Łowczę i zadała opisaną w telegramie klę Dawno już zwracałem uwagę na strategiczną do dalszych rozkazów. W rumuńskiej
Nasze w tym względzie opinje do nas na skę Moskalom. Dzisiaj przeto Łdwcza jest już w ważność Plewny, w której przecinają się drogi z głównej kwaterze w Pojanie panowało z tego
leżą i Gazeta Narodowa nie jest bynajmniej od ręku Turków, a zagony ich slęgąją aż do Selwi Ruszczuka wiodące do Sofii i Filippopola, i któ powodu bardzo wyraźne niezadowolenie. Książę
— Jak to przed kilkoma dniami donosiliśmy,
powiedzialną za zdanie swego rzymskiego ko i grożą Tymowie. Wprawdzie przepuszczać nie- ra jest najdogodniejszym punktem do zaatakowa Karol wysłał natychmiast ministra Bratiana do
respondenta; ale w rzeczach tak wysokiej wagi podobna, aby Osman baszą, odw
ł się na a- nia nieprzyjaciela tam, gdzie jest najsłabszym. głównej kwatery cara, prosząc aby mu dano sta odbędzie się w sobotę dnia 4. b. m. w ogrodzie
swoboda obywatelska przysługuje każdemu pra wanturnicze przedsięwzięcie ..-1 j
zał Adilowi Moskiewski sztab jenerałny, zawładnąwszy Ni nowcze i jasne rozkazy. Car przyjął Bratiana ludowym Sztengla, zabawa ogrodowa na korzyść
wemu synowi ojczyzny w pismach wychodzących baszy
maszerować aż do^T/rn
----- y-----------------------r-ry—
dla przecięcia kopolem, chciał rozszerzyć swą podstawę opera bardzo łaskawie, porozumiał się z w. ks. Miko funduszu inwalidów, wdów i sierót Towarzystwa
pod rządem, który nam wolność zostawia i któ linii odwrotowej oddziałowi moskiewskiemu, znaj cyjną, zawsze bowiem dążył do wachlarzowego łajem, i po upływie 24 godzin mógł Bratiano drukarzy lwowskich. Pódl tg programu obwieszczo
rego losy ściśle dzisiaj związane z naszemi.
dującemu się za Bałkanami. Juemniej przecież rozwijania sił. Polecił więc jenerałowi Kriidene- przywieźć księciu wiadomości uspakajające. Dal nego już afiszami, ma prócz muzyki c. k. pułku
(Przez wzgląd na prokuratorję dalszy wy zagony Czerkiesów i zajbekj^, plądrujące na rowi, aby wzdłuż Dunaju posuwał się ku Raho- szy bieg rzeczy jest już znany. Dywizja Manu ks. Holstein przegrywającej najnowsze utwory,
wód korespondenta opuścić musimy, chociaż zda przestrzeni pomiędzy Sdip a Tyrnową, mogą wej, jenerałny sztab zaś wśród tego miał w Bał przekracza stanowczo Dunaj, a reszta rumuń wykouane być przedstawienie teatralne komedji
nia jego podzielamy; p. r.)
nieraz powstrzymywać
żywności i amu kany rzucić część swoich wojsk. Blizko tysiąc skiej armii pójdzie za nią w danym razie. Jedy „Qui pro quo8 Korzeniowskiego, poczem nastąpi
W Rzymie d. 17. grudnia 1876 zawiązał się nicji dla zabałkańskiej
i i tern samem przy- kozaków posunęło się na drodze ku Plewnie, a nie wojskowe względy skłoniły go do tej dywer przedstawienie szeregu siedmiu obrazów z żywych
był komitet’ takzwany dei reduci dalie patrie batta- nieść ulgę operacjom
ana baszy._________ za nimi w znacznej odległości szła brygada sji. Moskiewska armia zyskuje przez to około osób — podług rysunków A. Grottgera — przy

Z teatru wojny.

Kronika miejscowa i zamiejscowa.

Sillstr|a
Silistrję nazywaja Komornem dolnego Du
naju. Może taka nazwa jest słuszną, ale podo
bieństwo między temi twierdzami można znaleść
jedynie tylko w ich topograficznem położeniu,
gdyż w innym, szczególniej w fortyfikacyjnym
względzie, nie można ich wcale porównywać.
Najbardziej zajmującą i pociągającą stroną Silistrji jest jej położenie na zupełnie gładkiem i
równem wybrzeżu. Płynąc Dunajem od Widdy
nia do Dobruczy przywyknie oko, szczególniej
na bułgarskim brzegu do samych Amfiteatralnych
miast, jak Nikopol z jego wysoką zamkową gó
rą, Sistowo z jego malowniczemi ruinami wieży
i szeroko piętrzący się Ruszczuk. Całkiem ina
czej wygląda Silistrja. Zbliżając się do niej Du
najem, dłuższy czas nie widzi się nic innego jak
same tylko wieże i kopuły i dopiero z najbliż
szego jej sąsiedztwa spostrzeże się kilka szczy
tów dachowych przedmieścia dunajskiego. Za to
wnętrze fortecy sprawi większą niespodziankę
jak którekolwiek inne miasto Bułgarji; w Silistrji bowiem są szerokie, często znośnie bruko
wane ulice, obszerny drzewami wysadzany ry
nek, i pewna czystość. Fortyfikacje są zagłębio
ne w ziemi, tak, że okopu od naddanajskiego
frontu nie łatwo spostrzedz, nawet z tak wznie
sionego stanowiska jak pomost kapitański na
każdym większym dunajskim parowcu; a prze
cież do tego okopu każdemu najprzód zbliżyć się
wypadnie.' Położenie Silistrji na tak gładkiem wy
brzeżu nadaje jej daleko więcej strategicznego
aniżeli fortyfikacyjnego znaczenia i w tegorocz
nych wojnach można by się załatwić z samą
tą fortecą, gdyby nie miała pierścienia fortyfika
cyjnego na okolicznych wzgórzach. Wartość tych

»<je(fiia okoliczność, że
fortyfikacyj dowoda
fe całkiem bezskuteczw 1854 r. ponieśli
ną ofiarę w czasie i ludziach, aby zawładnąć
jednym tylko z tych Odosobnionych fortów.
Opiszemy teraz fortecę samą, a następnie
jej odosobnione forty. Okop jest w zasadzie dziewięciobokiem, którego narożniki mają tyleż baztjonów, połączonych z sobą kurtynami na 500
kroków długiemi. Na wschodnim froncie są trzy
bastjony (Czengel, Szain i Gasiler-tabia), dwa na
południowym froncie (Stambuł i Mustiere-Tabia),
dwa na zachodnim froncie (Ordu i MuchendisTabia), a wreszcie trzy (Binajemine, Basza i
Gbmruck-Tabia) na północnym, naddunajskim
froncie. Bastjon Basza nie dotyka żadnego na
rożnika okopu, ale leży w środku północnego na
1000 kroków długiego boku.

Jest zatem w ogóle dziesięć bastjonów, i
w każdym są łożyska na sześć dział w przecię
ciu; gdy zaś cała linia okopu wynosi 6.000 kro
ków, więc przeciętnie 1 działo przypada na 60
kroków. Procent ten w Ruszczuku wynosi 1 na
100, a mimo tego Silistrja jest mniej od niego
obronną, gdyż według wiarogodnych doniesień,
tylko naddunajski front uzbrojony jest w 30
dział (w pięciu bastjonach po 6 dział), inne zaś
fronty nie są tak uzbrojone, co zresztą okaże się
łatwem do zrozumienia. Los twierdzy z powodu
pierwotnie nieodpowiedniego założenia fortyfikacyj, zależy jedynie i wyłącznie, jak to już wspo
mniano, od odosobnionych fortów na południu.
Gdy te forty wpadną w ręce nieprzyjaciela, musi
miasto kapitulować, jeżeli nie chce być zamienionem w kupę gruzów. Z drugiej strony żaden
bastjon od strony lądu, z powodu pasma pagór
ków, nie może być skutecznie czynnym przy obronie. Z obydwu tych powodów jest Silistrja
w tern dla każdej fortecy osobliwszem położeniu,
iż większa część jej bastjonów z tej lub owej
przyczyny nie może mieć żadnego udziału wak-

cji. Dlatego też bastjonów tych wcale nie uzbro
jono, co było też i najrozumniejszem. Przed ba
stionami narożnikowemi, najbardziej na połu
dniowy wschód okopów wyskakującemi, jest je
szcze obszerna reduta z łożyskami na 15 dział.
Oprócz tego przed każdą z dwóch kurtyn wscho
dniego frontu znajdują się jeszcze przedszańce
(raweliny) zwrócone ku Dunajowi i wyspom na
wschód Silistrji położonym; o 300 kroków na
północny wschód bastjonu Czengel, jest nad sa
mym Dunajem zewnętrzny fort; na zachód mia
sta broni tak zwanego zimowego poriu, zewnę
trzny fort Lemi-Tabia i powyżej wspomniany ob
szerny fort Stambul-bastjon na południowym
wschodzie twierdzy. Główne błamy miasta są:
stambulska na wschodnim froncie, Tuna-Kapussi
i Gbmruck-kapussi w naddunajskim froncie i
Razgrad-kapussi w zachodnim froncie. Okop ma
20 stóp grubości a 24 wysokości. Rów, który
wszędzie wodą napełnionym być może, jest na
dziesięć stóp głęboki a na 30 szeroki. Szkarpy
są wszędzie w dobrym stanie. Jest jeszcze zna
czna ilość, bo 550 w trzeciej części obronnych
kazamatów.
Przystępujemy teraz do zewnętrznego pier
ścienia fortyfikacji. Jak powyżej wspomniano,
otoczoną jest Silistrja od południowego zachodu,
a po części i od południowego wschodu pagór
kami w przecięciu na 300 stóp wysokiemi i
2 do 3000 kroków od okopów miejskich oddalonemi. Pagórki te są właściwie grzbietami gór
dolinami od siebie oddzielonych, przezco każdy
z nich jest osobnym punktem obronnym ; a gdy
przytem zajmują dominujące położenie, więc w
dawnych już czasach założono na nich fortyfi
kacje, które podczas i po każdej wojnie były
rozszerzane i wzmacniane. Jak długo nie było
jeszcze dalekonośnych dział, odpowiadała Silistrja
jako twierdza swemu zadaniu najzupełniej, a
nieprzyjaciel ubiegłego stulecia, lubo mógł się

fortecy bardzo wygodnie przypatrywać, to prze tej samej wysokości co Arab-Tabia i o 1500 kro
cież na odległość 2 do 3000 kroków był pod ków od niej położona. Na trzecim pagórku od
względem taktycznym i artyleryjuym zupełnie poprzedniego również dolinką oddzielonym jest
bezwładnym. Na południowym wschodzie miasta najsilniejszy fort Silistrji, cytadela Abdul-Mebyło jeszcze miejsce dla ustawienia armii albo dżyd Kalehz 60 armatami po największej części
obozu liczniejszego oblężniczego wojska, i to wy Kruppa. Od miejskiego wału jest ona na 2000
jaśnia, dla czego tę część okopu wzmocniono do- kroków oddaloną. Na czwartym i najbardziej na
datkownemi fortyfikacjami, to jest wspomnianemi zachód wysuniętym pagórku, po którego wscho
już przedszańcami i redutą. W wojnach Moskwy dniej stronie przez dolinę idzie droga do Razz Portą w początku tego wieku, były już te pa gradu, są forty Kulczuk i Mustafa-Tabia, a na
górki — lubo niedostatecznie — ufortyfikowane, drodze do Turtukaj nad samym Dunajem baterja
a przecież stawiły opór tak długo, jak się tylko Tair. O sile tych ostatnich fortów i ich uzbro
Obwód
pomyśleć dało. O liczbie i jakości znajdujących jeniu niema dokładniejszej wiadomości.
się tam dzisiaj fortyfikacyj, trudno podać coś koła, jakie te zewnętrze forty tworzą, wynosi
blisko
10.000
kroków
i
dla
tego
między
niemi
a
stanowczego, i dla tego w tej chwili ograni
czymy się tylko do głównych fortów, których fortecą jest miejsce do skoncentrowania silnej
jest ośm lub dziewięć. Na wschodnim pagórku armii.
Do skutecznej obrony potrzebuje Silistrja
nie więcej jak o 1000 kroków od bocznego ra
mienia Dunaju odległym jest reduta Karadsza- przynajmniej 25.000 załogi. Od tej cyfry jednakże
Tabia (czarna baterja), na 2000 kroków w linii bardzo się różni ta, jaką podaje turecki ordre de
powietrznej od stambulskiej bramy oddalona. Od bataille z czerwca. Według niego składa się
tej reduty, grzbiet pagórka ku południowi ciągle załoga tylko z 24 batalionów, 2 szwadronów,
i coraz wyżej się wznosi, aż do daleko dominu 500 Czerkiesów, 4 baterji polowych, 2 batalionów
jącego na 2000 kroków od poprzedniej reduty artylerji fortecznej, 3 kompanij inżynierów, 4 komoddalonego szczytu, na którym wznosi się sławna pańij majtków, i 287 dział pozycyjnych (właści
z historji wojny Arab-Tabia. Jestto fort naj wie powinno być, miejsc na działa pozycyjne,
bardziej, bo na 4500 kroków w linii powietrznej których z pewnością nie ma nad 200). Razem
od placu, na którym lądują z parowych statków, zatem jest co najwięcej 20.000 ludzi, jeżeli za
oddalony, i uzbrojony jest 48 działami Kruppa łoga od połowy zeszłego miesiącia, kiedy to obli
(między któremi są 27 i 20-cetm). Na całej linii czenie zrobiono, nie została zmniejszoną przez
grzbietu pagórków między Karadsza a Arab- odkomenderowanie.
Silistrja ma jeszcze kanonierki: „Arkadion8,
Tabia, nad wschodnim brzegiem Dunaju panu
jących, są chodniki, szańce dla piechoty i małe do „Semendria8 i „Akka“. Komendantem fortecy
jest ferik Selami basza; pod nim stoją liwasy
ramion sięgające okopy.
(brygadjery) Raszmid, Achmet, Niżami i MeheNa grzbiecie pagórka kierującego się na za met; szefem zaprowiantowania jest ferik Emin
chód, od poprzedniego zaś oddzielonego dolinką, basza. (Fremdenblatt.)
przez którą idzie droga do Szumli, są dwie re
duty: Keischislik (?), Tabia, prawie 1500 kro
ków na południe okopu, i Ordu-Tabia o jeszcze
dalszych 1000 kroków na południe oddalona, a na
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oraz ogólna sympatja, którą towarzysze sztuki1 dom koniecznym do utrzymania Zakładu,.w takiej
Berlin d. 1. sierpnia. Wobec zamierzo odbyło się przy udziale całej Europy."
Stanley i Houghton uderzyli także
drukarskiej w najobszerniejszych kołach naszego świetności, jaką się teraz szczycić może.
nych kroków mobilizacyjnych w Austrji wyraża
We Wiedniu co do takiej zmiany frontu po na rządy moskiewskie.
społeczeństwa posiadają, powinnyby w ten dzień I _ Ruch gości W zdrojowiskach krajo- Nordd. Allg. Ztg. przekonani^, że środki te w
zgromadzić jak najliczniejszą publiczność.
jwych. W Ciechocinku do 14. lipca osób 1745, w niczem nie naruszą, wybornych stosunków, jakie lityki austro-węgierskiej zdania są podzielone.
Derby odmówił wdania się w dyskusję
Nowa Presse nie rozumie, na co się zda mobi i oświadczył, iż niema zwyczaju przedkła
— Posiedzenie Rady miejskiej odbędzie się dziś Iwoniczu do 20. lipca 1240, w Krynicy do 24 Up zachodzą, między Austrją a Moskwą. (G. L.)
Siat owo 29. lipca. Dywizja Narbuta osa lizacja małego oddziału armii, i nawet domaga dania korespondencji, tyczących się wewnę
dnia 2. sierpnia 1877 r. o godzinie 6ej wieczorem. ca 1606, w Lubienia do 30. czerwca 219, w Rabce
Na porządku dziennym: 1. Przełożeństwo zboru do 19. lipca 389, w Szczawnicy do 7. lipca 1438, ,iczyła Silistrję. Piąty korpus zaczyna przecho się, aby narada gabinetowa odrzuciła myśl mo trznych spraw innych państw. Istotnie Czerbilizacji, jeżeli ma być tylko częściową, bo taka
।dzić przez Dunaj.
izraelickiego o wypłatę 1200 zł. z funduszu kar w Swoszowicach do 5. lipca 87 osób.
Tyruowo 28. lipca. Przeciwko Plewnie mogłaby dodać właśnie otuchy powstańcom bo kaskoj w Bułgarji jestto ten sam co funpobranych od izraelitów. Spr. ks. Zabłocki. 2. Akt
— Z Płocka donoszą, źe we czwartek d. 26.
9. i 4. korpus; stanowczych bitew spo śniackim i tern szkodzić Turcji, tudzież obudzić gował w Polsce po r. 1863.
kolaudacyjny budowy szkoły ludowej im. św. Mar lipca, miasto zostało przerażone dwoma wypadka- operuje
1
podejrzliwość Węgier.
się pod Plewną i pod Ruszczukiem.
cina. Spraw, p. Zacharjewicz. 3. Wnioski o dodat mi. Teodozja W. usiłowała odebrać sobie życie dziewają
1
W samej rzeczy dzienniki węgierskie bar
Dotychczasowi prezydenci bułgarskiego ko
kowy kredyt dla budowy bazaru targowego. Spr. przez poderżnięcie gardła zwykłym nożem stoło
mitetu, Zanków i Bałabanów, zamianowani zo dzo zagadkowo mówią o zapowiadanej mobili W ostatniej chwili otrzymujemy następujące
p. Gostkowski. 4. Rekursy i przedstawienia w spra wym ; rana jest niebezpieczną.
_________
wach budowniczych, a to: a) Wilhelminy Żarskiej
wicegubernatorami w Sistowie i Tymowie. zacji.
Wkrótce potem, wykryto zabójstwo, dokonane stali
1
telegramy :
Paryż 30. lipca.
Telegram paryskiego
165%. Spr. p. Gostkowski; b) Racheli Beili Gold- w hotelu Polskim. Mieszkaniec numrru na drugiem
Londyn dnia 1. sierpnia. Parlamen
Z
Berlina
rozpuszczają
wiadomość, że Bisgiełdowego donosi z Konstantynopola,
staub 1233/,. Spr. p. Żaak; c) Leisora Linie 576’/t piętrze, zaniepokojony przykrą wonią, właściwą dziennika
'
i Markusa & Dawida Rappaportów 29 & 30 m zwłokom w rozkładzie, zaalarmował służbę hotelo że oddziały tureckie marynarki wylądowały pod mark oświadczył posłowi angielskiemu, iż Niem towi przedłożono dalsze dokumentu o mos
cy nie dadzą przyzwolenia swego ani na samoi kiewskich okrucieństwach. Angielski konzul
Spraw, p. Michniewicz ; d) Arona Szwarca 71 m. wą i wraz z nią badając przyczynę, doszedł, że Kustendżi i napowrót zdobyły to miasto.
Współwłaścicieli realności 274 m. i Chai Gittel ta woń pochodzi z numeru sąsiedniego, w którym
Konstantynopol 30. lipca. Za powo stne państwo Bułgarskie, ani na powiększenie z Szumli donosi dnia 14. lipca, iż Moskwa
Blaustein 205 m. Spr. p. Wiedeń ; e) Apolonii Le mieszkał niejaki Hilary Badowski. Przez okienko dem Mehemeda-Ghazi baszy, syna Szamila, który Rumunii, ani na osadowienie się Moskwy w pouburza Bułgarów do straszliwych okru
wickiej 400%, Mojżesza Blaustein 425%, Franci nad drzwiami spostrzeżono R. leżącego na kana teraz na Kaukazie walczy, zawiązuje się tu zno Stambule, ale uważa za rzecz słuszną, aby sko cieństw. Ludziom wyłupują oczy, a jamy
szka Underki 67%, Stanisława Rodeckiego 13% i pie, a nieład w pokoju naprowadził na podejrzenie wu komitet dla wspierania mieszkańców Kau ro otwarto Moskwie Czarne morze, upadły także
Jakóba Madwes 228%. Spr. dr. Hryszkiewicz. 5. zbrodni. Zawezwano więc policję, sąd i lekarza kazu bronią i zbierania publicznych składek ostatnie pęta, nałożone na Moskwę traktatem oczne zapychają chlebem.
Sułtan przed Layardem wyraził życze
Oferta p. Stanisława Nikorowicza w celu odstąpie miejskiego. Po wyłamaniu drzwi znaleziono ciało nawet po meczetach. Według doniesień z Te paryskim z r. 1856, t. j. aby żegluga przez Darnia gminie realności pod 1. 760% na umieszczenie Rudowskiego martwe i noszące na sobie ślady heranu miała Moskwa Murzafar-Ed-dinowi, cha danelle była wolną. I dodają: „Taki zapewne nie, aby królowa angielska swym wpływem
będzie
ostateczny
najbardziej
namacalny
wynik
szkoły ludowej. Spr. ks. Aksentowicz. 6. a) Spra gwałtu, a szuflady pootwierane i widocznie zrabo nowi Buchary, gdzie teraz wielki głód panuje —
u cara wyrobiła, aby Moskale zaniechali owa wydzierżawienia dóbr Malechowa; b) Komitet wane. Morderstwo musiało być popełnione najmniej przesłać wsparcie w kwocie 400.000 rubli. W wojny, i trudno aby w tern co zmieniło zapo krucieństw. Sułtan nie może wierzyć, aby
wiadane
powołanie
Midhata
do
Stambułu."
krajowej wystawy rolniczej i przemysłowej we Lwo przed trzema dniami.
Prewesa nad samą grecką granicą, koncentrują
car pragnął wojny exterminacyjnej i roz
wie o wyasygnowanie przyrzeczonej subwencji 5000
— Proszków, 29. lipca. Sprawozdanie z czyn się oddziały tureckiego wojska.
Midhat nie zajmuje jeszcze stanowiska uzł. w. a. Spraw, p. Simon. 7. Wnioski w sprawie ności Towarzystwa bratniej pomocy akademików
Konstantynopol 30. lipca. Tureckie rzędowego, ale przyjmowany jest we Wiedniu bójniczej.
przeniesienia rakami. Spr. p. dr Żuliński.
Kemball potwierdził wiadomości o rze
Polaków w Prószkowie z półrocza latowego 1877 r. wojenne okręty okazały się na nowo pod Ku
— Kapela „Harmonii" grać będzie dziś na Wy Towarzystwo składało się w półroczu latowem 1877 stendżi i krążą około jego portu, słychać je jakby wysłannik sułtana. Politische Correspon- ziach moskiewskich w Bajazecie, ale donie
sokim zamku. Początek o godzinie 4. po południu. r. z 15 członków miejscowych, 195 zamiejscowych dnakże, iż nie mają zamiaru atakowania miasta. denz zapewnia, że za wpływem posła angielskie sieniom o okrucieństwach w Ardahanie za
go w Stambule a pośrednictwem pierwszego se
Nowy program, który wykona kapela pod kierow i 48 honorowych. Towarzystwo utrzymywało je Na zachód Sofii wybudowano właśnie kilka re
przeczył.
nictwem kapelmistrza J. Schiirera, zawiera między dnego stypendystę p. Zdzisława Biernackiego i obo dut, z których jedna, Hamidjieh, panuje nad kretarza swego, Saida baszy, sułtan już przed
innemi utworami: scenę Roberta Schumana p. t. wiązano się udzielać p. Janowi Meissnerowi 75mrk. gościńcem od Niszu idącym. Oddział wojsk, które kilku tygodniami z Midhatem się pojednał, i
{Tylko w jednej egfici wczorajszego numeru
„Przemowa poety", Wyjątki z oper Marta i Tro- półrocznie. Posiedzeń odbyło się w ciągu półrocza : jeszcze Abdul-Kerim do przesmyku Kasan odko przez Saida z nim się znosi. A oraz dodaje, że
drukowane.)
watore, i wielkie potpouri z melodyj narodowych. a) dwa zwyczajne, b) trzy dyrekcji, c) trzy nad menderował, ma ztamtąd wyruszyć, aby atako Midhat, zanim uda się do Stambułu na posadę
urzędową, pojedzie jeszcze do Londynu. Jest w
Bukareszt dnia 31. lipca. Angielski
—• P. Stanisław Szachowski, doktor prawa pa- zwyczajne. Na półrocze zimowe 1877,-8 obraną zo wać na tyłach Moskali, którzy stoją w Jamboli. tem pośrednie przyznanie umawiania się między
pułkownik, Wellesley, wystosował do angiel
ryzkiego fakultetu i były współpracownik znanego stała nowa dyrekcja, w której skład wchodzą: pro Większa część garnizonu w Filippopolu opuściła Austrją, Anglią a Turcją.
skiego rządu sprawozdanie, w którym za
Jłepertoire generał de jurisprudence, po złożeniu tektor dyrektor akademii, tajny radzca stanu, dr. to miasto, i cofnęła się do Kostanizzy w dolinie
egzaminu nostryfikacji d. 4. lipca. otrzymał we Lwo Henryk Settegast, prezes Władysław Krasnopolski, górnej Maricy.
przecza, jakoby żołnierze moskiewscy popeł
Rząd
angielski
obecnie
bardzo
wymijająco
kurator
Mieczysław
Sikorski,
podskarbi
Wacław
wie dyplom dra obojga praw, a po odbytem z nim
Londyn d. 30. lipca. Daily Telegraph do przemawia w parlamencie co do zamiarów Anglii niali okrucieństwa, przypisywane im przez
kollokwinm d. 25. lipca i wykładzie habilitacyjnym Pluciński.
nosi z Adrjanopola: W piątek była walka pod
Stan kasy: Remanent z półrocza zimowego Jeui-Sagra. Rezultat jej nieznany, ale widocznem w sprawie wschodniej. Sam zachowuje się biernie, Turków.
w kwestjach: „O przedawnieniu skargi w ogólności
Paryż dnia 31. lipca. Na dzisiejszej
i quando actio sit nata?" d. 31. lipca został do 5.314 m. 32 fen., dochodu w półroczu latowem 244 jest, że Moskale cofnęli się ku Bałkanom. Pod podczas gdy stronnictwo jego prze go do coraz
centem prawa rzymskiego w uniwersytecie lwow m. 35 fen., po odtrąceniu wydatków 371 m. 40 fen., Czirdże (dwie mile na północny zachód od Raz- dalszej akcji. Jestto umówiona taktyka. Rząd radzie ministrów, książę Decazes udzielił
chce
być
znaglonym
przez
parlament
do
stanow

pozostało w kasie 5.187 m. 27 fen.
skim.
ważnych wiadomości co do sprawy wschodniej.
gradu) przegrali Moskale bitwę ze słabszymi co
czego wystąpienia przeciw Moskwie. W tym du
— P. Tytusowi Kielanowskiemu, prezesowi Ra
Bukareszt dnia 31. lipca. Dekret ksią
— Niebezpieczne doświadczenia. W nie do liczby Turkami, i zestawili na placu 600 za chu rozumieć należy i wczorajsze i dzisiejsze
dy powiatowej w Kamionce Strumiłowej, pozwolił mieckich dziennikach czytamy: Pewien Amerykanin, bitych. W tej bitwie poległ turecki jenerał Azisżęcy
przeznacza kredy ta do powiększenia
telegramy
o
przemówieniach
ministrów
angiel

Najjaśniejszy Pan przyjąć i nosić krzyż kawaler nazwiskie L. M. Snowie, przywiózł był do Anglii basza. Dla ciemności nie można było ścigać Mo
skich i o zapowiedzianym przez Wollfa projek kadrów armii i liczby oficerów.
ski orderu św. Grzegorza.
około stu chrząszczyków Colorado i oddał je przy skali.
cie adresu do rządu.
Moskale ostrzeliwali trzy pod Oltenicą
Londyn d. 30. lipca. Standard donosi z
— Wiadomości policyjne. Pozawczo- jacielowi swemu w okolicy Manchester do obser
krążące parowce tureckie. Jeden zatonął,
rajszej nocy usiłował powiesić się na Wysokim wacji. P. Snowie zrazu miał na myśli jedynie po Szumli; Po zaciętej walce wyrzucono Moskali z
Wiadomości półurzędowe dzisiejsze o rezul
zamku Juda Steil wyrobnik. Żołnierz policyjny żyteczne przepędzenie czasu na okręcie, podczas Łowczy. Odwrót ich zamienił się w bezładną ua dwa uciekło i schroniło się za wyspę.
Gaisler, który z daleka go śledził, przeszkodził dwunastodniowej podróży przez ocean Atlantycki; cieczkę, w której stracili wiele broni i amunicji. tacie obrad wczorajszej wielkiej rady ministrów,
Wassington dnia 31. lipca. Zmowę
wykonaniu samobójstwa. Sprowadzony do policji wiózł owe owady w szkatułce szklannej, karmił
Bukareszt d. 30. lipca. Z Tyrnowa na starają się bardzo zręcznie zamaskować uchwa
bezrobocia można uważać za ukończoną, cho
Steil wyznał, że pozbawiony zarobku od dwóch dni je gorliwie najlepszemi ich przesmakami i ciągle deszła wiadomość, że korpus Ejuba-baszy i ar loną mobilizacją częściową, w gruncie rzeczy je
nie miał nic w ustach, ce go miało skłonić do sa je badał, mianowicie, o ile im smakują nie tylko mia Szumli pod Mehemet-Ali, udadzą się do Mo- dnak potwierdzają to, co poprzednio o zamierzo ciaż na liniach zachodniej kolei jeszcze są
nej mobilizacji częściowej donoszono, a nawet strejkujący.
mobójstwa.
ziemniaki, ale także inne rośliny. Doszedł tym nastir w celu flankowania obudwu skrzydeł Mo
idą dalej. Podług telegramu półurzędowego CorSzumią dnia 28. lipca. Wieczór w pią
— Mianowania w c. k. armii. W oddzia sposobem, że wcale nie jedzą rzepy, brukwi, mar skali, odebrania linii Jantry, i odcięcia moskiew respondenzbureau, mają być stojące u granicy
łach jazdy mianowani oficerami rezerwy na podsta chwi, rzodkwi, a natomiast chciwie pożerają bura skiej armii i jej głównej kwatery. Pod Petrusan
wojska wzmocnione dalszemi, a oprócz tego 4 tek popołudniu posuwająca się na Tirnowę
budują
Moskale
nowy
most
na
Dunaju.
wie dodatkowo złożonego egzaminu : Ludwik Kur ki. Sprawdził także, iż wielki wpływ na ich czyn
dywizje tj. dwa korpusy mobilizowane, co 20 do dywizja Adil-baszy z armii Osmana baszy
thy przy pułku ułanów nr. 4; Julian Kapiszewski ności żywotne wywiera temperatura powietrza.
Bukareszt d. 29. lipca. Winę za sklęski 25 milionów kosztować ma.
natrafiła przed Łowczą na korpus moskie
z pułku ułanów nr. 11 przy pułku ułanów nr. 8; Najżywszemi okazywały się przy ciepłocie od 6 pod Plewną składa w. książę na jenerała Mann,
wski, z którym natychmiast rozpoczęła walkę.
Józef hr. Herberstein z pułku ułanów nr. 1 przy do 20 stopni R. P. Snowie wyciągnął z tego wnio który już d. 24. otrzymał rozkaz, aby obsadził
Wczoraj
podaliśmy
doniesienie
berlińskie,
o
pułku ułanów nr. 4 i Franciszek Cordier Lówen- sek, nie bardzo przyjemny dla gospodarzy euro Nikopol, lecz nie usłuchał, a Moskale w skutek żywej wymianie depesz między Austrją a Mo Po sześcio godzinnym boju Turcy Łowczę
haupt z pułku ułanów nr. 6 przy pułku huzarów pejskich, Że klimat w Europie więcej jeszcze słu tego nie mogli we właściwym czasie opuścić Ni
skwą, zakończonej oświadczeniem Gorczakowa, wzięli szturmem a Moskwę tak rozbili, iż
nr. 13. W oddziałach artylerji: Paweł Kottas i Ed żyć może owadowi temu, niż klimat amerykański. kopola, i załogę jego odkomenderować do Plewną.
że przyszłe ukształtowanie stosunków na pół w zupełnej rozsypce pierzchnęła w dwóch
ward Gayer br. Ehrenberg z pułku artylerj polnej Po przybyciu do Anglii, jak już rzekliśmy, powie Jenerał Mann nie może ua to odpowiadać, gdyż
rzył p. Snowie swą „chudobę" pewnemu gospoda książę odmawiał wszelkiego wojskowego współ wyspie Bałkańskim, poddane będzie pod decyzję przeciwnych kierunkach. Jedna połowa Mo
nr. 2 przy pułku takiejże artylerji nr. 9.
rzowi pod Manchestrem pod warunkiem, ażeby da działania, dopóki nie będzie załatwioną kwestja mocarstw i że poczynione obecnie przez Moskwę skwy umykała ku Nikopolowi, a druga ku
zarządzenia w Bułgarji, są prowizoryczne. Nowa
lej badał chrząszczyka i donosił mu o wyniku jego samodzielnego dowództwa.
Presse zapewnia, że w Berlinie o takiem oświad Tirnowie. Uciekających ku Nikopolowi ścigali
— Szczawnica, 28. lipca. (Żydzi w Szcza swych obserwacji. Warunek ten wypełnił ostatni
Bukareszt d. 30. lipca. Telegram z Si- czeniu nic niewiadomo, że owszem w kołach do Turcy zacięcie aż ku Getenicy.
wnicy.) Nikt może nie jest tak troskliwy o swoje może aż nadto sumiennie, puścił bowiem chrzą stowa z wczorejszej daty donosi, że przedwczo
Z dystryktów, obsadzonych przez wojska
brze informowanych dano do zrozumienia, że
zdrowie jak żydzi, nie spieszy do miejsc kąpielo szczy ki wolno w swym ogrodzie, otoczonym wyso raj w pobliżu Ruszczuka była bitwa między ar
Gorczakowa niepodobna było do podobnych za moskiewskie, uchodzą liczni Bułgarzy, gdyż
wych, jak oni. Wszędzie ich pełno. Spaś jest ich kim murem, przez który, zdaniem właściciela, do mią carewicza, która Ruszczuk cernuje, a Tur
z ich rządów «ą niezadowoleni. I do Warny
wyłącznem miejscem żentycznem. W Szczawnicy stać się żadną miarą nie mogą dalej. Dotychczas kami pod dowództwem Ejuba-baszy. Turcy mieli pewnień poruszyć.
między 1712 gośćmi oni reprezentują trzecią część angielski hodowca chrząszczyków sprawdził, że po być zupełnie pobici, mieli stracić 30 armat, 10
schroniło się 150. (Tagblatt.)
We
Francji
spodziewają
się
nowych
a
uwa

z górą. Z zadziwiającą pilnością i gorliwością spie żerają one chciwie poziomki i prawie wszystkie chorągwi i 5.000 jeńców. Urzędowy biuletyn o
gi
godnych
zmian.
Mówią
o
nowej
zmianie
mini

szą do źródeł, oblęgją je i pjją nierównie więcej rodzaje arbuza, a teraz zamierza doświadczać ich tej bitwie jeszcze nie nadszedł. (Nie sprawdziła
Przyjechali dnia 1. sierpnia 1877.
strów, o ustąpieniu Brogliego. Ma to być nie na
wody, niż im pozwala lekarz, jak gdyby dobry sku apetytu na wszystkich rodzajach owoców i warzy się ta wiadomość; p. r.)
HOTEL ZORŻA: K. Tuczyńskl ze Skoryk.
korzyść republikanów, ale bonapartystów; w
tek zawisł od ilości wypitej wody, która nic nie wa. Bez wątpienia, rezultaty tych badań mogą być
szczególności zaś Fourtou ma stanąć na czele M. Lachowicz z Moskwy. Z. Teplikow z Moskwy.
z naukowego stanowiska bardzo zajmujące, z dru
kosztuje.
HOTEL EUROPEJSKI: J. br. Romaszkan z
rządu.
Z drugiej strony nie mają oni najmniejszego giej strony jednak Anglicy z pewnością spać będą
Horodenki. W. Schwarz z Żółkł. B. Briil z Wie
wyobrażenia o pielęgnowaniu zdrowia. Pokarm ich spokojnie, kiedy się te badania skończą, i kiedy
dnia.
A. Żuck z Wiednia. J. Kalitowa z Turcji.
Deutsche Ztg. dowiaduje się z pewnego źró
w stosunku do pokarmu innej ludności ma się tak obserwator pod Manchestrem będzie mógł w końcu
HOTEL LANGA : M. Mathieu z Folticzeni.
dła,
że
Midhat-basza
otrzymał
między
innemi
jak karma woła do karmy innych zwferząt. Tu donieść, że ani jednego chrząszczyka nie braknie
W sprawie walnej narady gabinetowej we
M. Altar z Prosnitz. H. Franki z Brodów. B. Reoset, tam cybula. Tylko w szabas i święta używają w jego ogrodzie. Owad ten jest zabawką nie mniej Wiedniu mamy dotychczas jedną, tylko bliższą poufną misję, aby w Wiedniu zbadał grunt dla pta z Czerniowiec, J. Polatczek z Wiednia.
porozumienia
między Anglią i Austrją, któreby
zdrowszego jedzenia. Zkądże ma się wziąć zdrowie ? niebezpieczną jak ogień!
wiadomość w komunikacie Starej Presse -. „Dzi korzystnem było dla Turcji tak pod względem
HOTEL ANGIELSKI : E. hr. Dzieduszycki z
Ma to i tę niedobrą stronę, że miasteczka, gdzie
Izydorówki. J. hr. Tarnowski z Moskwy. S. Dwor
— Strzał Telia, w jednym z pragskich dzien siaj (w poniedziałek) odbyła się w ministerjum
oni stanowią główną ludność, inaterjalnie i w do ników czytamy: We czwartek założył się młody spraw zagranicznych konferencja bawiących we wojennym, jako też i na przypadek zawarcia po ski z Przemyśla. E. Bertin z Bordeaux. M. Cekoju, i aby Turcji w każdym razie zapewnić po
brobyt się nie rozwijają, gdyż nikomu prawie nie leśniczy z Vraz niejaki Petrzyłka, w towarzystwie Wiedniu ministrów, która około dwóch godzin
moc tych mocarstw. Jako podstawę rokowań mia glecki z Koslak. H. Treter z Laszek. A. Udrycki
dadzą zarobić, a już wcale traktjernikom, kawiar o dość znaczną sumę, że rzuconego w powietrze trwała. Był to może wstęp do narady ministrów,
z Mosta. S. Balio ja z Helenthal. J. Trzciński z
ła Porta zaproponować ustępstwa w ziemi.
niom i cukierniom.
która
ma
jutro
odbyć
się
pod
przewodnictwem
Leszniowa. Z. Steciecki z Rozdołu.
guldena srebrnego trafia. Zakład przyjęto, jeden
Nie lepiej ma się rzecz pod względem ubioru. z obecnych rzucił na 10 łokci wysoko srebrnik. cesarza i rozebrać, tudzież uchwalić przyszłe po
HOTEL KRAKOWSKI : F. Raczyński z BłoLoildyu dnia 1. sierpnia. Na inter tui. S. Toczyski z Dobrowca. A. Hutt ze Stani*
Dbają oni wprawdzie bardzo o czystość ciała i co Strzał padł i zakład był wygrany.
stępowanie monarchii wobec wypadków wscho
tydzień używają łaźni, której również nadużywają
dnich. W znających rzecz kołach zgadzają się pelację w Izbie niższej Northcote odpo stawowa.
siedząc cały dzień w parze gorącej, ale cóż to po
w tern, że zamierzone zarządzenia, jeżeliby ju wiada, iż rząd nie widzi potrzeby żądania
HOTEL WARSZAWSKI: ił. Szwedzicki z
może, kiedy na obmyte ciało wdziewają brudne, nie
Gospodarstwo, przemysł i handel. tro w istocie uchwalone zostały, nie będą miały specjalnego kredytu na przedsiębrane wzmo Uhnowa. Wagner ze Stryja.
chlujne, zasmarowane, zatłuszczone odzienie, które
cechy aggresyjnej, nie będą ani przeciw Moskwie
Losowanie obligacyj pożyczki krajowej z ani przeciw Turcji wymierzone, tylko spełnią się cnienie floty i na transport* wojska na
noszą długie lata, i które nietylko ich zdrowiu
KURS GIEŁDY WIEDEŃSKIEJ.
1873 odbyło się na dniu 1. sierpnia 1877 w w obrębie ram, w oświadczeniu rządowem z d. Śródziemne morze. Wydatki są nie wielkie.
szkodzi ale i przechodniom udniela zabijającej swej
WIEDEŃ 1. sierpnia 1877.
woni. W Szczawnicy najbardziej to czuć się daje. sali radnej Wydziału krajowego w obecności ko 28. czerwca przewidzianych i zapowiedzianych." Co się tyczy zapatrywania i zamiarów rzą
godzina 10 minut 45. przed południem.
Żydzi skazani na bezczynność, oblęgają tutejsze misarza c. k. rządu.
Wspomniane oświadczenie rządowe (na in du co do sprawy wschodniej, to nie ma on Akcje kred.
156.80.
Anglo-austr.
Wylosowano następujące obligacje:
zdroje i zagradzają innym wolny przystęp, robią
terpelację Hoffera) opiewa w głównej treści, że
Kolej polud.
Kolei Kar. Lud. 234.
Z serji lit. A. po 100 zł. 33 sztuk nr. 6816, w razie „gdyby wypadki wymagały powiększe żadnych oświadczeń do zrobienia.
niesłychany tłok przy żętyczarni, gdzie mimo sta
Usposobienie,
stale.
Napoleoudor
9.82.
Wolff
zapowiada,
iż
wniesie
w
piątek
6943,
7300,
2428,
7353,
879,
6410,
7629,
6450,
łych cen bezprzestanku targują się o każdą uncję
nia wojsk austro-węgierskich na granicach mo
WIEDEŃ 1. sierpnia 1877.
żętycy. Wylęgają na deptak i tamują innymm go 6455, 330, 4731, 4407, 7710, 6597, 6548, 329 narchii, rząd poczyni wszelkie potrzebne zarzą adres do rządu, w którym Izba pochwala
godzina 2. minut 28. po południu.
ściom swobodną jrzechadzkę; zajmują nieliczne 1455, 1335, 6900, 4601, 5546, 2260, 5918, 2156, dzenia ku obronie bezpośrednich interesów na dotychczasową neutralność Anglii, ale w o- Losy kredytowe 160.
Węgier, kred. 146.—
ławki; rozsiadają się i rozkładają po trawnikach, 3347, 7466, 3051, 4839, 2272, 4463, 6461 i granicy monarchii, wszelako w obrębie neutral becnej chwili uważa za potrzebne, poczynić Akcje fran.-aust. —.
Anglo-austr.
70.50
które wydeptują i niszczą, i które wyglądają jak 6716.
ności."
Kolej Kar. Lud. 233.—
50.-.
zarządzenia, potrzebne do przestrzegania zo Uuionsbank
Lit B. po 300 złr. jedna sztuka. Nr. 50.
koczowiska a nie jak plantacje do przechadzki;
Oświadczenie to poprzedzone było uwagą,
185.—.
Kolej połndn.
Nordbahn
69.50
Lit. C. Po 500 złr. trzy sztuki. Nr. 500, 60, że „rząd wiernym pozostanie swej zasadzie, nie- bowiązań traktatowych co do żeglugi na Du
zagęszczają powietrze zabójczym odorem, im tylko
Kolej Alfóld. 105.50.
Kelej Elżbiety 155.—
właściwym, tak że niepodobna z delikatniejszym 726.
obciążania budżetu mobilizacją nieupowodowaną." naju i co do prawa przepływu przez Bosfor. Kolej Lw.-czer. 116.
Węg. Nordostb. 98 50
Lit. D. po 1000 złr. jedna sztuka. Nr. 181.
nieco węchem i choremi płucami przechadzać się
Naturalnie, wątpliwość komunikatu Starej
Wiedeń dnia 1. sierpnia. Dzienniki Rndolfsbahn
Węg. Ostban.
105.wśród tych cuchnących tłumów w brudnych, zatłnWiedeń 30. lipca. Na dzisiejszy targ przypę Pressy, że zamierzone zarządzenia „może" będą donoszą zgodnie, iż na wczorajszej radzie Węg.obi. pań. w zl. 62.75.
Galie, indemniz, 84 25
szczonych chałatach. Lekarze zabronili w czasie dzono wołów galicyjskich stajennych i paszowych uchwalone, żadnego niema znaczenia; przynaj
Kolej siedmiog.
Losy z r. 1864 132.50.
picia wod palić wonny tytoń na deptaku, wyzie 1514 sztuk, węgierskich stajennych i paszowych mniej nawet według artykułów Frcmdenblattu i ministrów nie uchwalono ani częściowej ani Yerkehrsbahn 80.—.
Losy tureckie
15.
wów żydowskich zabronić nie mogą, bo one mają 2170, niemieckich 363, razem 4055. Targ był Starej Pressy pewnem jest, że mobilizacja u- ogólnej mobilizacji. Hr. Andrassy’ego, któ Węg. galic. kolej 83.—.
Kolej państw. 240.50
równouprawnienie z aromatem najwonniejszych kwia cokolwiek więcej ożywiony jak przeszłego tygodnia. chwaloną zostanie, i tylko o to chodzi, na jaką rego politykę zupełnie pochwalono, upoważ Bankverein
Losy węgler.
—.—.
74.75
tów. A przecież należałoby na to wpływać, ażeby Płacono galicyjskie stajenue woły 57 zł. do 58 zł. skalę i z powodu jakiego to wypadku. Co inne niono jedynie do ewentualnego wzmocnienia Kolej Albrechta —.—. Marki niemieckie ct. 60 50
żydzi w miejscach kąpielowych przyzwoicie sie za 50 ct., paszowe kiepskie woły 8 do 9% cetn. 51 go znaczyłaby mobilizacja całej armii, a co in u południowej granicy eszelonowanych tam Rosyjski rubel papierowy 1.29%.
chowywali.
do 55 zł., węgierskie stajenne 55 do 60 zł., pa nego częściowa, a i co do częściowej zachodzi
już wojsk. Odbyto także naradę co do kosz Usposobienie: słabsze.
— Brzeżany 25. lipca. (Popis w Zakładzie szowe 52 do 55 zł., niemieckie woły do eksportu różnica w ustawieniu wojska w Galicji także, a
Berlin, 31. lipca. Russ. Bauknoten 213.25. Cre
p. Przestrzelskiej.) Dnia 10. bm. po południu od 60 do 70 zł. za 100 kilo. Rozsprzedane zostało nietylko na granicy tureckiej, a ustawieniu kil tów ewentualnej mobilizacji czterech dywi dit. Act. 252.—. Loinbarden 113. . Galizier 94.60
zji,
które
koszta
na
20
do
25
milionów
wszystko.
ku czy dwóch tylko korpusów na południowobył się roczny popis w Zakładzie wyższym wy
Rum&nier 15. . Oesterr.-BaukStaatsbahn
zachodniej granicy monarchii. Frmdbltt zapewnia, obliczono.
Krzysztofowiez.
chowawczym p. Przestrzelskiej. Popis ten przeko
noten 164.30. Usposobienie —.
że ani o uruchomieniu całej armii, ani też sze
nał nas, źe jesteśmy w Zakładzie na wskróś poiKonstantynopol d. 31. lipca.
ściu lub trzech korpusów mowy niema, tylko o Telegram Osmana baszy z Plewny d.
skini, gdzie wychowują się dzieci polskie, co po
Kasa galic. Tow. kredytowego.
trafią czuć po polsku, kochać Polskę i poświęcać
pewnem wzmocnieniu ustawionych już sił woj 30. z. m.: Zrana uderzyły trzy silne
Kupuje. Sprzedaje.
się dla niej. Ten duch miłości ojczyzny przebijał
skowych na granicy południowej.
kolumny moskiewskie, poparte o83 50
83 15
się w wypracowaniach panienek, w wyborze dePowodem zaś ma być wedle Fremdenblatlu, gniem działowym, na pozycje turec> 5% Listy zastawne po
Wiedeń dnia 1. sierpnia. Jak donosi
77 50
„
„
po .
76 75
klamacji, w doskonalej znajomości literatury, hi- Stara Presse, wczorajsza rada ministrów upo że zapewne do dwóch lub trzech tygodni zajdą kie. Bój trwał aż do 1O w nocy, po 4’/,
Lwów,
dnia
1.
sierpnia
1877.
storji i geografii Polski. Kazanie jedno sejmowe ważniła hr. Andrassego, zarządzić w chwili, kie ważne wypadki ua teatrze wojny, i to może na czem Moskwa cofnęła się do obozu.
Skargi, treny Kochanowskiego nad śmiercią Ur- dy to uzna za stosowne, potrzebne do obrony niekorzyść Turcji, czas zatem Austro-Węgrom
Podług opowiadania jeńców liczy
szulki, treny Ujejskiego, poezję jedną Romanow interesów austrjackich kroki wojskowe bez dal wyjść z bierności, gdyż ustawienie silniejszego Moskw a 60.000 piechoty, 3 pułki kaPociągi kolejowe.
skiego i Konrada Wallenroda Mickiewicza, rozbie- szej narady ministrów, a tylko za zezwoleniem zastępu wojskowego na południu państwa także walerji i 50 dział. Zapewne jutro poPrzychodzę do Lwowa:
rały panienki pod względem gramatycznym, syn- cesarza. Nie oznaczono żadnego terminu do przed- dwa do trzech tygodni czasu wymaga; dalej, że dejinie walkę na nowo.
Z KRAKOWA: o godzinie 5 minut 80 rano (pociąg
(_...’
potaktycznym, estetycznym i co do prozodji z zadzi- sięwzięcia tych kroków mobilizacyjnych. Koszta Anglia już się przygotowuje i pomnaża swe za
g os<
osobowy);
spieszny); o godz. 9 m. 25 wieczór (pociąg
Londyn d. 1. sierpnia. „Office Reuter" I
wiającą znajomością rzeczy i widocznem przejęciem'pokryte będą przez zastaw aktywów państwa, łogi na morzu Sródziemnem, mimo że jeszcze nie
ogodz. 10 min. 35 przed południem (pociąg mięszany).
mir
się przedmiotem.
I Wojska graniczne będą ewentualnie wzmocnione myśli o zajęciu już teraz Gallipolu lub innego donosi z Konstantynopola, że Aarifi basza Z CZERNIOWIEC: o godzinie 9 minut 55 wieczór (po
ciąg pospieszny), o godz. 3 m. 40 rano (pociąg mie
Jednakże nie tylko egzamin z polskiego tak'czterma dywizjami.
jakiego punktu w Turcji; takież same jest poło wziął dymisję, a Serwer basza mianowany
szany); o godz. 2 m. 50 popołudniu (pociąg mięszany).
dobrze szedł, ale też i ropis z franenzkiego i nieWehrzatung zaprzecza stanowczo wieściom żenie i takaż intencja Austro-Węgier, tylko że ministrem spraw zagranicznych.
Z STANIŁ8AWOWA: (na Stryj): o godzinie 7 m. 58
wieckiego języka nie pozostawiał nic do życzenia.' o dymisji jen. Mollinarego. (G. L.)
im jeszcze mniej wolno zaniedbywać się jak An
wieczór (pociąg nr. S); o godz. 8 m. 52 (pociąg nr. 4).
W
Izbie wyższej zapytał Kinnaird, czyi
Zadania rachunkowe z głowy i na tablicy, odpo* j
Peszt dnia 1. sierpnia. Według doniesień glii. Zresztą, zdaniem Fremdenblattu, „w wojnę
Z PODWOŁOCZY8K: (na dworzoe w Podzamczu): o go
dzinie 2 minut 51 rano (pociąg osobowy); o godz, 8
Wiednie do przyszłego powołania gospodyń, rozwią- tutejszych dzienników cztery dywizje, do których Austro-Węgry się nie wmieszają, tylko chcą za- to ten sam Czerkaskoj jest gubernatorem)
o. 8 popołudniu (pociąg uiięwaay).
zały panienki trafnie.
zmobilizowania w razie potrzeby upoważniony zo- pobiedz, aby przy zawieraniu pokoju, przy sta Bułgarji, który po roku 1863 urządzał Pol-
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Telegramy innych pism.

Sprawozdanie
płacą| żąda,
Lwów, z Izby handlo złr, w. a.
wej dnia 1. sierpnia.

płacąj żąda.

płacą | żąda

-fclr;"’

złr. Mr. a.

Węg. noż. prem. po 100 zł. 73 75 74 25 Tow. kred, miejskie 6 pr. 80— 82—
Turecka poż. kol. po 400 fr. 1476 15 — Galic. bank hip. 6 pr. w. a. 8775 8825
, Zak.kr.włoió.6pr.w.a. 9175 9260
(bez kupona bieżącego.)
Akcje bankowe.
Bank nar. auatr. m.' k. 5 pr.
23225
Kolej gał. Kar. Lud.
50 Anglo-austr. po 200 zł. 12G 70 - 70 50 a
9740 9760
» , w. a. . .
s Lwów.-Czerń.-Jassy 113ił” ~ Bodencred. au. 200 zł.-----Obligacje pierwszeń
Banku hip. gal. po 200 sd. 22660 “9 50 Zakł
dla
i pra0in 151 50 151 75
stwa kol. (za 100 zł.)
Banku kred. gal. po 200 zł. 210 — 214- Zakł. kr. węg. 200 zł.
13850 189 —
Tow. esk. n. aust po 500 zł. 670 — 680 - Albrechta po 300 zł. 6 pr.
II. Listy zast. za 100 zl.
100 ił.......................
6950 70—
Franeo -anstr. po 100 zł.
(bez kuponu bieżącego.)
Alfaidz. 200 zł. 5 pr. sr. w. a. 6770 68Franco-wągier,
ogon franco
-wągier, po 200 zł.
Tow. kred, gal. 5 pr. w. a. 8815 77 60 Gal. bank.
Czeska z.300 zł. 5 pr. s. w. a.
bsnk.
hip.
po
200
ił.
żł.
a
„
„ 4 pr. w. a. 76 60 oo qn Gal. bankdlahand.i przem.
Elżbiety po 5pr. sr. w. a. 9350 94„
.
„ 5 pr. okres. 8815
, om. 1862 5 pr. . . 9175 9225
po 200 złr. . . . .
87 50
Banku nip. gal. 6 pr.
. om. 1870 5 pr. . . 85—
u Gal. zakł. kr. ziem, po200 zł.
Gal. zakł. kred, włość. 6 pr.
, eia. 1872 5 pr. . . 85- 8525
Ranten
bank
po
160
zł.
Ferdynanda
pół. 6 pr. m. k 101—102
w. a.
. . ... . 9175 93 — Banku nar. auatr. po 600zł. 791
: —
793
, , t pr. v, . s 98- 9859
III. Listy dłużne
Banku pow.aust. po 200 zł.
,
,
ś
pr.
w.
109-:
10960
49
Unjonbank po 140 zł.
50
za 100 zl.
Gal. K.L. 300 zł. 6 pr. ra. w.a. 102-:10225
YereiMbsnk po 100 zł.
Ogól. roi. kred. sakł. dla
,
H.
cm.
5
pr.
_
10150:
102—
Yerkehnb. paw, po 140 zł 80 — 81 Galicji i Bukowiny 6 pr.
, HI. em. 1871 300 9725 9775
losowanie w 16 i*t . 9025 9130 Wied. bankvor. po 100 zł. 58 - 59, IV. em. a 800 zł. 5pr. 97 — 9750
Tow. kred, rtósj. 6 pr. w. a.
Lw. Czer. Jan. I. em. 1865
Akcje kolei.
IV. Obligi za 100 zl.
300 zł. 5 pr. srebr. w. a, 7675 7725
84 25 8526 Albrechta po 200 1Ł . .
Indemnizscyjne galio.
Lw. Czer.Jas. H. em. 1867
Poż. kraj, z r. 1873 po 6 pr. 89 — 91- URldzkiej po 200 zł. sreb. 103
105
800 ił. 5 pr. srobr. w. a. 7425 7475
14 - 15 50 Dniostrzańskiej
Losy miasta Krakowa
,
,
Lw. Czor. Jas. III. om. 1868
,
,
Stanisławowa 1850 20 60 Elżbiety
, ns. k. 147- 148 300 zł. 6 pr. srebr. w. a. 67— 6750
Ferdynanda póła, po 10X)
Lw. Czer. Jas. IV. om. 1872
V. Monety.
zł.
m.
k
....................
1840
1865300 zł. 5 pr. srobr. w. a. 61— 62—
Dukat holenderski
. .
5 77 5 89 Franc. Józ. po 200 zł. w. a. 120 75 12125
Rudolfa po 800 zł. 5 pr.
Dukat cesarski ....
5 82 592 Kol. gal. Kar. Lud w. po 200
srebr. w. a..............
79- 7950
Napeleondor
....
9 78 9 88
227 50 228 em. 1869 pe 800 ił.
Pół imperiał rosyjski .
9 90
IjW- Ćzor. a Jas. po 200 zł. 112 — 113 — ,
5 pr. srebr. w. a, 7175 72
Rubel rosyjski srebrny
1 82
192 Mor. Sil. (cent.) po 200
,
, 1872 p* 800 zł.
Rubel rosyjski papierowy 129
Anat. pół. zaoh. po 200 zł. sr. 109 — 110 50
6 pr srebr. w. a. 7075 71Pruskie mioty kasowe
,
„ lit. B. po 200 zł. sr.
Sieduiiogredz.
fr. 500 pr. 61— 6:25
100 Marok niemieckich
6030 6i eo
10925 109 50
Srebro . ........................... 108 — 110 — Rudolfa po 200 zł. sr.
Kupony w srebrze . . 10775 101 — 8iedmiogr. po 200 w. a. sr. 84 50 85 50 Papiery loteryjne (szt.)
Btaatseisb. Ges. 200 zł. w. a. 238 50 238 50
Wiedeń, 30 lipca.
Sfidbahn po 200 zł. srebr. 69 50 70- Zak. kr. dla handlu i prz. 16175 16225
J
po 40 zł. u. k. . 2975 3025
Tramway
wiod. po 200 zŁ 98- 98 50 Klary
Powszechny dług pań
Węg. galic. (Łup.) po 200 81 50 82 60 J „ jvich po 10 zł. w. k. 1275 1825
stwa (za 100 zł.)
Krakowska po 20 zł.
. 1475 1525
Węgiers. pół. wschód, po
śumt. aiwtr. w banku. 5 pr. 61- 6120
po 40 » ,.
200 ił. ar.................
96- 97- Palffy
2850 29—
, ,
w areb. 5 ,
65 60 65 80 Węg. węch. (Ostb.) po 200
Rudolfa
po 10 , , .
1350 14—
1889 całe losy (m. k.) 330 - 382 — Węg. uch. (Westb.) po
Ks. Salm po 40 , ,.
3775 3825
3 g 1839 »/, losu
,
330 — 332 — 200 zł. w. a................
98- 93 50 St. Geuois po 40 , , . 3125 3175
g-g. 1854 po 250 zł. 4pr, 108 60 109Stanisławowska (poż.) po
1860,500 zł. w.a. 5, 112 60 113- Akcje przemysłowe.
20 zł. w. a.
... 2050 21—
S-g 1860,160 , ,
» 120 — 121 50 Budow.Tow.aust. po 20011.
Waldatein po 20 zł. m. k. 22- 2250
1864,100 , ,
182 75 182 50
Windiezgriiti po 20 zł. „ 264- 2650
, wiod. ,100,
Renta złota 4 pot. .
73 20 73 40
tanich pom. , 100 ,
Listy zast. dom. po 120 5 , 141
{Dewizy 3 miesięczne.)
142Oblig. indem. llOOzl.)
Listy sast. (#a 100 zł.)
Berlin 100 mark. . . . 6040 6055
Galioyjskie...................... 84 — 84 75 Bodencrod. allg.Ost.Spr.s,
06 25 106 75 Frankfurt 100 uurk . . 604!) 6055
Bukowińskie
.... 81 75 ----82 509
sptac.w381at5pr.wa. 88 — 88 25 Hamburg 100 mark. mark 6040 6055
/kms publiczne poiyćz.
Gal.Tow. kr. ziem. 4 pr. w.s. 76 - 77- Lordyu 10 fi. storl. . . 2435 2465
’ó; ogier, poi.; kol. po 120 ił.
5 pr. w. a 63 50 64- Parył 100 frank. .
4a40 4950
5 nroc. .
9850 99 —

I. Akcje za sztukę.
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Wydziału eentr. Towarzystwa wzajemnej pomocy ofi
cJalistOw' pryw. za 2gi kwartał 1877-

Pok^l frontowy

ui

j ł

ludnie umeblowany, jest aaraśł do wy.
najęcia przy ni. Jagieł. Nr. 13
Towarzystwo liczyło z końcem 1. kwartału rb. członków rzeczywistych
3037 1-2
Wiedeńskie
i
Prazkie
firmy
1.712 z 3.979 udziałami, członków wspierających 64, a honorowych 10.
W ciągu kwartału 2go przybyło członków rzeczywistych 26 z 64 udzia narzucają Galicji kolporterów, któ
łami i jeden członek wspierający, liczy przeto Towarzystwo 1/7 rb. członków rzy łatwowierną publiczność roz
rzeczywistych 1.738 z 4.043 udziałami, czyli z roczną wkładką 16.172 zlr, maitemi obietnicami obałatnucają.
Ponieważ dowiedziałem się, że ci
członków wspierających 65 i honorowych 10 c.
kolporterzy posługują się moją
Majątek Towarzystwa w dziale zapomóg stałycb z dniem 1. kwietnia
firmą, upraszani w danym razie
handel płócien
rb. wynosił gotówką
3.465 zł. 29 c.
174.500 zł. zażądać cd kolportera wylegity
efektami
mowanie
się
moim
upoważnię^
g
we
Lwowie, Rynek 35.
do tegoż majątku wpłynęło w ciągu 2 kwartału
niem i zezwoleniem c., k. Dyrekcji g
poleca we wielkim wyborze:
rb. gotówką............................................... 7.271 zł. — ct.
Policji; za czynnośii tylko tych - Dymki białe i szare na zasłony I
efektami.....................
174.500 zł,
kolporterów biorę na siebie odpo
story szerokości 116 cent., biało
z tego wydano na zakupno efektów, na zapomogę
lok 72 c., szara najlepsza, lok.
wiedzialność.
3009 3-3 g
stalą, na administrację i zwrócono Wydziałom pow. 4.732 zł. 67 c.
2 n. d6.?tV
S012 2-6
Z wysokiem poważaniem
pozostało przeto z d. 1. lipca rb. w Tow. zalicz

j Karol Grucho]

Q Urelich, różnokolorowy na mate-

F H. Richter, g race i obicia mebli szer.116 cent,
kowego gotówką.....................................
6.003 zł. 62 c,
łok. po 50, 55, 60 ct.
_ księgarz i nakładca we Lwowie. w
zaś efektami przechowanemi w skarbcu Towarz.
| Ryps niciany na obicia mebli 116
kredyt, ziemskiego........................................................................... 178.500 zł.
g
cent. szer. łokieć 70 ct.
Dr.
CHABŁE
uli
t
8
Ł^
ien
"
w Gobeliny niciane na obicia mebli,
a mianowicie w 5°/0 listach zastawnych galic.
Hyrop ten leczy kro |
najlepszą wełniana goTowarzystwa kredytowego ziems. winkulowanych 80.000 zl.
DZPURATIF sty. liszaje, wyrzuty sy- g imitujące
belinę 116 cent. szer. łok. w najnie winkulowanych ....
1.000 zł. . . 81000 zł.
Sftlistyczne, czyści krew. 1 r lepszym gatunku 1 zł.
Q Zapał czerwony prawdziwy nicia
zaś w 6°/o listach galic. Banku hipotecznego
POMADA jłrżećiw liszajom, wyrzutom.
ny, szerok. 90 cent., całkiem
winkulowanych.....................................
92.500 zł.
czerwony łok. 60 i 80 ct.. różo
nie winkulowanych ....
5.000 zł. . . 97.500 zl. KĄPIELE MINERALNE przeciw słabo
wy łok. 50 i 70 ct.
ściom naskórnym
2609 6—48
i Kankin
W 2gim kwartale r. b. lokowały w Towarzystwie zaliczkowem niżej
w szerokości 9) cent, najIYROP z CYTRY
lepszy
żółty łok. 42 ct, biały łok.
poszczcgólnioue powiaty następujące kwoty: Bóbrka 81 zł., Borszczów 93 zł.,
NIANU ŻELAZA, le
fl
38 ct., różowy łok. 50 ct.
Brzesko 74 zł., Brody 90 zł. 30 c., Cieszanów 28 zl. 51 c., Dolina 10 zl..
czy gonereje, utraty naNa żądanie posyłam próbki.
ienia i upławy białe £
Horodenka 62 zł. 56 c., Jarosław 250 zł., Jaworów 92 zł. 6 c., Kamionki!
Dołączony-jest prospekt w polskim języku
Karol Grilcliol.
10 zł., Kołomyja 12 zł. 20 c., Kolbuszowa 17 zł. 25 c., Kraków 42 zl.. We Lwowie w apt. P. Mikolasch.
Limanowa 8 zl., Lwów 51 zl, 63 c., Mościska 100 zl. 44 c., Nisko 219 zl.
40 c., Nowytarg 9 zł., Podhajce 69 zł., Przemyśl 178 zl. 78 c , Rawa 54 z).,
85 c., Rzeszów 78 zl., Sanok 4 zł. 10 c., Sambor 22 zł. 72 c., Sokal
Franciszka Józefa
159 zł. 5 c., Skałat 95 zł. 64 c., Stryj 103 zł. 12 c., Tarnopol 112 zl
gorzkie źródło.
48 c., Tłumacz 107 zł, 45 c., Trembowla 201 zł,, Wadowice 157 zl., Wie
Najobfitsza w składy gorżkie, wo
liczka *68 zł. 50 c.. Zaleszczyki 30 zł. 73 c., Złoczów 16 zl. 42 c., Żół
kiew 48 zł. 18 c., Żydaczów 26 zł, 77 c. Oprócz tego zrealizowano od 5°/0 da budzińska, jakoteż pomiędzy wo
dami tego rodzaju w kraju i zagrani
listów zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego ziemskiego odsetki lipcowe cą, według jednozgodnego orzeczenia
w kwecie 2.025 zl.
i analizy panów profesorów Balló, uWydział centralny przyZuał w ciągu 2go kwartału rb. w stosunku di rzędowego chemika stolicy w Buda
peszcie i J. Bernath, zawiera w sobie
zapłaconych udziałów na podstawie regulaminu następujące zapomogi:
mnogą ilość leczniczych części skła
we Lwowie
1. Paszkowskiemu Edwardowi (lat 60) nieudolnemu do pracy z powiatu dowych w tak harmonijnym'stosunku
limanowskiego, który opłacił w ciągu lat 7 udziałów 14, zapomogę stalą że takowa z powodu swego łagodne
Rynek 1. 40.
go i przyjemnego smaku, uznaną zbrocznie 42 zł.
przyjmuje zlecenia sprzsdarzy i wydzie
2. Heilmanowi Adolfowi (lat 50) nieudolnomu do pracy z powodu cho- stała za najskuteczniejszą 'wo rżawienia majątków ziemskich, domów i
dę gorżką, a tem samem najlepiej realności.
foj
roby chronicznej, z powiatu brodzkiego, który uiścił w ciągu lat 9 udziałów ją polecono.
291311 3—?
Ma do umieszczenia:
27, zapomogę czasową rocznie 81 złr., tudzież przez wzgląd, że obarcionj
Główny skład we Lwowie w apt.
Nauczycielki, Bony, Panny ałałące,
jest liczną familią bez służby i żadnego utrzymania, jednorazowe wsparcie w pod „węgierską koroną" J. Piepesa, Klucznice, Nauczycieli, Rządców, Kasje
przy placu Bernardyńskim.
rów, Pisarzy, Leśniczych, Ekonomów,
kwocie 19 ił.
Broszury i świadectwa o szczęśli
3. Monsioł Agnieszcze wdowie po Janie Monsioł z powiatu limanów* wych skutkach rozdają się bezpłatnie Gorzelników, Ogrodników Maszynistów,
^Buchalterów, Richmistrzów, osób-zdatnych
skiego, który w ciągu lat 9 opłacił 18 udziałów, zapomogę stałą rocznie w
i na zarządców fabryk z odpowiedniemi
Nakładem X. O. Hołyńskie- kwocie 36 złr,
।wiadomościami i kaucją.
{8881 3 • 3
gutaperkowe,
go (Lwów plac Kapitulny 1. 7.)
4. Zygmuntowiczowej Amalii, wdowie po Hipoliciea Zygmuntowiczu i
Zwracamy uwagę Sz. Publiczności ua
rośnej wielkości i kamień do budowy, po> wyszła z druku :
powiatu żółkiewskiego, który opłacił w ciągu lat 9 udziałów 11, zapomogę
: bardzo ważny wynalazek angielski:
nadzwyczaj nizkich cenach do sprzedania.
stałą w rocznej kwocie 33 zl., tudzież z powodu udowodnionego ubóstwa )
FIŁOTKA
Ulica Janowska Nr. 42.
3008 3—8
ełniane
przez
wzgląd,
że
śp.
Hipolit
Zygmuntowicz
swoją
gorliwą
pracą
do
rozwojo
।
czyli
po tanich cenach
żółkiewskiego wielce się przyczyni), nadzwyczajny jednorazowy datek
polecają
Ł995 3—?
Droga do Pobożności oddziału
w kwocie 30 zł.
św. Frane. Salezyugza
rozmaitych rozmiarów, nołą5. Starczewskiej Marji wdowie po Aleksandrze Starczewskim z powiatu
podług tłómaczonia
czone z poduszkami napełnio*
„Tgtusem
”
zaleszczyckiego, który w ciągu lat 8’/a opłacił 45‘/, udziałów, zapomogę stała
śp. ks. A. Jełowlckiego.
ul. Halicka 1. 19. we Lwowie.
nenii powietrzem.
przy ulicy Czarneckiego 1. 10.
Zamówienia z prowincji za zaliczeniem.
W wydania niniejszem opuszczone, w rocznej kwocie 90 złr., tudzież nadzwyczajne wsparcie w kwocie 22 zł. 50 c
Przekonano się. że pościel ta oddaje
6. Smolin Agnieszce, wdowie po Filipie Smolin z powiatu podbajeckiesą ustępy i wyrażenia, które w czasie gdy
we Lwowie,
wielkie usługi wojskowym, podróżnikom,
to dzieło było wydane (r. 1608) dla wy- go, który opłacił w ciągu lat 9 udziałów 9, zapomogę stałą w rocznej kwo
inwalidom, chorym w szpitalach etc., ete.,
utrzymuje na składzie
'jeśnienia rzeczy były potrzebne, dziś zaś cie 18 zł., tudzież z powodu zupełnego ubóstwa nadzwyczajne
.gdyż oprócz innych posiada jeszcze i te
jednorazowe
.'z wielu miar są niewłaściwe i niestosowne.
zalety:
wsparcie
w
kwocie
18
zł.
IDaielku te latem W. duszpasterze i szan.
ua Strzelnicy miejskiej I. piątroi) że makcmicie zastępuje łóżko;
7. Orszulskiej Aurelii, wdowie po śp. Stanisławie Omulskim z powiatu
[matki najbezpieczniej dać mogą do rąk
2) że poduszkę można zwiększyć lab
wy, składający się z 5 pokoi, 3 dużych
młodzieży.
2-.-b5 2—g i mieleckiego, który w ciągu lat 10 opłacił 11 udziałów, zapomogę stałą w
i
HIGIENICZNE,
[Zmniejszyć stosownie do woli;
sal, 2 kuchen i przedpokojów, położony
Cena 1 egz. w 16ce (str.; 466) 1 zł.;rocznej kwocie 33 zł.
3) że cała pościel spakowani i zwiznane ze swych doskonałych sku
frontem do placu Franciszkańskiego — tków, nie ustępujące w niczem za
Nabyć można u wydawcy tudzież w
[nięta zajmuje nieskończenie mało miejsca
8. Sierocie po śp. Janie Szydłowskim z powiatu zsleszczyckiego, który
[drukarni
ludowej (plac Bernard. Nr. 7.) 1
oficyną do wielkiego ogrodu spacerowe-, granicznym, wyrobu Józefa Trauli wreszcie
JCLIGHSTEE
DNSTRUCKTI01
niemniej w księgarniach: We Lwowie u p. w ciągu lat 8 zapłacił 40 udziałów, czasową zapomogę w kwocie 120 zł.
4) że można ją na pasku nosić ze
czyńskiego, apt. w Krakowie, a to:
go — z osobnem podwórzem i odgrani
Seyfartba i Czajkowskiego, w Krakowie u
Odmówiono zaś na podstawie statutu:
sobą be* żadnej żenady.
czony parkanem, przydatny na Zakład/ PUDRE z puszkiem 1 zł.
p. St, Krzyżanowskiego.
Cena od 15 szylingów do 35 za jedną
P.
Wolskiej
Antoninie
jednorazowego
wsparcia,
a
powodu
:
że
śp.
mąż
MYDŁA glycerynowe toaletowe
jest do najęcia.
pościel.
L. 830.
nie należał przez 5 lat do Towarzystwa; zaś wedle uchwały Rady Nadzorczej
sztuka 35 ct.
Bliższa wiadomość u przełożonych: MYDŁA glycerynowe toalet, płynne
Kapcom stosowny rabat i odpowiedni
przesłano p. Marji Michniewskiej wzór zrzeczenia się stałej zapomogi, tudzież
kredys.
2879 11-36
SEP
IE.SW
pp. Popowicza i Kozłowskiego (ulica:
po 80 ct.
załatwiono odezwę zakładu ciemnych we Lwowie złożeniem datków przez człon
Adresować zamówienia do
Sobieskiego dom p. Wieczyńskiego) lub MYDŁA lekarskie siarkowe szt. 35 c. należycie ukwalifikowanego, koncesjono
ków
Wydziału
centralnego.
„
„
smołowe
,
85
c.
wanego, potrzebuje miasto Bofechów.
u skarbnika p. Pierożyńskiego w Wy-1
W. Urawforda & Comp.
Przy tej sposobności wzywa Wydział centralny wszystkich członków za
kSĘUBMl
„
,
jodowe
„ 50 c.
TBAHNSIŁj
Podania o tą posadę przylmuje pod
dziale krajowym.
3039 1—2
57 Carter Lane
PASTA piękności n ezrównana85 c.
legających z wkładkami za r. 1876, ażeby takowe pod rygorem §. 28. sta
pisany
Magistrat
do
15.
sierpnia
1877
„
do czyszczenia zębów 25 c.
St. Paul’s E., C. London.
tutu jak najspieszniej uiścili, lub wprost do Wydziału centralnego (ulica Aka
Od dawna istniejący dom handlo WODA do ust flakon 70 c.
Magistrat Bolechów
domicka Nr, 5) nadesłali.
wy we Lwowie poszukuje dla zastępstw GAŁECZKI do plombowania zę
dnia 25. Lpca 1877.
Lwów d. 22. lipca 1877 r.
bów po 10 ct.
2887 2—?
zamiejscowych
;owych
|
8088
1-8
________
i
,
KIT do lepienia szkła i porcelany 60 c.
Rachmistrz,
Wiceprezes,
zdolnego
lego i doświadczonego
j
MYDŁO
do wywabiania plam 25 c.
Jf. J. Olszewski.
Biuro wywiadowcze Dr. Karol Mikuliński.
Do zamówień z prowincji dolicza
Członkowie komisji kontrolującej :
się 15 ct. za opakowanie.
Julii Witoszynskiej
Adolf Stroner.
Antoni Żabicki.
któremu i dotyczące podróże poruczyć ■■
pod Nr. 26. w Rynku, ma do polecenia
Oft, najtaniej i w najlepszych gatunkach
Bliższa wiadomość udziela Ad
Ad-
zamyśla. Bliższą
Francuzkę rodowitą, posiadającą muzykę
we Lwowie w handlach
2851 5--?
na fortepianie do ukończenia w*yŻszej edu
ministracja t, dz.
8027 3—8

4 SANG

2L1

Koncesjonowane

Biuro łyiiitazi

.1. Birk|ego,

PŁYTY kamienne

Płaszcze

Parasole i Deszczocliroiiy

kołdry i plaidy,

Apteka iiod rzymstim cesarzem

BRACIA LANGNER

Budynek

ŚRODKI TOALETOWE

SYHON
itEHm-ms

Kominiarza

W

KAWA i CUKIER

II
przedawcę, L

WILLA

Zmiana lokalu.
BIURO

wywiadowcze, ogłoszeń i
KANTOR dla SŁUŻBY

J. Dolińskiego
przenosi się z ul. Halickiej Nr. 13
z d.l. sierpnia 18W

na ul. Karola Ludwika 1.7.
2. piętro po stronie Angielskiego I
hotelu, kamienica p.Balko
(skład fortepianów.)

PRAWDZIWA WODA

1’KASJOliAT.

I

Z- rozpoczęciem nowego 1877/8 roku
szkolnego, otwieram u siebie pensyonat dla
5 lub 6 uczniów gimnazjalnych lub realnych
szkół. Wszelkie;wygody, troskliwą opiekę iI
korepetycję z wSiyltkich pizedmiotow szkolnych zapewniam. Uwzględnieni będą tylko1
młodzieńcy z dobrem rpdzinnem wychowa,!
niem. Bliższa wiadomość we Lwowie wksię-j
Igarni Władysława Btełzy, hotel,
IjZorża.
■
.
2918,11—?.
J
Dr. X. Koftciszewaki.

pana Lessueur w Paryżu

EAU ALLEWDE.
Na spędzeni® piegów i liszai, zapo
biega zmarszczkom, bieli płeć, w Pa
ryżu n p. Gąstellier, 47 rue de la
Chaussóe d’Ańtin, we Lwowie w apte
ce p. Mikolasch i w magazynach pp.
Strzyżewskiego i Bayera i Leona.

Stadt, Graben Braunerstrasse 8.
Należy żądać tylko prawdziwego fabrykatu Hoffa, opatrzonego przepisaną
przez e. k. sąd handlowy dla Austrji i Węgier i zaprotokołowaną marką ochronna*
(Portret wynalazcy.) Nierzetelne preparaty nie zawierają w sobie ani potrzebnych
pierwiastków leczniczych, ani nie są rzetelnie sporządzone, jak te Jana Hoffa,
przez lekarzy zalecane.
Prawdziwe Jana Hoffa fabrykaty słodowe, otrzymały, jak żaden inny pre
parat w ciągu 30 lat 41 najwyższych odszczególnień, z tych ośm w r. 1876, a to
powtórne uznanie Jego Mości cesarza Austrji, Niemiec i króla Saksonji.
We Lwowie do nabycia w apt. pp. Jakóba Beisera i Zyg. Ruckera, w Kimpolung u G. Kosińskiego i Turzańskiego, w Drohobyczu u Fr. Kuhmerker i H
Blumenfelda.
2748111 2—7

orzekła:
■> H71

galicyjskiego Banku kredytowego
przy ulicy Wałowej pod 1. 4

*

przyjmuje od 1. maja 1873 począwszy

Wkładki na książeczki oszczędności

2606 23-39

TB a w połączeniu z odkwaszonem żelazem

Woda mineralna

2811 5—7

akcyjnego Banku Hipotecznego
kupuje i sprzedaje

po 6°/o z

3-duiowom wypowiedzeniem,
2816 6-?

od dnia

Dnia 1. czerwca w serjach w
wyciągniętych

b

x|r.5 75 ct. i »tempel.

—

Kdrntnerstrasse 16, eisernes rJiaus.
2993 6—?

Wszystkie polecenia z prowincji wykonują się bezwlocżnie
po kursie dzienn ym, bez doliczenia prowizji.
2813 13—? S
mRURSR

SR SRSiRSRBRRR!^R

Odpowiedzialny redaktor Ja a Dobrzański.

SR Si™ SR SRSw

1, września.

Z ogólną kwotą wygranych przeszło ośm milionów xł.
Główna wygrana 280.000 zł.
Z grup naszych losów pozostałe wolne police, z których 6 do 10
seryj 1. czerwca 1877 r. zostało wyciągniętych, jeat jeazcze w za
pasie pewna ilość takich częściowych polic i odstępujemy takowe bez żadnej:
przedpłaty, a tylko za złożeniem na równi z innymi uczestnikami, którzy już
w roku 1876 przystąpili miesięcznej wpłaty częściowej po 10 tł. i przy tych
policach liczone będą i najmniejsze wygrane. Upraszamy o szybkie zamówie
nia,, ponieważ taki wypadek dwóch ostatnich ciągnień pożyczki
państwowej wydarza się tylko jeden rąz na sto lat.
£055 16—?

które według prawa z dnia 1. lipca 1868 Dz. PP. XXXVIII. N. 93,
i najw. post, z dnia 17. grudnia 1871, mogą być użyte do lokowa
nia kapitałów funduszowych, pupilarnych, kaucyj małżeńskich wojsko
wych, na kaucje służbowe i wadja — są w tymże kantorze do nabycia.

Wysyłki za zaliczeniem uskuteczniają się tylko za złożeniem zadatku.

Wydawcy i właściciele: J. Dobrzański i K Groman.

od jednego zl. wa. do każdej wysokości, oprocentowując je

MTCiągnienie wggrangch

6°|0 LISTY hipoteczne,

Promesy m wstó losy Uzi 50cl .
losy z rolo 1864 . 3 „ 50 „ )I(
1

Wkładki na książeczki oszczędności

cały los państwowy z r. 1839 zł. 950 cały z wyjąt. najmn. wygr. zł. 47
P>ą^a......................................„
180 1 piątka .................................
9>.
połowa tej ostatniej . . . „ 95 1 połowa tej ostatniej . .
50.
ćwiartka................................ n
48 1 ćwiartka............................
25.
dziesiąta................................ n
20 1 dziesiąta............................
12.
1 dwudziesta..................................
dwudziesta
6.

pod warunkami najprzystępniejszemi.

Co, we Wiedniu^

21. ulica Halicka, przyjmuje

które 1. września muszą być wyciągnięte
wyciąg
z wygranomi.

c. k. uprzyw. galic.

wszystkie efekta 1 monety

We Lwowie do nabycia u Józefa Frieda, kupca, ulica Krakowska.

| Galicyjskiej kasy zaliczkowej

Kantor wymiany | Losy państwowe $ i r. 1839.

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

Ngltrui

Towarzystwo

8

wkładki na dział zastawniczy.

M

Zwrot wkładek do 200 złr. uiszcza się bez wypowiedzenia.
Udziela

Godziny czynności biurowych-.
od 9tej do lszej przed południem,
od 3ciej s 5tej po południu

XXXXXXXXXX XXX XXX

Pod temi samemi warunkami przyjmuje Towarzystwo gali
cyjskiej kasy zaliczkowej

jest najbogatszą w żelazo i kwas węglowy w stanie wolnym. Należy zara
dzić się lekarzy o skuteczności tej wody niemajacej sobie równej w Europie
w leczeniu CHOROB GASTRALGICZNYCH, GORĄCZEK, BLADACZKI
WYNĘDZNIENIA i wszelkich chorób pochodzących z NIEDOKRWISTOŚCI.
Towarzystwo w Paryżu, 131, Bulwar Sebastopolski. Skład we Lwo
wie w apt. P. Mikolascha, w Krakowie w apt. P. Trauczyńskiepo i P.Redyka.

$ od Jednego złr. w. a. do każdej wysokości, oprocentowując je po
$
O od sta.

przy placu Marjackim Nr. 10. w głównym Rynku Nr. 30.

po 7% Z 14po 8% Z 30Udziały zaś człouków oprocentowują się
pierwszej wkładki.

*1

Oddział zastawniczy i wkładek książeczkowych

w Obie promesy razem

Wilhelma lub Juliusza Adama

Katar żołądkowy wyleczony!

kacji panienek, z dobretni rekomendacja
mi od zacnych Pań gdiie bawiłą, także
we Lwowie 1, 739\ przy ulicy Sykstu- Nauczyciel ukończony prawnik, po
skiej 1. nowa 56 położona, (dawniej Arma- siadający język francuski i muzykę na
(według orzeczenia pana majora Badaillic.)
tysa), jest z wolnei ręki do sprzeda skrzypcach z dobretni świadectwami po
Orlovac. Przysłane mi przed kilkoma tygodniami na próbę przeciw dłu
nia, lub też od dnia 15. sierpnia r. b; szukuje umieszczenia w kraju lub za
2 8
goletniemu kaszlowi żołądkowemu Ifolia cukierki słodowe
dó wynajęcia.
8018 2-» granica.
na piersi, zrobiły mi nader dobroczynne ulżenie, przezeo czujęsię być
Bliższej wiadomości udzieli adwokat
w potrzebie upraszać o ponowne przysłanie 6 pakietów.
krajowy Dr JÓZEF MALINOWSKI we
Jerzy Badaillic, c. k. major w armii czynnej.
[Lwowie, ulica Krakowska 1. 12.
2615
wynalazku
18-26 Do c. k. fabryki nadwornej preparatów słodowych, JANA HOFFA we Wiedniu,
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NYITRAI & COMP, Wien, Kdrntnerstrasse 16, eisernes Baus.
We Lwowie u Józefa Frieda, kupca, ulica Krakowska.

Sr
Z drukarni ,Gazety Narodowej” pod zarządem A Skerls.

