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We Lwowie, Czwartek dnia 9, Sierpnia 1877.

Rok XVI

Wychodzi codziennie o godzinie 7. rano,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
Przedpłata wynosi:
MIEJSCOWA kwartalnie
miesięcznie
Za miejscowa

„

4 złr. 50 oeut.
1 „ 50 „
2 „ — „

Z przesyłką pocztową:

M

w państwie austrjackiem . 6 rir. — et.
do Prus i ftteszy uiemieekioj . *
Franeii..................................
po 7 tir.
Belgii i Szwajcarii .... f 60 ant.
Włoch, Turcji i kuiet. Naddu.
Serbii.......................................

Numer pojedynczy kosztuje 10 centów.

Frsedpłatę i ogłossenla przyjmuję:

GAZETA UDOWi

wołają, aby sejm nasz nie zatrudniał się pisa Kriidenera pod Plewną, i tam musiał oręża do
niem adresów politycznych.
bywać dla ratowania się*po klęsce Moskwy —
Na mityng kroacki Frmdbl. miota szyder powrócił do Wiednia z siecjalną misją od cara,
Łwów d. 9. sierpnia. I
stwami i groźbami — a dlaczego ? Oto że zażą a to aby cesarz austrjicki pozwolił operacje
Moskalofile nie mogą przebaczyń mityngowi dano w rezolucji wcielenia reszty Pogranicza do moskiewskie rozciągnąć na Serbię, dalej aby
lwowskiemu; wiemy już co Słowo pisało przed Kroacji. Przyłączenie to jest w części już doko zbić pogłoski o okrucieństwach moskiewskich, a
jego odbyciem, a oto co pisze po odbyciu: „Kie nane, w części zaś ustawami sankcjonowanemi wreszcie aby przywieźć sjjeże zapewnienia cara,
dy roku zeszłego Turcy 200.000 Bułgarów wy zapewnione, a jednak rzuca się przeciw temu że o nabytkach terrytgrudnych na półwyspie
rżnęli (w poprzednim numerze pisało Słowo, że Frmdbl. — i pragnie resztki Pogranicza zatrzy Bałkańskim nie myśli. .7 podobnem zleceniem
tylu Bułgarów w samej okolicy Filipopola wy mać pod rządami wojskowemi, które są anachro pułkownik angielski lord i Wellessey miał wyje
rżnęli ; p. r. G. N.), a teraz dalej wyrzynają ich nizmem w monarchii parlamentarno-konstytucyjnej. chać do Londynu.
bez litości, królowie Iwowsko-polskiego narodu nie
Frcmdenblatt odpowj*la na to, że jak Corr.
zwoływali mityngów, ale teraz zwołują, aby „dać
Otrzymaliśmy z Wiednia telegram nastę Autriche donosi, br. Lóhfieysen ciągle jeszcze ba
wyraz oburzeniu itp." na rzecz Turków. I nie pujący :
wi przy armii moskiewskiej. Może to być prawdą;
dziw! Tacy Polacy jak menery Iwowsko-polskie
Wiedeń dnia 7. sierpnia. Politische ale to jest pewnem, że Jlriigi austrjacki pełno
go narodu, byli przez 500 lat katami Rusi, więc
też gorąco obstają za Turkami, katami chrze- Correspondenz donosi z Belgradu: Skup- mocnik wojskowy,'br. Bichtolsheim z obozu ca
L
ścian w’ ogóle, a Bułgarów w szczególności, al czyna przed odroczeniem swojem przyjęła ra przybył do Wiednia.
------- L’ęi__
bowiem swój swego miłuje, kat kąta kocha."
wszystkie przedłożenia finansowe, tudzież
O mobilizacji austrjąckiej wszystkie dzienni
A więc Słowo koniecznie sięyhparło wmówić oświadczyła się za płaceniem na
w swoich stronników, że 200.00<y Bułgarów Tur dal haraczu Porcie, zaczem Risticz przema ki wiedeńskie powtarzają następujące doniesienie
Augsb. Gaz. Powsz.: „Wszystkie wojska, które
cy wyrżnęli w r. z., że Polacy | byli przez 500
lat katami Rusi itp. Polecamy ten artykulik wiał. Wiadomość, że Serbia 40.000 żołnierzy mają być zmobilizowane, są już od kilku tygo
dni na stopie pogotowia; i wszystko jest zarzą
Starej Pressie, która pełniąc służbę moskiewską mobilizuje, jest mylną.
dzone, aby na pierwszy telegram mobilizacja
jak Słowo, grozi autorom mityngu lwowskiego
Do tego dodaje redakcja Polit. Corresp. mogła wejść w życie. T8k np. Lloyd austrjacki
surowemi karami, a w następnym artykule kie następującą uwagę: Z innej strony dowiadu
zobowiązał się 20 okręfitw (do Dalmacji) a To
rującym, chcąc sejm nasz odwieść od wysłania
adresu do korony, na takich oto opiera się ar jemy się z Belgradu, że właśnie ostatniemi warzystwa żeglngi na Slnie i Drawie wszystkie
gumentach, jak np., że „wzmożenie się liczby czasy rząd serbski robi dalej przygotowania swoje statki oddać rządowi dó transportu woj
ska; kolej Południowa wysyłałaby o dwa a ko
głosów polskich na sejmie ciężką założyło klam militarne, chociaż nie na wielki rozmiar.
lej Divazza-Pola (w Istjji) o jeden pociąg dzien
kę zmianie ordynacji wyborczej, do której dążyli
Widocznie Serbia w kłopotliwem swojem nie więcej. Punktami zlfofeemi w Dalmacji będą
R u s i n i celem korzystniejszego dla nich roz położeniu między Moskwą a Austrją, między Mo Split i Dubrownik, a tu granicy Bośnii Sissak,
kładu mandatów miejskich* — gdy tymcza skwą a Turcją i między chęcią a niemożnością
sem posłowie ruscy rękami i nogami opierali się zadośćuczynienia jej, strzyże i goli na wszystkie Zagrzeb i Osiek. Siły' to więc nie wielkie, i
dlatego nie mogą być przerw Moskwie, ani też
pomnożeniif liczby posłów z miast,—albo na takich strony. Austrja niedowierza Serbii, jak wskazuje
np. argumentach: „Nie chcemy ludności ruskiej powyższy komentarz półurzędowej Polit. Corresp., przeciw Serbii wymierzone, a o okupacji Bośnii
przypisywać sympatyj dla Moskwy; jesteśmy bo która w numerze poprzednim w liście z Belgia i Hercegowiny już wcale mowy niema. Także
do dalszyeh operacHi gdyby były potrzewiem najmocniej przekonani „von der patriuti- du, widocznie z jen. konsulatu pochodzącym, o- co
bnemi, plany marszów ji^-są wygotowane. Woj
schen, gut ósterreiohischeu Gesinnuug" tej lu pisuje. środki finansowe, jakie skupczyna zaiządności, i zawsze gotowiśmy tego przekonania na dziła ni zasilenie skarbu, na zakupuo prowian ska, przeznaczone do Hercegowiny, udałyby się
szego bronić przeciw każdemu, od Polaków po tu, amunicji, mundurów i koni — bo tego Ser częścią na Trzebinię. przeważnie zaś na Mostar.
chodzącemu zarzutowi. “ Dalej wywodzi Stara bia już zupełnie niema po zeszłorocznej wojnie; — przyrzem użyto by także gościńców, ostatniemi
Presge, że „zebranie się świeżego sejmu kraju dalej wykazuje, że gdy Porta wycofała swoje czasy przez techniczne oddziały wojskowe w Dal
tak znacznego jak Galicja, jest zawsze i teraz wojska z zachodniej Bułgarji, Starej Serbii i Boś macji poprawionych lab nowo zbudowanych.
jeszcze ważnym wypadkiem politycznym" — i z nii, tam właśnie pod Jaworem Serbia ustawiła kor Wojska, do Bośnii przeznaczone, poszłyby trzema
tej przesłanki wysnuwa wniosek, że „sejm gali pus niby to dla strzeżenia granicy; — dalej do drogami: Split-Siń-Liwuo, Sissak-Novi-Bapialukacyjski powinien — milczeć, jak milczało Koło nosi, że grecki konsul jen. Doxos z polecenia Trawuik, i Brood-Maglaj do doliny rzeki Bosny.
Dywizja 18. pod fmp. Jowanowiczem, w Dalmacji,
polskie w Radzie państwa."
rządu swego poruszył w Belgradzie myśl zawar liczy 4 pułki piechoty i 6 batalionów strzelców.
Drugi dziennik wiedeński, który także jest cia zaczepno-odpornego sojuszu grecko serbskie I Dy wizja 36. w Kroacji, pod fmp. Schmigozem
zarazem i przedlitawskim i moskiewskim orga go — że jednak Risticz dlatego dał rekuzę, iż liczy 2 pułki piechoty ii 2 pułki kounicy. Dynem półurzędowym, Fremdbl. pali kazania Wę Grecja, mimo istniejącej już konwencji grecko- wizja 20. w Sławonii, pod fmp. Szaparym, liczy
grom i Kroatom za mityngi znane. A ciekawym serbskiej, czynnie do akcji się nie wmięszała; że 4 pułki piechoty i 1 batalion strzelców. Tym
argumentem przemawia do Węgrów, że nie po zresztą Milan i ministrowie jego uchwalili sta dywizjom dodane będą należne oddziały artylerji
winni dopuszczać się mityngów, oto: „Węgrzy nowczą powziąć decyzję dopiero po zasięgnięciu i t. p według etaiii wojennego.
tego stamają dwa uprawnione organa, przez które jego wskazówki z głównej kwatery moskiewskiej-;-^ irfe-jako rezerwa Jjeilna ulywizja j^ędzy Moha
I;
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———ffttyBndo pod wngtykw
czem a ujściem Drawy. Wojska w Kroacji i
przemawiać do korony, do świata: sejm i mini- chać z całą stanowczością, że na tajnem posie Sławonii tworzyłyby jeden korpus, noszący we
sterjum odpowiedzialne.” Ale cóż z tego wypły dzeniu skupczyna upoważniła rząd do obwołania dług organizacji wojennej nazwę korpusu XIII.
wa? Nic innego przecie, jak to, że jeżeli np. w niepodległości Serbii, i do poufnego wybadania
Summa, o którą wspólny minister skarbu,
Galicji zdaniem Starej Pressy i Fremdbltu należy mocarstw w tym względzie.8
Hofman umówił się na wypadek potrzeby z ban
zakazywać ludności odbywania mityngów, to sejm
W samej rzeczy Risticz wyjeżdża do Wie kiem narodowym i spółką Rotszyld-Zakład kre
ma prawo i obowiązek pr zemawiać do korony w dnia. Równocześnie donosi berlińska National- dytowy, wynosi 26,400.000 zł., z której dać ma
imieniu tej ludności, zwłaszcza gdy Galicja nie Zeitung, że austrjacki pułkownik, br. Lóhney-' bank narodowy 15 mil. zł.
ma ani odpowiedzialnego ani nieodpowiedzialne sen, który bawił w Bułgarji jako gość jeneralgo ministerjum ! Ależ właśnie pisma te na gwałt nego sztabu moskiewskiego, a potem korpusu!

Kwestja wschodnia
Jako wynik nieodzowny rozbioru Polski.

(Ciąg dalszy).
Korzystając z tego carat z największą bez
względnością rozpoczął nawracanie na prawosła
wie unitów w Królestwie Polskiem, a gdy lud
stał przy wierze ojców swoich wytrwale, rozpo
częły się w r. 1874 gwałty, mordy, pożogi, i
wszelkiego rodzaju bezprawia, dokonywane na
ludzie i jego kapłanach. Tysiące ofiar padło, ty
siące zasłano w Sybir, a wszelako pomimo tego
barbarzyńskiego znęcania się nad ludem bezbron
nym, pomimo wydarcia mu jego kapłanów, lud
ten nie odstąpił wiary swych ojców i jedynie
zmuszany knutem i bagnetem wchodzi do cer
kwi schizmatyckiej.
Car, którego pomimo tych czynów barba
rzyńskich, w jego imieniu dokonanych, będących
hańbą 19 stulecia, Europa urzędowa, niewahała
się obwołać wzorem liberalizmu i najwznioślej
szych uczuć, ośmielony tą jej dla niego służal
czą uległością, przeprowadza z cała usilnością
wynarodowienie Polaków. Nietylko gwałci ich
przekonania religijne, ale zabronił im używania
własnego języka w szkołach, urzędach, sądach.
W skutek ukazu carskiego nasłani z głębi Mo
skwy sędziowie, wyrokują o majątku, czci i ży
ciu obywateli, których ani języka, ani zwycza
jów, ani stosunków całkiem nieznają.
Gdy car z systematycznie wyrachowanem
okrucieństwem, spełnianem z dzikością bezwzglę
dną, dąży do zupełnego wynarodowienia a ra
czej wytępienia Polaków, wówczas liczni jego
ajenci nurtują prowincje Turcji europejskiej, i na
wpół dziką osiadłą tamże ludność prawosławną
słowiańską, przygotowują i zachęcają do zrzu
cenia jarzma tureckiego, stokroć znośniejszego,
aniżeli bezwzględny a systematyczny despotyzm
carski.
Po podróży cesarza austrjackiego na wio
snę 1875 do Dalmacji, graniczącej z prowincja
mi tureckiemi i osiadłej jednoplemienną z niemi
ludnością, ajenci moskiewscy skierowali jej zapał
ku celom zamierzonym oddawna, i rzucili gęstą
sieć spisków pomiędzy Słowianami turecki
mi, które podburzały ich przeciwko Turcji. Nie
trzeba było na zaburzenia długo czekać, powsta
nie wybuchło w Hercegowinie i w Bosnii 22
lipca 1875, pod kierownictwem moskiewskiem i
za moskiewskie pieniądze. Towarzystwo młodej
Serbii, zwane Omladiną, które zamierzało na
zasadach rzeczpospolitej społecznej, utworzyć
federację wszystkich Słowian południowych i
pracowało nad rozpowszechnieniem tych zasad,
pospieszyło z pomocą powstaniu, aby jego kieru
nek pochwycić. Wmięszanie się atoli Omladiny
nie zgadzało się z interesem Moskwy, która nie
życzyła sobie zawiązania się federacji wolnych
ludów słowiańskich na półwyspie Bałkańskim.
Moskwie federacja taka zagradzała by drogę do
Stambułu. Usiłowania Omladiny były też i in-

Śttfrespwdleficje „Gaz. Xar.“
Wiedeń d. 6. sierpnia.
(Y.) Tym razem mam do zapisania podnio
sły i wspaniały objaw życia narodowego pomię
dzy Polakami, zamieszkującymi we Wiedniu. Dla
uczczenia znakomitego patrjoty, hr. W. Platera,
który obecnie gości w murach grodu tutejszego,
zebrali się wczoraj wieczorem w pięknej sali
Albrechta Diirera na Gumpendorferstrasse nasi
rodacy w liczbie, jaką żadne dotychczas zgro
madzenie polskie we Wiedniu poszczycić się nie
mogło. Obecnych było przeszło 300 osób, a co
najbardziej wydaje mi się pocieszającem, że w
bratniera kole wszystkie stany zespolone jednem
wzniosłem polskiem uczuciem dłoń sobie podały,
gorącą dłoń do — zjednoczenia. Nie przesadzam
bynajmniej jeśli powiem, że wczorajsze zgroma
dzenie w ogóle do najświetniejszych polskich ze
brań zaliczonem być powinno. Inteligencja i ro
botnicy, księża i ludzie znanych zasad liberal
nych zeszli się społem, ażeby oddać hołd przy
należny mężowi z Rapperswyl, który w ciągu
długim gniotącej nas niewoli babilońskiej wy
trwał mężnie przy sztandarze narodowym. Wi
taliśmy więc serdecznie chorążego tego sztanda
ru gorącem słowem, tętnem serc polskich!
... W pięknej sali Albrechta Diirera wznosił
się naprzeciwko głównego wejścia trójjedyny
sztandar Polski. Ściany przystrojone były w trój
kolorowe chorągwie. Pod sztandarem trójjedynym
zajął miejsce hr. Plater. Zgromadzenie powstało
z miejsc, i grzmiącemi oklaskami, oklaskami trwającemi minut kilka, powitało go. Nastąpiły prze
mówienia powitalne. Obecni prezesowie istnieją
cych polskich stowarzyszeń powitali najprzód
znakomitego gościa, poczem nastąpiły mowy, bę
dące na porządku dziennym wieczoru. Jako pierw
szy mówca wystąpił akademik Tacik, po nim
przemawiali panowie Marszal, Orłowski, dr. Machek i wielu innych. Kiedy dla podziękowania
powstał hr. Plater, znowu grzmot oklasków roz
legł się w sali. Dowody czci serdecznej rozrze
wniły sędziwego gościa. Jak zawsze tak i teraz
począł on swą mowę od ideału naszego wspólne
go, od Polski, zbroczonej krwią, jęczącej w oko
wach. Hr. Plater mówił trzeźwo, przekonywują
co, porywał słuchaczy, a nie jedna łza błysnęła
w oku słuchaczy. Mówca w dalszym toku pod
niósł myśl założenia nowego towarzystwa pol
skiego we Wiedniu, które miałoby objąć szersze
koło Polaków tu mieszkających, i nieść pomoc
tam, gdzie jej będzie potrzeba.. Projekt hr. Platsra• z entnzj«wncm przyjęty
zgro?
madzeaie. „Jednoczmy się bracia! zespalajmy się
w jeden obóz!8 Rozległ się okrzyk porywający
wśród zgromadzenia.
Posiew myśli poczciwej i patrjotycznej bez
zwłocznie wydał owoc. Dr. Ludwik Wolski
zabrał głos i w pięknem przemówieniu zapropo
nował, ażeby nie tracąc czasu przerwać chwilo
wo porządek dzienny i przystąpić do wyboru ko
mitetu, który miałby wypracować statuta dla
„Zjednoczenia Tolaków mieszkających we Wie

We LWOWIE bióro administracji „Gazety
Narodowej® Plac Halicki w pałacu W.
Ulanieckich. Ogłoszenia w PARYŻU przyj
muje wyłącznie dla „Gazety Nar.® ajencja pan
Adama, Correfour de la Crois, Rouge 2. prenume
ratę zaś p. pułkownik Raczkowski, Faubong, Poisonniere 33. W WIEDNIU pp. Haasenstein et Yogler,
nr. 10 Wallfischgasse. A. Oppelik Stadt, Stnbenbastei
2. Rotter et Cm. I. Riemergaase 13 i G, L. Daaba el
Cm. 1. Maximilianstrasse 8. W’ FRANKFURCIE: nad
Menem w Hamburgu pp. Haaswwtein «t Yoglw.
OGŁOSZENIA przyjmują się za opłatą 6 centów
od miejsca objętości jednego wiersza drobuyru dru
kiem. Listy reklamacyjne nieopieozętnowane nie
ulegają frankowaniu. Manuskrypt?, drobne nie
zwracają się, lecz bywają mszczone.
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dniu,8 Towarzystwa wzajemnej pomocy. Wniosek
dr. Wolskiego został przyjęty i po krótkiej dy
skusji wybrany został komitet złożony z nastę
pujących panów : dr. Wolskiego, dr. D unieckiego, dr. Macheka, Gołemberskiego,Smólskiego i ks. Czerwiń
skiego. Wybór dokonany został przez akla
mację. Następnie uchwalono, żeby w skład ko
mitetu weszli dwaj delegaci „Siły8 i jeden
„Ogniska." W przeciągu dni ośmiu ma „Siła8 i
„Ognisko8 wybrać delegatów swoich. Prócz tego
zapadło jeszcze, że wybrany wczoraj komitet ma
prawo wedle potrzeby kooptować dowolną liczbę
nowych członków komitetu.
Po przeprowadzeniu wyborów, a więc po ukoastytuowaniu zawiązku przyszłego Towarzy
stwa, przystąpiono do porządku dziennego. Na
stąpiły mowy, toasty wierszem, deklamacje, a w
końcu wzniosłe i piękne przemówienie pani
Mars chał, która wimieniu Polek stojących za
wsze przy sztandarze narodowym, powitała wiel
kiego patrjotę. Pani Marschal po skończonej mo
wie podała hr. Platerowi przez swoje dziecię,
dziesięcioletnią dziewczynkę piękny wieniec z
liści dębowych. Gość rozczulił się tą serdeczno
ścią, płynącą prosto z polskiego serca, tem uzna
niem ogólnem poczciwych swych dążności. Zno
wu orkan oklasków rozległ się po sali. Zabierali
jeszcze głos dr. Duniecki, dr. Wolski, p. B. Wo
łowski, dr. Machek, Smólski, Orłowski, Gawli
kowski, Czechowicz i wielu innych, aż w końcu
p. Gołemberski zakończył tę uroczystość naro
dową bardzo pięknem patrjotycznem i płynnie
wygłoszonem przemówieniem. Mówca mówił do
Polaków, więc mówił w imię wolności, w imię
krzywd i świętokradzkiego deptania najświęt
szych uczuć narodowych, a przy końcu dotknął
kilkoma słowy apostazji objawiającej się w kie
runku moskałofilskim pewnej koterji krakowskiej.
„Nie panowie8 — mówił on mniej więcej w te
słowa — „takich zaprzańców niema pomiędzy
nami. Donoszono, że członkowie rodów znakomi
tych w Polsce skłaniają się do ugody z Moskwą.
To potwarz, gdzież oni są, ci, którzy za grosz
Judasza mieliby odwagę zaprzedawać naród od
wiecznemu wrogowi naszemu ?8 Dałby Bóg, gdy
by rzeczywiście tak było, niestety jednak mam
pewne powody sądzić, inaczej. Dopiero o godzi
nie w pół do 11. skończyła się ta podniosła, ogólna, przęz swą jednomyślność i patrjotyzm
wspaniała uroczystość Polaków mieszkających
we Wiedniu.

Z teatru wojny,
MadduuajNki teatr wojny.

Najważniejszym faktem w ostatnich dniach
stworzonej sytuacji na naddunajskim teatrze
wojny, jest odcięcie oddziału jen. Hurki. Już
kilkakrotnie kładliśmy nacisk na awanturnicze
znamiona tej wyprawy litewskiego rycerza, wy
prawy nie dającej się w żadnym razie usprawiedliwić ze stanowiska strategicznego, a mają-

teresom Austrji przeciwne, to też i ta ostatnia tylko ten skutek, że przez nie zyskała Moskwa stosunkach, bo nie car dopuszczał się tego po- mianowanie to uczyniła Moskwa w celu wywarz początku przyjażna ruchowi, zamknęła później. dosyć czasu potrzebnego jej do dalszych knowań, gwałcenia, ale nieoficjalna Moskwa, której car ci a nacisku na Turcją i skłonienia jej do przyswe granice ściśle, aby ani ochotników, ani bro- Zaburzenia bowiem pomnażające się coraz bal
bar- sam ulegać musiał. Chciano oszukać tem kłam jęcia warunków moskiewskich po zebraniu się
ni, ani amunicji niedopuścić dla powstania. Mo- dziej w prowincjach tureckich ułatwiły zadanie stwem opinią publiczną, ale zbyt ono było nie- konferencji. Warunki te były:
1) Rozbrojenie wszystkich muzułmanów w
skwa z swej strony zakazała księciu Czarnogór- Ignatiewowi w Stambule, który mając po sobie zgrabnem, aby mu mógł kto uwierzyć, przeko
_i.sx— i: —
v_łj
ł—
skiemu
sorbskiemu
wspierać powstanie,
które w wezyra Mahmuda baszę i część dywanu, a nywało zaś tylko o wartości moralnej tych, któ Bośnii, Hercegowinie i Bułgarji.
2) Wykluczenie od urzędów, które mają być
go dążności zgubnemi były dla jej władzy. — przytem przemożne w haremie wpływy, widział rzy służyli za narzędzie carowi do oszukiwania
Szło jej głównie bowiem nie o wyswobodzenie się bliskim skłonienia sułtana do oddania mu ludów.
wybieralnemi, wszystkich obcokrajowców.
chrześcian, ale o użycie ich jako narzędzia do się w zupełną opiekę i dobrowolnego wezwania
Pomimo więc odradzania pozornego przez
3) Utworzenie milicji i policji z udziałem w
dopięcia celów zaborczych. Postanowiła więc wy Moskali do obsadzenia Stambułu, dla zabezpie cara Serbom i Czarnogórcom wypowiadania woj niej chrześcian według liczebnego stosunku lu
stąpić jako pośredniczka pomiędzy zwaśnionymi czeńja jego osoby od niesforności własnych pod ny Turcji, przygotowania do niej odbywały się dności.
ua wielkie rozmiary. W Serbii mianowicie, która
4) Internowanie wojsk tureckich w twier
poddanymi a sułtanem, i pod pozorem uchronie danych.
Ignatiew atoli pomimo całej swojej chytro- miała być taranem do rozbicia Turcji, zgroma dzach i miejscowościach z góry oznaczonych, dla
nia Europy od wojny a zarazem poprawienia
losu uciśnionych chrześcian zawezwała w paź ści, zbyt lekceważył Turków, i nie przypuszczał dził się korpus posiłkowy moskiewski. Moskwa uniknienia wszelkiej styczności wojska z ludno
dzierniku 1875 r. rządy angielski, francuzki i aby zdolni byli przeniknąć jego zamiary rzeczy wysilając się na to, aby wyprawie serbsko-mo ścią chrześciańską.
5) Zwinięcie zupełne wszelkich wojsk niere
włoski do wspólnego w tym celu działania.
wiste. Tymczasem softowic w połączeniu z lu skiewskiej zapewnić jak najlepsze powodzenie,
Gabinet carski, który deptał Polskę, zbro dnością Stambułu, zgromadziwszy się w kilka wybrała na dowódzcę onej jenerała Czernajewa, gularnych, i odesłanie wszystkich Czerkiesów
czony krwią tysiąca ofiar, który krocie Polaków dziesiąt tysięcy, wymogli na sułtanie w dniu 10. zwanego bohaterem Taszkientu. Uważała go nie do Azji.
6) Zamienienie wszystkich dziesięcin i dzie
wysłał na Sybir, który bagnetem i knutem na maja 1876 usunięcie w. wezyra Mahmuda baszy, zawodnie za najzdolniejszego ze swoich dowódzprzeprowadzenia’ zajęcia rżaw w podatki stałe, z rozkładem takowych
wracał na schizmę unitów, w tej samej chwili oraz i innych stronników Moskwy. Ignatiew popo-(ców,
cuw, do
uu pomyślnego
puuijsmegu przępwwauiemo
prawie gdy dopuszczał się tylu zbrodni, miał zbawiony swych pomocników nie przestał wi-< Turcji, uważanej za niedołężną z powodu, iż nie przez kontrybuentów.
cyniczną bezczelność wystąpić przed Europą ja-1 chrzyć, ufny w zaufanie, którym go obdarzał mogła stłumić powstań w Hercegowinie, w Bo7) Używanie języka krajowców w sądach i
Irko -fifilantropijny
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c nr o wir ' śnii i i w Bułgarji, niepokojących ją
io r»rl
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od. iroku
W administracji.
rząd ii obrońca uciśnionych. TI cyiiłfan
sułtan Abdui
lecz softowie nryolrnn
przekonawszy
--- t.-r się ani jeden rząd, który by
v----;-xod
-J. się jż pomimo zmiany dostojników, bez usunię- zaślepieniu swojem car nie zwrócił na to uwagi,
8) Wybranie przez konferencją mężów, któnieznalazł
miał
wagę powiedzieć mu: nim będziesz mógł odgry cią sułtana, szkodliwe działanie Ignatiewa nie iż odznaczenie się w Taszkendzie w walce z rzyby dostarczyli wskazówek co do reform po
wać rolę oswobodziciela chrześcian, przestań sam ustanie, w dniu 30. marca 1876 złożyli Abdul hordami, które przeważnie łuków i strzał uży trzebnych w administracji.
Aziza z tronu i w jego miejsce ogłosili sułtanem wają do obrony, nie daje żadnej rękojmi o zdol
9) Mianowania w trzech powyżej wymienio
wprzód pastwić się nad narodem polskim.
nościach dowódzcy, mającego walczyć z nieprzy nych prowincjach gubernatorów chrześcian przez
Wystąpienie to cara bez wywołania prote- Murada V.
stacji pokazało jawnie upadek moralny gabine
Moskwa pomimo klęski dyplomatycznej, jaką jacielem uzbrojonym i wyćwiczonym po europej sułtana za potwierdzeniem mocarstw.
10) Ścisłe śledzenie popełnionych w osta
tów Europy. Ich służalcza uległość dla cara od poniósł jej ambasador w Stambule, nie straciła sku. Serbia ufna w jenialność dowódzcy moskiew
powiadała zupełnie jego cynicznej bezczelności. jednak nadziei bez wypowiedzenia wojny poko skiego, w bohaterstwo^niezwalczoiie posiłkują tnich czasach zbrodni, surowe ukaranie winnych,
Zaczęły się więc matactwa dyplomatyczne, skie nania Turcji, i zajęcia Stambułu. Przesadne wy cych ją szeregów carskich, nie wahała się wy i wynadgrodzenie pokrzywdzonych.
11) Zaprowadzenie kontroli konsularnej, któobrażenie o niemocy Turków, którą ajenci mos powiedzieć wojny Turcji.
rowane do oszukania ludów, na korzyść cara.
Wojska serbskie w połączeniu z moskiew- raby czuwała nad ścisłem wykonaniem wszyst
Moskwa w porozumieniu z rządami serb kiewscy rozpowszechniali, przytem usłużność dla
kich
wyszczególnionych warunków. Dodatkowo
skim i czarnogórskim, szerząc przez swoich a- cara gabinetów dozwalająca mu bezkarnie do skiemi, przekroczyły granicę turecką 1. lipca
jentów niepokoje w Turcji, dążyła do jej zupeł puszczać się wszelkich najniegodziwszych nadu 1876, a 2. t. m. Czarnogórcy wypowiedzieli także wniósł ambasador moskiewski Ignatiew
12) aby dochody z prowincji obracane były
dalszego użycia wojnę Turcji. Wojska Turcji ogłoszonej przez
nego rozstroju i łatwego jej opanowania. Jej żyć natchnęła go myślą
ambasador Ignatiew w Stambule dążył do ode powstań do pokonania za ich pomocą dogorywa Moskwę, przez prasę urzędową i przez prasę na ich pożytek,
13) zajęcie przez siłę zbrojną obcą, trzech
grania tej samej roli jaką przed stu laty odegra jącej Turcji. Z rozpoczęciem się na większą ska płatną od Moskali za konającą, nieuległy w tej
li w Polsce Stakelberg i Repnin. Ułatwiało mu lę rozruchów wywołanych przez Moskwę w Tur walce, ale przeciwnie, ową armię serbsko-mo- prowincji, jako rękojmi, że żądania te rzeczywi
to zadanie usposobienie i charakter sułtana Ab- cji, nakazano w całem państwie moskiewskim skiewską, która miała niewątpliwie zatknąć ście spełnionemi zostaną.
Moskwa pewna wspólnictwa wszystkich rzą
dul-Azisa, podobne do usposobienia i charakteru agitacje na korzyść uciśnionych współwyznaw krzyż prawosławny na meczecie św. Zofii, woj
ostatniego króla Polski. Przebiegły i nieprzebie- ców w Turcji. Obłuda rządu najdespotyczniej- ska tureckie wyrugowały ze wszystkich jej wa dów nie wahała się bezczelnie stawiać Turcji
tych
warunków, gdy sama z pogwałceniem trak
rający w środkach, to strasząc go buntami pod szego, pod którym nie tylko mówić ale i myśleć rownych pozycyj. Następnie też same wojska
danych, to narzucając mu się z serdeczną przy nie wolno, posunęła się do tego stopnia, iż chcia- zniosły stanowczo w d. 28. i 29. października tatu, na mocy którego posiadała Polskę, i z
chylnością, potrafił Ignatiew pozyskać zupełne ła wmówić w Europę, że pod presją woli narodu, 1876 r. wojska moskiewsko-serbskie a po wzię obrazą najświętszych praw ludzkości, zamieniła
zaufanie tego niedołężnego władzcy, który za który rzeczywiście wszelkiej pozbawionym jest ciu Aleksinaczu i Diuniszu, ostatniej serbskiej Polskę w gubernią moskiewską, odebrała jej
jego poradą mianował w. wezyrem Mahmuda, od woli, rząd carski nie może przeszkodzić ani for warowni w d. 31. października miały otwartą wszystkie instytucje, zabroniła Polakom używa
danego zupełnie Moskwie, a za tego wpływem mowaniu się oddziałów ochotniczych, ani prze drogę do zajęcia całej Serbii wraz z jej stolicą. nia języka polskiego w szkołach, w sądach, w
Moskwa dla uratowania szczątków armii urzędach, nabywania własności ziemskiej.
najznaczniejsze urzęda zostały obsadzone adhe syłkom wszelkich przyborów wojennych dla po
wstańców. Urzędowa Europa przez usłużność dla serbsko-moskiewskiej, nie omieszkała wystąpić
Po przystąpieniu mocarstw do konferencji
rentami Moskwy.
Prasa urzędowa i płatna popierając zamia cara, uwierzyła temu przymusowi wywieranemu z ultimatem, żądającym niezwłocznego zawiesze zgodziła się na nią i Turcja 19. listopada. Upły
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prawie miesiąc, zanim komisarze konferen
ry Moskwy, gorąco podnosiła tymczasem potrze
cji zawarcia pokoju z Serbią i Czarnogórą. Żą cyjni wybrani przez sześć mocarstw, zjechali się
bę położenia kresu barbarzyństwu tureckiemu. go rozkazu.
Car wraz z swymi sprzymierzeńcami gorli danie moskiewskie popartem zostało jak zwykle do Stambułu. W przeciągu tego czasu nie usta
Nastąpiły też na podstawie noty ułożonej dnia
30. grudnia 1875 za wspólnem porozumieniem wie na pozór pragnący zażegnania wojny, odra przez wszystkie gabinety. Porta zgodziła się na wały zabiegi, aby urok potęgi carskiej utrzymać.
się Moskwy, Austrji i Niemiec przez Andrasse dzał Serbom, Czarnogórcom aby nie narażali się dwumiesięczne zawieszenie broni, mogące być w Mocarstwa starały się, aby Moskwę odwieść od
go, kanclerza austro-węgierskiego, rokowania z na klęski, na jakie się wystawić mogą wydając razie potrzeby przedłużonem. Zgodzono się na zajęcia Bułgarji, bo nie przypuszczano nawet apowstańcami za pośrednictwem jenerała austrjac wojnę Turcji, ale car przedstawiał urzędową wysłanie 7. listopada 1876 komisarzów wojen by Turcja mogła się oprzeć potędze kolosa pół
kiego Rodicza. Ale Moskwa przez swoich ajen Moskwę której niby nieurzędowa Moskwa nie nych sześciu mocarstw do wytknięcia linii de- nocnego. Jednakowoż pomimo opinii dyplomatów,
markacyjnych.
ta konająca niby Turcja, na polu dyplomatycztów cauwała nad tem, aby te rokowania spełzły słuchała.
Szły więc wojska carskie, broń, działa do
Jednocześnie Moskwa zamianowała w d. 9. nem i na polu bitew okazała swą żywotność i
na niczem, i aby rozkład wewnętrzny Turcji w
skutku anarchii utrzymywanej ciągle łatwiej- Serbii już to przez Rumunią, już to przez kraje listopada 1876 naczelnym wodzem armii połu wyższość nad Moskalami, o czem tak mocarstwa,
szem uczynił jej zabór. Rokowania więc prowa austrjaclpe. Rządy jesżcze i wtenczas nip wi dniowej w. ks. Mikołaja brata cara, który w d. jak ich urzędowe organa zdawały się zupełnie
dzone przez jen. Rodicza mimo szczerej chęci działy się -spowodowane protestować przeciw 1. grudnia wraź ze swoim szefem sztabu jenera ńłewiedzieć.
(Dok. n.)
pojednania zwaśnionych, spełzły ostatecznie na temu pogwałceniu praw międzynarodowych wzglę łem Niepokojczyckim, odjechał z Petersburga do
niczem w dniu 8. kwietnia 1876, a przyniosły dem Turcji, z którą zostawały w przyjaźnych Kiszeuiewa, głównej kwatery swojej armii. Za

cej na oku jedynie polityczne cele. Rozumowanie lu rannych; ci przebyli 40 mil (ang.; a 7 naszych) wego Ludwika hr. Wodzickiego, i jego zastępcę'gi kraj*owe zyskały pod zarządem władz autono- sznego ukonstytuowania się sejmu wnosi, aby
ks. biskupa Stupnckiego, i wezwał zgromadzę-; micznych. Jeżeli za miarę sądu weźmiemy poro sejm upoważnił dotychczasowy Wydział krajowy,
godzinach.
nasze potwierdziła National Ztg. w artykule in w 24 ................
„Służbę ambulansową mają Moskale dobrze nię, aby przystąpił do potwierdzenia wyboru no- [ wnanie z krajami, które oddawna rozwijając się aby jako komisja weryfikacyjna z pominięciem
spirowanym ze sfer dworskich Berlina. Bismark
'swobodnie, doszły do wysokiego stopnia boga- wszelkich formalności przedłożył referaty o spra
uważał za właściwe dać do zrozumienia Mo uorganizowaną. Temu tylko zawdzięczać należy, womiauowanego m.rszałka.
Na wniosąfc p^ła hr. Golejewskiego, wybór'ctwa i postępu, zapewne, że porównanie wypa- wdzeniu wyborów zaraz na uastępnem posiedzeniu.
skwie, iż w panslawistycznych swych zajęciach że w 12 godzin uprzątnęli wszystkich tych ran
Wuiosek ten zostaje przyjęty.
powinna się więcej mitygować, i pierwej wygrać nych, którzy w nocy zdołali uciec od baszybo- hr. Wodzicki ego ząwierdzony został przez akia-1 dnie na naszą niekorzyść; ale sięgając pamięcią
tnik*-4JJwał od nowomia-;w nie tak dawną przeszłość, nabrać można otuPoseł hr. Golejewski wnosi, ażeby sejm
wojnę militarnie, a potem dopiero myśleć o po żuków. To też w ambulansach znajdowali się mację, poczet
chy,
bo
wiele
zrobiono
dobrego,
a
więcej
jeszcze
bezzwłocznie
przystąpił do uchwały, które komi
litycznych wawrzynach. Tymczasem kampania tylko tacy ranni, którzy mogli pieszo ujść ka nowanego mar&ąfB,Cv ’j5rzys1^gę.
Otwierając płodzenia sejmu, marszałek po- złego zaniechano. Początki to dopiero, ale od po sje mają być wybrane, i po ilu członków liczyć
jen. Hurki była po prostu ubieganiem się za po- wał drogi z pola bitwy. Ciężko ranni zostali
litycznemi wawrzynami, z pominięciem wszelkich tam, gdzie padli, a dobili ich potem baszybożu- wołał na sekretar.y tymczasowych posłów wie czątków, po tak długiem zaniedbaniu na tem po mają Wnioskodawca wnosi wybór do komisji bud
zasad strategji. To też strategja zemściła się na ki, tak samo jak i tych co zostali w Radzi- kiem najmłodszych*. Raciborskiego, Piłata, Tu lu, koniecznie zacząć było trzeba. Będzie ważnem żetowej 20 członków, do administracyjnej 15, do
rzańskiego i Wojciech* hr. Dzieduszyckiego. Po panów zadaniem, podczas obecnej kadencji, szu komisji kultury krajowej 12, do petycyjnej 25, do enim okropnie. Pobity pod Eski-Sagrą (poniżej szewie.
„Liczba tych rannych, około których przejeż nieważ poseł Raciborski nie był obecnym, powo kać miary właściwej, aby budżetu krajowego dukacyjuej 12, do sprawdzającej czynności Wy
podajemy opis tej bitwy według Daily Telegraph),
wypędzony z Jeni-Sagry i Kazanłyku, jen. Hurko dżałem, wynosi co najmniej 3500 ludzi; zgadzam łanym zatem został ra sekretarza w jego miej- zbytnie nic przeciążyć, a przecież nie cofnąć się działu 10, do gminnej 12, do drogowej 15.
przed wydatkami, bez których produkcyjny roz
Nad liczbą członków niektórych komisyj od
według jednych wiadomości ma być zamknięty w się przeto z obliczeniem jednego oficera sztabu sce p. Skałkowski.
bywała się dyskusja, w której brali udział po
Marszałek hr.L,tidwik Wodzicki: Po wój kraju staje się niemożliwym.
rodzaju cul-de-sac. utworzonego doliną Tundży i jeneralnego, który straty w poległych, rannych i
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staChodża-Bałkanami, według innych zaś dotarł do nieodszukanych z kolumny Szachowskiego obli
_______
____
nowisko, zajmowane dotąd przez ludzi uznanej szych należy wypracowanie ustawy liypotecznej Zoll i Grocholski. Poseł Erazm Wolański wniósł
parowu Szypki i został w nim zamknięty od cza
na 6 —7000.
„Najwięcej ucierpiała brygada 32 dywizji, powszechnie zasługi, gorliwych i doświadczonych dla mniejszej własności. Ważny to postęp i ko rozdzielenie czynności komisji, sprawdzającej czyn
południa wojskami Sulejmana baszy, a od półno
cy armią Mehemeta Alego i prawem skrzydłem Prócz ogromnych strat w ludziach utraciła tak- w pracy około dobra kraju, nie taję przed sobą nieczny warunek do uporządkowania naszych ności Wydziału krajowego, pomiędzy inne komi
Osmana baszy. Wprawdzie przyznać się musimy, że sztandar jednego ze swych pułków. Wiele trudności zadania, an też, wierzajcie mi pano- ziemskich i kredytowych stosunków. Życzyć je sja, i niewybieranie w tym celu osobnej komisji.
dnak i spodziewać się należy, że władze, którym Poprawki tej nie poparto. Poseł Hausner prze
że dotąd jeszcze jasnego nie mogliśmy sobie strat poniosła także biygada 30. dywizji. — wie, sił własnych nie przeceniam.
Przychodzę z do)rą wolą jedynie, z gorącą wykonanie ustawy obecnie jest powierzone, z wię mawiał przeciw wybieraniu komisji gminnej, po
stworzyć wyobrażenia o rozkładzie wojsk turec Wszystkie 5 brygady, które były pod rozkazami
kszą
niż dotychczas energią i pośpiechem zajmą nieważ sesja będzie zbyt krótka, ażeby się spra
kich w baszałyku Tymowskim. Tysiące w tej Szachowskiego, właściwie niei stnieją już więcej, chęcią służenia krajovi; czy zadaniu podołam,
wami do tej komisji należącemi zająć było mo
„W Zimnicy dnia tego panował ogromny przyszłość dopiero okiże. Wiedząc o tem dobrze się wprowadzeniem jej w życie.
mierze sprzecznych krąży wiadomości, rozsiewa
Na każdem polu prace porozpoczynane, za żna. Przeciw temu przemawiał ks. Jasienieki.
nych zarówno ze źródeł moskiewskich jak i popłoch. Ranni przybywający do miasta, rozpuścili że człowiek, którybj pozostał odosobniony, a
Ostatecznie liczba członków komisyj ozna
pogłoskę, że Turcy są tylko o milę od Sistowy zwłaszcza na tem stanowisku, z pożytkiem pra- dania wskazane, co najmniej zwrócona już uwa
tureckich.
I co charakterystyczniejsze, że właśnie i że most na Dunaju znajduje się w wielkiem cować nie może, rachuję na poparcie nie- ga, trzeba tylko z wytrwałością posuwać się na czoną została według wniosku hr. Golejewskiego,
tylko do komisji budżetowej postanowiono wybrać
pierwsze o wiele więcej przemawiają na korzyść niebezpieczeństwie. Wysłano z Zimnicy garstkę tylko tych, których zaufanie albo życzliwość mo- przód.
Na pomoc władzy wykonawczej w danych 15, a do edukacyjnej na wniosek dr. Zolla 9.
Turków, niż drugie, ich własne. Bukareszt, z wojska tam będącego na obronę mostu i usta- że posiadam, ale i trch także, którzy mało znaJako przedłożenia rządowe złożone zostały
którego przedtem rozchodziły się jedynie wieści wiono także kilka dział polowych. Na taką nemu lub zgoła nieznanemu, przez wzgląd nń warunkach z pewnością rachować możemy. W ra
o zwycięztwach moskiewskich, dzisiaj przejęty wieść uciekli z Zimnicy kupcy, dostawcy, nego- dobro publiczne, pomocy swojej odmówić nie dzie korony zasiada reprezentant kraju, który do laski marszałkowskiej preliminarze i zamknię
znając
rzeczywiste
jego
potrzeby
i
stosunki,
cia rachunków funduszów indemnizacyjnych.
‘ prawie
‘ pusta.""
zechcą.
został taką paniką, że ciągle rodzi najrozmait cjanci, ' i Zimnica została
Poseł Franciszek Paszkowski usprawiedliwił
Ufność tę opieram na przekonaniu, że wobec skutecznie bronić nas może od fałszywych po
Rejteradę z pod Plewny korespondent N.fr.
sze pogłoski o moskiewskich klęskach. Według
glądów
i
pewnych
wpływów
ubocznych,
które
nieobecność
swoją chorobą.
sprawy
publicznej
ustąpić
powinny
wszelkie
telegramów tedy nadchodzących z Bukaresztu Presse tak opisuje:
.
„ .
------ „ —
„
Koniec posiedzenia o godz. 1. min. 10.
„Bitwa pod Plewną uwydatniła szczególną względy prywatnej natury, a jeżeli dotąd nie jako smutna pozostałość dawnych tradycyj, choć
Mehemet Ali miał już 2. sierpnia połączyć się z
prawem skrzydłem Osmana w Tymowie i sto charakterystyczną cechę Moskali. Moskiewskie zawsze u nas tak bywało, to ciężko i boleśnie coraz rzadziej, i dziś jeszcze się pojawiają.
Namiestnikiem Najj. Pana jest mąż, który
czyć z Moskalami bitwę, zadając im straszną wojska walczą dzielnie, dopóki idą naprzód; ma- okupiliśmy doświadesenie, że tak być powinno,
w równej mierze zaufanie monarchy i kraju zdo
klęskę. Jeżeli to jest prawdą, w takim razie dla ją coś podobnego do owej znanej zaciekłości (Brawo).
Staraniem mojen będzie kierować obradami być sobie umiał, a jeżeli przeszłość jego, jako
jen. Hurki marsz żałobny zagrać należy. Ale Francuzów, ale brak im wytrwałości żołnierzy |
gdyby to było prawdą, to przecież doniesionoby niemieckich i angielskich. Raz pobici, nie znają Wys. Izby, a w ogóie całym zakresem czynno- pierwszego w radzie korony, daje mu na ze
— Po zamknięciu posiedzenia sejmowego na
o tern z Konstantynopola. Tymczasem ostatnia granic w popłochu. Tak też i pod Plewną. Po ści, ze stanowiskiem tern połączonych, z bezstron wnątrz kraju niezaprzeczoną powagę, to znowu
urzędowa depesza turecka donosiła tylko o nie dwudziestogodzinnej walce rozpoczęli Moskale nie nością zupełną i całej usilności dołożę, żeby w przeszłość jego jako marszałka sejmu i przewo miestnik i posłowie złożyli swoje uszanowanie no
odwrót, ale dziką, rozpaczliwą ucieczkę, której dodatnej myśli połąctyć i zjednoczyć wszystkie dniczącego w Wydziale krajowym, jest dla nas wemu marszałkowi, hr. L. Wodzickiemu w jego
znacznych fortpocztowych utarczkach.
Nam się zdaje, że od bitwy pod Plewną do nie można sobie nawet wyobrazić. Wozy sani siły, jakiemi kraj posłużyć się może, do wspól jedną więcej rękojmią tej harmonii między wła biurze sejmóweni, poczem marszałek oddal wizytę
dnia dzisiejszego na naddunajskim teatrze wojny tarne i ambulansowe czerwonego krzyża, stojące nej, zgodnej a przez to dopiero prawdziwie sku- dzami rządowemi a autonomicznemi, tej zgodno namiestnikowi i udał się do Wydziału krajowego,
ści w ich działaniu, bez których, przy ciągłej gdzie przyjmował urzędników Wydziału krajowego,
panował względny spokój, to jest że nie było ża daleko poza szeregami walczących, były przepeł- tecznej pracy.
u nas jak niemal wszędzie, w różnych kra ze sobą styczności, a zawiłych i nie zawsze ja szpitali krajowych i krajowej szkoły lasowej. Przed
dnego ważnego starcia. Forpocztowe utarczki i nione rannymi, a nawet i tych nie można było i
strategiczne marsze mogły się codziennie odby uratować. Skoro się w Bistowie rozeszła wiado- ja okoLcach, odmienne istnieją stosunki i po- sno określonych granicach obopólnych praw i o- stawiał p. Pietruski. Po przedstawieniu marszałek
wać, ale do wielkiej bitwy nigdzie nie przyszło. mość o klęsce Moskali, chcieli wszyscy ratować trzeby. Utrudnia to zadanie, ale tem jaśniej bowiązków, najsumienniejsze nawet usiłowania przemówił z wzruszeniem do zgromadzonych w te
mniej więcej słowa: „Chociaż dzisiaj dopiero obej
Moskale przerażeni klęską pod Plewną i nie się ucieczką do Zimnicy. Na jedynym moście wskazuje obowiązek, żeby w naszych prawodaw- pełnego skutku przynieść nie mogą. (Brawo.)
Korzystając z tych pomyślnych warunków, muję mój urząd, jestem dostatecznie obznajomiony
mając kontaktu z Turkami od chwili opuszczenia na Dunaju powstał ogromny natłok, i wiele lu- czych czynnościach wyrozumieniem i ofiarnością
Tyrnowy, nie wiedząc ani gdzie, ani w jakiej dzi utonęło w rzece. W Turn Magurelli ustawio-1 różnice te zacierać, poświęcać to, co dla jednych przedewszystkiem i z wysileniem starać się na z czynnościami Wydziału krajowego, aby wiedzieć,
sile znajdują się oddziały tureckie, nie wysuwają no z pośpiechem baterje wzdłuż Dunaju, aby się może być pożądanem, jeżeli drugich na złe na- leży o usunięcie nieszczęsnych następstw fałszy że przy stosunkowo nielicznym zastępie sił pracują
się naprzód i skoncentrowawszy się dokoła Si- armia rumuńska bezpiecznie mogła cofać. Cha-'raża lub krzywdzi, znosić małe niedogodności wego kierunku z niedawnej jeszcze przeszłości, cych nie wystarcza zwykłe poczucie obowiązku i
stowy, oczekują posiłków i siedzą cicho w cią rakteryzuje to sposób prowadzenia wojny Mo- ’ dla wielkiego celu, dobrą wolą zapełniać ten podczas której rozmyślnie u nas szczepiono po spełnianie takowego w granicach urzędowych, aby
głej obawie, żeby jakim nierozważnym krokiem skali, że dotychczas istnieje jeden tylko most w przedział, który i dzisiaj nam szkodzi a w przy- dejrzliwość i niezgodę, szukając sposobów, ażeby podołać zadaniu. Zachętą być winna myśl, iż pra
uboższego na bogatszego rozjątrzyć, ażeby jedną cujemy dla dobra kraju. Każdy przekonać się o tem
uie zepsuć do reszty swej pozycji. Nadeszła bo Sistowie. Drugiego mostu nie ukończono jeszcze, i szłości niebezpieczeństwem zagraża.
wiem dla nich chwila, kiedy już ani jednego choć pracują nad nim już od kilku tygodni. Ru-j
Rozpoczynamy ten nowy okres prac sejmo- część ludności z drugą powaśnić. Obowiązek ten może, iż dotąd spełnialiście to zadanie. Jeżeli więc
błędu popełnić nie mogą, pod karą zupełnej za muńska artylerja musiała z Turn Magurelli iść. wych w warunkach pomyślniejszych niż bywało: cięży głównie na tych obywatelach kraju, którzy i nadal tych starań dokładać będziecie, to zadacie
kłam potwarzy, iż Polacy do pracy organicznej nie
.. pracy,
głady i kompletnego zwichnięcia kampanii. Klę na Zimnicę i Sistowę do Nikopola, t. j. 5dniową zwiększono nietylko zasób „u
sit jdo
wpro więcej wykształceni, lepiej czuć a myślą głębiej
ska taka jak pod Plewną, gdyby się powtórzyła drogę nałożyć, aby na prawy brzeg dostać się wadzonych ostatniemi wyborami do sejmu, ale sięgać zdołają. Dobrej woli tylko potrzeba, wszak są zdolni, i możemy mieć nadzieję, że w tym bie
gdzieś w pobliżu Sistowy, całąby armię mo naprzeciw tego punktu, w którym stała na le- zwiększył się oraz zasób ufności harmonii, a zatem łączy nas wszystkich miłość ziemi rodzinnej, dnym kraju dobrze będzie."
— Dla złożonego chorobą p. Łazowskiego, ma
skiewską zatopiła w nurtach Dunaju.
wym.
siły w kraju. Ostatnie wybory są tego dowodem ogromną większość łączy wspólna wiara rzymsko
katolicka, której wyznawcy obydwóch obrządków jora wojsk polskich z r. 1831 nadesłali do Admi
„Wielki książę Mikołaj był w Bieli, gdy we i wyrazem.
Turcy znów nie musieli także zbyt rączo
nistracji
Gazety Narodowej: Nieznajomy z Gołobrać się do rzeczy. Nie leży to zresztą w ich wtorek otrzymał wiadomość o klęsce Moskali
Po długich latach podejrzeń i niechęci, często, a świeżo jeszcze tak wyraźne złożyli do
charakterze. O ile są niezrównani w defenzy- pod Plewną. Położenie Moskali stawało się co ufność włościan do więcej wykształconych warstw wody. Z tymi, którzy inuą wiarę wyznają, łą gór 1 zł., Edward Rozwadowski 5 zł. a, w.
— Posiedzenie Rady miejskiej odbędzie się dziś
wie zwłaszcza z po za okopów, o tyle mozolnie, raz gorsze, i trzeba było coś stanowczego na ra społeczeństwa, jest zmianą szczęśliwą i od nas czy nas starodawna tradycja właściwej narodo
leniwo i z nadzwyczajną rozwagą prowadzą ofen- zie obmyśleć. Z jednej bowiem strony Sistowa i‘ tylko teraz, od tego sejmu zależy ufność tę po wi naszemu religijnej tolerancji, rozwiniętej jesz we czwartek o godzinie 6. wieczorem.
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zywę. A już nigdy kompletnie zwycięztwa wyzy
— Dyrekcja poczt przesyła następujące obwie
mnożyć i utrwalić! (Brawo.) Jeżeli sejm, w
skać nie umieją. Przecież Osman-basza mógł cielski, gdyż armia pobita pod Plewną nie mo którym włościanie dobrowolnie wyrzekli się wła- tym względem pojęć i potrzeb. Tej zaś nowo szczenie : Ruch poczty listowej z miastami Filipodo nogi wyrżnąć obie brygady Szachowskiego po gła stawiać najmniejszego oporu, z drugiej zaś1 snego głosu, będzie dbał troskliwie o ich dobro, czesnej zarazy, która uczy ludzi obchodzić się pol, Sofia i Seres , jak niemniej przesyłka przed
bitwie pod Plewną. Poniżej podajemy według o- strony wyruszył Mehemet Ali basza d. 26. lipca1 umiejętniej opiekował się nimi, niżby oni sami bez żadnego wyznania, aby z czasem przywykli miotów wartościowych do Adriaaopola, Filipopela i
pisów korespondentów Daily News i Neue fr. ze Szurali, nocował d. 27. w Eski-Dżumai, a 28. zdołali, znikną bezpowrotnie te społeczne rozter- obchodzić się bez Boga i sumienia, tej z łaski Seres został przywróconym.
Presse niektóre epizody z tej rejterady moskiew- wszedł do Osman-Bazaru i ciągnął na Tyrnowę,' ki. które dotąd nas w ’ tychj rzeczach ubezwła Bożej mniej u nas niż u innych. (Brawo.)
nKiej, n, z mcii przeKonaC się można, jak wielki aby się połączyć z Osmanem v>o.o<ą j Afosfcalom ilniaja. (BirVo.) 'Ńigdy jeszcze, obowiązek w tej
Zgodnie tek z. namysłem i rozwasą (dali
do^Bzkól 'udo
błąd popełnił Osman-basza, że paru pułków ka- w ten sposób odciąć odwrót. Pewien' adjutant mierze tak jasno nie byt nam wskazany.
śmy drogę postępowania, z której nie zboczymy, wych pospolitych i wydziałowych zaczną się dnia
walerji nie puścił za Moskalami w pogoń. Chyba cara, który opuścił Bielę przedwczoraj, opowia
Z innej strony jeszcze w lepszych od prze- choćby próbowano, budząc w mniej doświadczo 10. września b. r. i odbywać się będą w zabudo
że ich nie miał? Bo i to jest u Turków może- dał mi, że Reuf i Sulejman basza odcięli linię1 szłości znajdujemy się warunkach: przebyliśmy nych ułudne nadzieje, użyć nas za narzędzie
odwrotową jen. Hurki swoim niespodziewanym1 już gorączkę pierwszych chwil, właściwą ludności, obcych celów i potrzeb chwilowych. W nas sa waniu seminarjum nauczycielskiego (Chorążezyzna
bnem.
ul. Kalecza nr. 5). Podania, zaopatrzone w prze
Rzeczą zdaje się już stanowczo zdecydowa ruchem strategicznym. Podaję tę wiadomość z' która po długiej przerwie powołaną zostaje do mych tylko, w rozsądku naszym, w pracy usilnej
ną, że Zimmermann opuści Dobruczę, a może to wszelką rezerwą, jedynie uwzględniając źródło udziału w życiu publicznem, owe marzenia wy a wytrwałej, miłością chrześciańską ogrzanej, pisane dokumentu, przyjmuje dyrekcja od 25. sier
pnia r. b. włącznie, pod adresem: Komisja egza
z którego ją otrzymałem."
już i wykonał. Cały jego XIV korpus i jedna dy- pewne,
;
radzające się wśród ucisku, że wolnością leczą znaleźć możemy rękojmię lepszej doli w przy minacyjna dla nauczycieli szkół ludowych we Lwo
wizja VII, która się znajdowała w Dobruczy, po
się doraźnie wszystkie choroby społeczne i eko szłości.
Azjatycki teatr wojny.
wie (Chorążezyzna, ulica Kalecza nr. 5).
suwa się po lewym brzegu Dunaju ku Silistrji,
Sesja dziś rozpoczęta zapewne będzie krót
nomiczne; przebyliśmy oraz i upadek na duchu,
Z azjatyckiego teatru wojny otrzymaliśmy jaki zazwyczaj następuje po pierwszych zawo ką; zaledwie czas wystarczy na załatwienie
Oltenicy i Dżurdżewu, i zluzuje stojący w tych
— Wybór uzupełniający sześciu członków
punktach korpus XI., który natomiast pod Si- jeden tylko i to nic nie znaczący telegram. Ów dach i próbach daremnych. Doświadczeniem po spraw niezbędnych. Spodziewać się mamy pra Rady powiatowej w Brodach z grupy miasta Bro
pułkownik
Komarów,
który
to
miał
wyruszyć
do
stówą przeprawi się na prawy brzeg dla wypeł- j
przednich kadencji wzbogaceni, wiemy już do wo, że położenie, jakie ztąd powstaje dla repre dów, tudzież wybór jednego członka Rady powia
nienia luk, stworzonych zupełnem rozbiciem kor Penekgerdu, najspokojniej siedzi w Ardahanie i brze, że utworzenie nowych podstaw porządku zentacji kraju, uwzględnione zostanie jak należy towej w Bohorodczanach z grupy gmin wiejskich,
lepszego nie ma do czynienia jak polować społecznego nie jest rzeczą chwili, że lat wiele i że na przyszłą wiosnę dany nam będzie czas rozpisany został na 28. sierpnia b. r. Wybory te
pusu IX. i dwóch brygad (czyli jednej dywizji) nic
1
korpusu IV. Oprócz tego czekają Moskale przy- na
1 rozbójników. W braku czego innego, Moskale potrzeba, aby zbudować, co przez lat wiele bu potrzebny do odpowiedniego załatwienia spraw odbędą się w mieście powiatowem o godzinie i w
się, że Komarow pobił na głowę słynne rzono, że praca na tem polu, jakkolwiek ko ważnych i pilnych, które w zawieszeniu pozostać lokalnościach wskazanych w kartach legitymacyj
bycia korpusu gwardji, który, jak wiemy, nomi- chwalą
'
nalnie wynosi 40.000, a który w fantazji Rumu- go
i opryszka Michrali. No, przecież choć rozbój nieczna, jakkolwiek ona jedna lepszą przyszłość będą musiały.
nych, które doręczy wyborcom c. k, starostwo.
nów wzrósł już do 120.000.
! ników może pokonywać zwycięzka armja caratu! zabezpieczyć nam może, nie od razu wydaje
Że w roku bieżącym sejm zwołano na tak
— Mianowania. Naczelny dyrektor poczt
W ostatnich paru dniach Moskale już nie owoce.
Nadmienić wszakże musimy, że te mające
krótko i w porze z tylu względów niedogodnej, nadał posadę ekspedytora pocztowego w Żółtaftnadciągnąć Moskalom posiłki, naszem zdaniem, piszą o okrucieństwach Turków. Widocznie całą
cach,
asystentowi pocztowemu Władysławowi FiliPoczątek zrobiony. Działalność poprzednich dziwić się nie można, a narzekać trudno, wszak
mają bardzo problematyczną wartość. Najprzód bezczelność stracili wobec urzędowych doniesień sejmów ostrej, zbyt ostrej może ulegała kry wiemy wszyscy, jakiej natury i jak ważne są powskiemu, a posadę pocztmistrza w Lubaczowie
konsulów
angielskich,
opisujących
z
przerażają

korpus gwardji, liczący nominalnie 40-000, w rze
tyce, bo nie dosyć zważano na trudności, z ja- przeszkody. Sprawa ugody z drugą połową mo wdowie po byłym pocztmistrzu, ekspedytorce Jo
czywistości nie ma więcej nad 25.000, i składa cą dokładnością barbarzyńskie mordowanie ma- kiemi miały do walczenia:.na brak bezpośredniej narchii, chociaż nie wchodzi w zakres naszych annie Mańkowskiej.
hometańskiej
ludności
przez
moskiewskich
sie

się, jak wiadomo, z wojsk najgorszych, zdemora
tradycji w działaniu ustawodawczem, na brak czynności, obojętną nam być nie może, a jakie
- Stanisławów d. 7. sierpnia. Zgłoszenie o
lizowanych ciągłym pobytem w Petersburgu i w paczy w mundurach kozaków. Ale natomiast ludzi do pracy włożonych, nie zważano na nie kolwiek są pod tym względem zapatrywania poodbycie zgrmadzenia ludowego w Stanisławowie w
Warszawie. Podczas ostatniego powstania.nasze pruskie dzienniki zaczynają wylewać krokodyle znajomość stosunków i uprzedzenia niezależnych jedyńczych w czasach spokojnych, dziś pragniemy
celu
wyrażenia zapatrywań na wojnę wschodnią nie
go mieliśmy sposobność przekonać się, jak małą łzy nad losem poddanych tureckich chrześcjań- od nas czynników, bez których współdziałania przedewszystkiem, aby jak najprędzej zakończone
znalazło łaski u naszego starostwa, tak jak i wasze.
ma, wartość, ta okrzyczana gwardja. Trzy zaś dy skiego wyznania. Jako wzór poetyckich zdolno swobodnie poruszać się nie możemy. Pomimo zostały spory, które gdyby przedłużać się miały,
Odmowę upowodowano powołaniem się na §.6.
wizje Zimmermana istnieją w połowie w rzeczy ści pruskich korespondentów podajemy w prze tych przeszkód nie jedno zrobione lub przynaj mogłyby osłabić powagę monarchii na zewnątrz.
ustawy z d. 15 listopada 1867 (Nr. 135 dz. u. p.)
wistości, a w połowie tylko na papierze. Kto od kładzie korespondeneję z Aleksaudropola, za mniej do roboty przygotowane.
Nie możemy również obojętnie patrzeć na Zwracając uwagę rządu na grożące od Moskwy
początku czerwca do sierpnia przebył w bagnach mieszczoną W Nat. Ztg.:
W zakresie wychowania publicznego postęp groźne, a wielkiemi skutkami brzemienne wy niebezpieczeństwo, zagrażamy „bezpieczeństwu i
„Tureccy ochotnicy (zapewne Kurdowie) sta
Dobruczy, ten niewątpliwie połowę musiał stra
padki,
które toczą się tuż poza granicami pań dobru powszechnemu!" Możnaby z poetą niemiec
niewątpliwy:
sejm
i
kraj,
trudów
ani
ofiar
nie
cić żołnierzy. A co się tyczy powołanych 180.000, rają się zupełnie wytępić ludność armeńską. Roz szczędząc, zrobiły, co było można, żeby przygo stwa. Nie do nas należy dawać nauki lub drogi kim zawołać:
to zapewniają nas z moskiewskich sfer wojsko mawiałem właśnie z bogatym kupcem, który u- tować grunt pod zasiew, który, jeżeli wszyscy wskazywać, choć już same dzieje nasze w do
ErklUret mir Graf Oerindnr
wych, że Moskwa nie będzie miała dla nich bro ciekł z Karsu z żoną i dziećmi, zostawiwszy ca spełnią tak samo, co do nich należy, obfity plon świadczenia i klęski tak obfite, w niejeduem po
Diesen Zwiespalt der Natnr.
ni, ani karabinów Berdana, bo temi są tylko łe swoje mienie. W Karsie powieszono wielu wydać powinien.
służyć mogą za zbawienną przestrogę (brawo),
—
Bircza. 4. sierpnia. (Droga Przsmysko-Sastrzelcy uzbrojeni, ani karabinów tak zwanych chrześcian na rozkaz tureckiej władzy, i pozba
Sprawa ustawodawstwa o gminach i radach tyle nam jednak wyznać wolno i przystoi, że nocka i stosunki robocze.) Z powodu koresponden
kombinacyjnych. Uzbroi więc je chyba w zwykłe wiono ich majątku. Straszne sceny odbywają się
wierność nasza i nasze przywiązanie do tronu,
powiatowych,
najtrudniejsza
ze
wszystkich,
naj

w
sandżaku
!
Powieszenie
jest
prawie
łaską
wo
pistonówki, z przodu nabijane. Czyż z tą bronią
stwierdzone od dawna, stwieidzają się coraz sil cji zamieszczonej w nr. 177 Gazety Narodowej
będą one mogły sprostać wybornym tureckim ka bec innych sposobów mordowania. Turcy zrabo więcej wywołuje skarg i narzekań, najwięcej też niej, że coraz większą czcią i miłością otaczamy „z pod Tyrawy wołoskiej1*, co do dróg mszych i
zdań
różnorodnych
i
odmiennych
zapatrywań.
I
wali
i
zburzyli
Karimau
i
wsie
Beklechmet,
stosunków roboczych, nasunęło mi się następują
rabinom systemu Martiniego?
nic w tem dziwnego: ustawodawstwo gminne, osobę monarchy, który nie zna różnicy pomiędzy
Korespondent Daily News tak opisuje rej Czomeli, Werne, Kauikói, Dżawa, Arasoglu i nie tylko u nas, ale i w społeczeństwach od słowem a czynem: wszakże pod jego opieką wol cych kilka uwag: Jak rzeczą niezaprzeczenie waż
teradę Moskali z pod Plewny: (Trzeba pamię Amalich. Dziewczęta i kobiety uprowadzali i dawna swobodnych, od dawna posiadających nor no nam żyć i być czem jesteśmy, narodowość ną i korzystną są wspomniane przejażdżki p. hr.
Badeniego, jako szefa departamentu drogowego,
tać, że mówi on tylko o kolumnach Szachowskie sprzedawali w niewolę, resztę zaś ludności wy malne warunki rozwoju, pizecież wymaga nieu naszą pielęgnować i rozwijać.
przy których braki wszelkie na miejscu usunięte
go i podaje straty, jakich te kolumny doznały. mordowali.
A
także
wolno
nam
i
przystoi
prosić
Boga
stannych
zmian
i
ulepszeń,
jest
przedmiotem
ba

„Ze znakomitymi obywatelami obchodzą się
być mogą, tak z drugiej strony jednak nie mogą
Zęby mieć pojęcie o całej klęsce Moskwy pod
żeby monarchę tego w trudnych czasach się zgodzić, ażeby drogę krajową „Przemysko-Sadań i sporów tak w zakresie nauki, jako też i gorąco,
i
Plewną, trzeba do tych strat dodać straty Kru- Turcy jak niegdyś Neron; przywiązywano ich do na polu praktycznego jej zastosowania. Łudzić dzisiejszych
natchnął w wyborze środków, wspie nocką" nazwać drogą wzorową. Mianowicie tuż pod
*
słupów,
osmarowywano
słomą
i
naftą,
a
potem
denera, które co najmniej drugie tyle wynoszą):
się więc nie można, że my jedni, od razu, znaj- rał pomocą swoją i opieką, iżby to wielkie obe Birczą, w gminie „Korzeniec", przerwany został
„Podług najniższych obliczeń stracili Moska zapalano, aby przyświecali bachanaliom barba dziemy kamień filozoficzny ustawy gminnej do- cne
dziejowe przesilenie wyszło" jemu na chwałę, jeszcze na wiosnę gościniec krajowi z powodu nie
1
le z trzech brygad dwa pułki t. j. 5000 ludzi. rzyńców. Kto zna spokojne a nawet trwożliwe skonałej. Ale korzystając z doświadczeń włas- a
; monarchii na prawdziwy i trwały pożytek. zwykłych deszczów ulewnych i usunięcia się góry,
usposobienie
ludu
armeńskiego,
ten
się
zadziwi
i
Nie wliczam tu strat Krudenera. Zdaje mi się,
nych i obcych, nie ważąc lekko zdobyczy na po Wnoszę okrzyk: Niech żyje cesarz i król nasz, na przestrzeni około pół kilometra. Wystawiony
że armia Szachowskiego jest już zniszczoną zu nie zrozumie, jakim sposobem lud ten mógł tak lu teorji, a przedewszystkiem badając odrębne Franciszek
Józef I. (Izba powtarza ten okrzyk prowizoryczny most rozsunął się już we dwa dni
‘
pełnie. Zaledwie dziesięć dni minęło od czasu, przewinić wobec Turków. Barbarzyństwa te stosunki nasze, bez wstrząśnienia i nagłych trzykrotnie.)
l
po przejeździć p. hr. Badeniego i upadkiem grozi.
jak 30 dywizja IV. korpusu Dunaj przebywała, wskazują, do jakiego stopnia Turek może się po przewrotów, dojdziemy do znalezienia właściwej
Namiestnik hr. Potocki: Spełniam mi Teraz z wielką ostrożnością i trudnością odważniejsi
dumna ze swej potęgi, a teraz jest już zdezor zbyć uczuć ludzkich, nawet wobec tak spokoj podstawy, na której bezpiecznie opierać będzie '■
nych
mieszkańców.
ły obowiązek, witając was panów zgromadzonych puszczają się po nim, a już może za 24 godzin
ganizowaną kompletnie i zdemoralizowaną. Na
itutaj na sejm. Witam was panowie na wstępie komunikacja z Przemyśla powtórnie będzie przer
„Takie same sceny odgrywają się kołoBaja- można budowę krajowego samorządu.
lewem skrzydle ucierpiał wiele oddział jenerała
Sprawa ustawy drogowej ważna i pilna, sta- i
prac sejmowych, nastręczających wam waną, jeżeli nie będą przedsięwzięte natychmiast
Skobelewa, jeden jego batalion stracił 300 ludzi. zydu i Wanu i na wielu innych miejscowościach, nowi jedno z tych zadań teraźniejszej kadencji, sześciolecia
i
rozległe
pole sinienia dobru publicznemu!
z których dotychczas nie otrzymałem innych
środki energiczne. Podobne zjawiska, jak usunięcie
„Drogą do Bułgareni nazajutrz po bitwie szczegółów."
z którego spełnieniem jak najmniej zwlekać na
Widzę w waszem gronie posłów, jeśli mi tak się góry, ściągają za granicą z samej ciekawości
ciągnęły oddziały rozprószone, a większość żoł
leży.
Rozpoznano
już
wszechstronnie
zasady
owolno powiedzieć, weteranów naszego życia kon
Opisanie to przypomina nam obraz Siemi
nierzy nie miała nawet broni ze sobą. Na wąz- radzkiego. Bodaj czy nie z niego zaczerpnął ko gólne i właściwości naszego kraju; przy dobrej ।stytucyjnego ; widzę także liczny zastęp sił nowych, tylko fachowych, w celu badania przyczyn i usu
nięcia złego. U nas, pomimo przedstawienia groźne
kim moście kolo Bułgareni powstało dzikie za- respondent swego natchnienia. Można mieć Tur woli można będzie dojść szybko do usunięcia ]które pewnie z gorliwością pracować będą około
raięszanie, gdyż stłoczyły się tu razem wozy z ków za barbarzyńców, lub nie; jest to rzecz stanu przejściowego, który zarówno w wielu o- dobra kraju. Szczęśliwy skład tego sejmu winien go stanu rzeczy, raczyły wyższe władze autonomi
czne dopiero po kilku tygodniach w tę rzecz
amunicją, ambulanse, furgony, powozy oficerskie, gustu. Ale z tem każdy musi się zgodzić, że ści kolicach nie odpowiada zasadom sprawiedliwości, być rękojmią dla całego kraju, że owoce będą ob
wglądnąć — i stworzyły — prowizorjum, które już
konie i wozy naładowane rannymi. Wprawdzie śle wypełniają przepisy koranu, a koran, jak jako też ogólnie, warunkom ekonomicznego :fite i odpowiednie pracy naszej. Witając was w
może jntro runie.
widziałem już rannych wzdłuż całej drogi, ale wiadomo, zabrania wszelkich bachanalij.
rozwoju.
imieniu rządu, bądźcie panowie przekonani, źe o
Błahe i zupełnie nieuzasadnione są narzekania
właściwy transport rannych ciągnął się nieprzer
Sprawa propinacyjna, tyle trudna i drażli- iile tylko będę mógł, starać się będę, ażeby wam korespondenta „z pod Tyrnawy wołoskiej" na brak
wanie na przestrzeni dwóch mil od Bułgareni
wa, w zasadzie rozstrzygniętą została; jeżeli raz ]pomagać w zadaniu waszem, gdyż mojem zada chętnej robocizny. Niech tylko ci, do których to
aż do Sistowy. Chorych przewożono najrozma
jeszcze stanie na porządku dziennym obrad W. iniem było zawsze iść w pracy około dobra publi należy, o kilka skromnych centów podwyższą zwy
itszymi sposobami, najczęściej zwyczajem tam
Izby, wina w tem już nie reprezentacji krajo- <cznego ręka w rękę z wami czcigodni panowie. kłą płacę robotnika dzisiejszego, która u nas wca
tejszyra, wołami; ciężko rannych przewożono w
wej, lecz pewnych nieprzyjaźuych dążności, któ- ((Brawo.)
t
le nie jest wygórowaną, a ręczę, że setkami staną
ambulansach. Wielka liczba chorych wlokła się Pierwsze posiedzenie d. 8. sierpnia. re pod osłoną zasad i teorji kryją niechęć do na
Po przemówieniu namiestnika i odczytaniu ludzie, chętni pracy i zarobku w naszej górskiej i
pieszo; a wielu z nich przebyło pieszo całą dro
O godz. 12. min. 10. namiestnik hr. Potocki szego kraju i starają się obezwładnić nas w pism
]
urzędowych, Izba udziela urlop 12-dniowy niezamożnej okolicy. Narzekania na targi w Dobromigę z pola walki aż do Sistowy. Gdym o 6. z przedstawił licznie zgromadzonym w sali sejmo każdym kierunku. (Brawo.)
।p. Mieczysławowi hr. Rejowi.
li, Lisku i Birczy również nie mają podstawy i
wieczora przybył do Sistowy, było już tam wie- wej posłom nowomianowansgo marszałka krajoNikt zgoła nie zaprzeczy, że szpitale i dro-ł
Poseł Gross z uwagi na potrzebę spie- zdaje się, że korespondent nie zna dokładnie tu-

Kronika miejscowa i zamiejscowa.

Sprawozdania sejmowe.

tejszych stosunków, lub też chce pozować na pu
blicznego moralistę, gdyż każde z wymienionych
miasteczek ma swoją targową publiczność okoli
czną, więc nie wypada na karb całego powiatu
Dobromilsko-Bireckiego trzy dni z tygodnia wy
kreślać.
Zachwalać przeto drogę Przemysko-Sanocką
jest -—co najmniej — przedwczesnem i baczyć
winni ci, do których to należy, ażeby droga ta,
tak przechwalana, nie została zupełnie przerwaną
w miejscu najważniejszem.
— Krynica. 2. sierpnia. (Ulewy, odczyty p.
Szmitta, smutne skutki złego pożycia koleżeńskiego,
nasze panie, bal). Jednostajność życia w tutejszem
zdrojowisku przerwały wydarzenia dni ostatnich.
Burze i wezbranie wód, odczyty bawiącego tu na
szego historyka H. Szmitta i przypadek śmierci jaki
się tu zdarzył, zaliczamy do nadzwyczajnych wy
darzeń. Deszcze w górach spadłe w zeszłym ty
godniu i urwanie chmury spowodowały wzrost po
toków górskich i wylewy. Krynica położona w
wąwozie doznała także tej klęski; kilka domów
zalała woda, nieprzepuszczając również kładkom i
mostom, już to w samem zdrojowisku, już też na
drodze doń wiodącej. Dzięki atoli szybkiej pomocy
władzy powiatowej i prywatnej staranności, uszko
dzenia te albo już naprawiono albo naprawiać
zaczęto.
Drugiem zdarzeniem są odczyty H. Szmitta,
których mieliśmy dwa, na temat „polityka Austrji

SeJ mo we.

Moskiewskie wojska, które się już de Man- 70.000 wojska; szefem jego jeneralnego sztabu która z początku gotowała się do napadu na
galii posunęły były, miały się cofnąć do Kusten- jest Blum basza (Prusak). W Razgradzie połą-( Turcję, aż ją Anglia wstrzymała, dziś jawnie i
i.
dżi i Czernawody. (Presse.)
czono się z Ejubem baszą, i ta wielka armia po-1 otwarcie sympatyzuje z Turkami, gdy aureola
Fizjognomia sejmu nowego. — Pierwsza uBukareszt d. 6. sierpnia. Wczoraj rano suwa się naprzód ku rzece Jantrze. Sądzą, że niezwyciężonych spadła z czoła Moskali.
ehwała sejmowa. — Przemówienie hr. Ludwika słychać było przy ujściu Duuaju kilkogodz.iuną armia Mehemeta Ali baszy będzie mieć przewa_________
Wodzickiego. — Hr. Alfred Potocki. —- Niebezpie kanonadę; pochodziła ona albo z okrętów które gę nad armią carewicza, zwłaszcza że część XI.
Salcburg
8.
sierpnia. Cesarz niemiecczne symptomata.
się spotkały, albo też było to ostrzeliwaniem korpusu odesłano dla wzmocnienia Kriidenera. .
dzisiaj o godzinie 8mej zrana odjechał
Zewnętrzna fizjognomia sejmu znacznie zmie moskiewskich pozycyj w Dobrućzy, przez Tur Sądzą także, iż Mehemet Ali basza pierwej bę-.
dzie mógł pobić carewicza i zdobyć materjał, do Ischl.
niona. Kto dawniej bywał często w sali sejmo ków. (Deutsche Ztg.)
Bukareszt d. 6. sierpnia. W proklamacji przeznaczony na oblęganie Ruszczuka, nim jen. I
wej, ten przyzwyczajony był widzieć długi sze
Londyn 8. sierpnia. W Izbie
do
Bułgarów
znosi
naczelny
dowódzca
tak
zwa

Zimmermann
z Dobrućzy, a YHImy korpus Ra... „
reg ław tylnych z prawej i z lewej strony za
deckiego
z
Rumunii
nadejść
będzie
mógł.
Drogi
।
MiższeJ B e u e a ly zapytuje. ezyJi rząd
ny
„bedel
“
,
to
jest
wykupowanie
się
chrześcian
pełniony szczelnie ustawodawcami w najrozmatszych kostiumach ludowych. Dziś można powie od służby wojskowej. Bułgarzy bardzo licznie przez Midhata baszę w Bułgarji założone, są te-' poinformowany jest e istnieniu urno| wy między Moskwą, Austrja i Nfiemdzieć, iż ta specjalność galicyjskiego sejmu na wstępują do służby wojskowej. Na placu wojny raz Turkom bardzo pożyteczne.
Odcięcie Moskali, którzy są na południu'rami co do podziału Turcji?...
leży już do historji. Miejsca posłów apatycznie spokojnie. (Deutsche Ztg.)
Bukareszt d. G. sierpnia. Część milicji Bałkanów, jest prawdziwą.........................
pokusą ; powodzenie
Worthcote odpowiada, ii rząd
odsiadujących długie godziny obrad sejmowych,
którzy najczęściej nie rozumieli, o czem była powołał rząd do broni. Wjrumuńskiej armii bar tego zamiaru jest prawie pewne, jeżeli Sulejman niema żadnej takiej informacji, któdzo
dotkliwie
daje
się
uezuwać
brak
oficerów.
basza szybko operować będzie. Naoczni świad- rej by udzielić mógł.
mowa, zajęli dziś mężowie, którzy są — a przy
Kenealy oświadcza, iż taka odponajmniej powinni być świadomi ciężkiej odpo Ani jeden z oficerów rumuńskiej narodowości, kowie zapewniają, że Turcy doskonale umieją
którzy
służą
w
armii
austrjackiej,
nie
zgłosił
się
zakładać tymczasowe fortyfikacje, i że w tem wiedź jest mało zadawalniajaca, on
wiedzialności publicznej, jaką wkłada mandat
poselski. Słusznie podniósł p. marszałek w prze do służby w rumuńskiem wojsku. (Deutsche Ztg.) jest tajemnica ich zwycięztw. Zresztą Turcy bro- więc swoje pytanie powtórzy.
Bukareszt G. sierpnia. Główna kwatera nią się zaczepiając, gdyż atakują nieprzyjaciela
mowie wstępnej, że ten dowód zaufania ludu do
oświeceńszego obywatelstwa, którego objawem cara będzie od jutra w Carewiey. W. książę Miko na bagnety od czoła i z boków we właściwej TK ostatniej chwili otrzymujemy następujące
jest wynik najnowszych wyborów sejmowych, uwa łaj odjechał ku Plewnie, do prawego skrzydła, chwili, a fizyczna siła i odwaga żołnierzy ottotelegramy:
żać należy jako jeden z najcenniejszych nabyt które pod dowództwem Kriidenera stoi w Czer- mańskich okazuje się wtedy w całej świetności.
ków naszych narodowo-społecznych — że przeto kieskioi, o sześć mil na wschód od Plewny, na dro Czerkiesi i baszybożuki odebrali kozakom dawną
Iścili
dnia
8.
sierpnia. Cesar.: austrjac
dze
do
Bieli.
Popłoch
w
Tyrnowie
nie
ustaje.
ich sławę, gdyż wybornie ścigają uciekającego
tem troskliwiej należy dbać o to, ażeby nic nie
(Presse.)
nieprzyjaciela, i z wielką zręcznością używają ki i cesarz niemiecki przybyli tu o godzinie
uronić z tego zaufania, lecz owszem utrwalić je
Bukareszt d. 6. sierpnia. We Frateszti przytem najstraszniejszej broni, to jest repetyro- 121/, i wysiedli w hotelu Elżbiety, gdzie
i umocnić.
ich oczekiwał następca tronu, arcyksiąże
Zupełnie inaczej wyglądają też teraz ławy, spodziewają się przybycia cara. Moskale o parę wych karabinów Winchestera. (Presse.)
od końca wojny siedmioletnej aż do pierwszego
zajmowane dawniej przez borytelów świętojur- kilometrów (?) od Plewny oddaleni, oczekują na
Rudolf. Wzajemne powitania się monarchów
rozbioru Polski. „Czcigodny nasz histeryk uproszony
skich. Ze wszystkich członków stronnictwa tego posiłki. Jenerał Hurko cofa się zwolna na drugą
były serdeczne. Niemiecki cesarz złożył na
przez komitet zakładowy by się przyczynił do fun
pozostał dziś jeden jedyny p. Bazyli Kowalski stronę Bałkanów. Książę Swiatopełk Mirski z
tychmiast wizytę cesarzowej austrjackiej.
duszu szpitala dla ubogich chorych odczytem, wy
na wyłomie. Przy nim przytulił się pokornie 9. dywizją piechoty strzeże dróg od Plewny do
brał sobie powyższy temat za przedmiot wykłsdu.
Konstantynopol d. 8. sierpnia.
jeszcze jeden mirskij jenteligent (mówiąc Tyrnowy. Korpus gwarĄjtjest już od trzech dni
Analogia dzisiejszych stosunków międzypaństwowych
językiem Słowa) i trzech księży russkich. Ta w drodze. Turecka eskadra bombarduje KustenWczoraj wieczór zebrało się koło sejmowe. Lerant-llerald donosi: Wojska turec
z omawianymi przez prelegenta, robiły owe od
dżi.
(Presse.)
część publiczności, która tylko wtedy zapełniała
Część posłów nowych nie była zawiadomioną o kie opuściły Snclium Kaleli, Ludność
czyty nader zajmującymi, tem więcej, gdy uwzglęKonstantynopol d. 6. sierpnia. Do
galerje sejmowe, gdy spodziewała się „borb“
zebraniu. Uchwalono zaproponować adres do koro która w tej okolicy Kaukazu powsta
dnimy rzadką jasność i gruntowność obok zwięz
wczoraj
w
południe
nie
miano
tu
żadnych
wia

świętojurskich, nie ma już po co chodzić teraz
ny. i wybrano p. Grocholskiego wnioskodawcą. ła, przewiezioną, będzie na terrytorium
łości, jakie cechują znakomitego historyka. Wy
domości o korzyściach, jakieby korpus egipski
na sejm...
Dzisiaj nastąpi wybór komisji adresowej. Partja tureckie.
mienione okoliczności, cel humanitarny, znaczna
odniósł
nad
jenerałem
Ziramermanem,
przeciw
(Powstanie w Abchazji żadnych po za granice
Zauważano, że ks. metropolita nie raczył
krakowska i menery delegacji idą w porozumieniu,
liczba gości z Królestwa i licznie reprezentowany
pojawić się na tej pierwszej sesji rozpoczyna któremu operuje. Pogłoski o zajęcm Kustendżi podczas gd.C reszta posłów idzie luzem. Wybór Abchazji nie mogło robić postępów, z powodu te
stan nauczycielski kazały słusznie spodziewać się
jącej się kadencji sejmu w nowym jego składzie. i Medżidje przez Turków są wymysłem. Moska więc komisji adresowej, a zatem i projekt adresu renu. Frzytem Porta widać zapotrzebowała tych
zapełnienia sali wykładowej. I rzeczywiście, na
Gaierje były przepełnione. Szczególniej prze le mieli wczoraj opuścić Mangalię. (Presse.)
wypadnie podług polityki delegacyjnej. Świadczy 15 tysięcy wojska na innym teatrze wojny. Za
pierwszym odczycie były wszystkie miejsca zajęte;
Bukareszt d, 6. sierpnia. Sulejman basza
pewne ta dywizja turecka przewiezioną została do
znaczona dla dziennikarzy przegroda tak była
to już wybór wnioskodawcy.
inaczej na drugim; brakło wielu koroniarzy, co
dziesiątkuje
codziennie
korpusy
Hurki
i
SkobeBatum lub na naddunajski teatr wojny, p. r.)
zabitą, że gdyby ktoś w poetycznem uniesieniu
byli na pierwszym, a co gorsza podobno ze stanu
lewa
w
zachodnim
kącie
doliuy
Tundży
między
zechciał przyrównać ją do rogu obfitości, to isto
Londyn dnia 8. sierpnia. Sekretarz
nauczycielskiego niebyło nikogo. Byłby to dosko
Kazanlikiem
a
wyżynami
Soflar-Jokora.
Hafiz
tnie. mogli być w rozpaczy nieprzyjaciele dzien
Politykę Czasu już nie jednokrotnie odsła skarbu, Smith, mianowany pierwszym lordem
nały rys naszego nauczycielstwa, w którego rękach
basza
flankowym
marszem
obszedł
moskiewskie
nikarstwa, jakich nie brak, jak wiadomo, w na
nialiśmy i charakteryzowaliśmy i nie trudno nam admiralicji.!
spoczywa dziś ważny obowiązek apostolstwa naro
szym sejmie. Barjery trzeszczały dziś pod naci korpusy także od północy pod Szipką, przez co było zrozumieć myśl, którą wyraził we wstępnym
dowego, który jednakże najczęściej na kilku ogól
wojska
te
zostały
zupełnie
odcięte
i
zamknięte.
Belgrad dnia 8. sierpnia. Bośniacka
skiem zastępu „reporterów11 rozmaitego wieku i
nikowych mówkach się kończy. Nieobecnością swą
Z wielką obawą oczekują tu wiadomości z Kon artykule nr. 178. Kto jednak jego polityki nie deputacja wręczyła carowi w Bieli memopłci.
zna,
ten
nie
łatwo
pojmie,
czego
właściwie
chce
na odczycie dowiedli nauczyciele tylko swej zaro
Nie dziw, że w tak licznem zebraniu ze stantynopola o ostatecznym losie tycli korpusów, organ krakowskiej partji — wywody swoje bo rjał, żądający połączenia Serbii i Bośni, Car
zumiałości, która pozwala, że im Horacy i logawszystkich stron sypały się krzyżowym ogniem gdyż Ich komunikacja z główną kwaterą już da wiem jak zawsze tak i w tym artykule przepro miał odpowiedzieć, iżjiwzględniać będzie ży
rytmy za świat cały i ojczyznę stoją, tem bardziej,
spostrzeżenia i dowcipy —- trafne i nie trafne, wno przecięta (Deutsche Ztg.)
że prelegent, rozwijając przed oczami słuchaczów
Szumią d. 5. sierpnia. Czterystu Czer- wadza w sposób niejasny, pełen sofisterji i sprze czenia i potrzeby bośniackich chrześcian.
dobre i złe, jak się komu udało. Nie uszło też
czności. Chce on, ażeby sejm był wyrazem uczuć
całą nić intryg i matactw moskiewskich, miał, zdaje
Petersburg dnia 8. sierpnia. Miasto
uwagi tej wesołej publiki, iż pierwszą uchwałą, kiesów, z Eski-Dżumai nadchodzących, napadło katolickich i narodowych — lecz nie chce, aże
się, jeszcze i inny cel na myśli, jak wykazanie
pod
Popokoj
na
trzy
szwadrony
kozaków
z
trze

Samara pożarem po większej części zni
jaka zapadła w dzisiejszej pierwszej sesji nowej
by
sejm
podejmował
sprawę
narodową,
polską,
podobieństwa stanowiska Austrji przy rozbiorze
kadencji sejmu galicyjskiego, było udzielenie ur ma armatami, które po półgodzinnej bitwie zmu ażeby wyrażał sympatję swoją dla którejkolwiek szczone.
Polski i Turcji, który to cel, zestawiwszy słowa
lopu jednemu z posłów, któremu przeszkodziły sili do cofnięcia się i zajęli Popokoj. Straty po ze stron wojujących, i ażeby rzucał rękawicę
Z Aleksandr opola d. 7. sierpnia
jego z obecną sytuacją naszego narodu, nie trudno
prywatne interesa w braniu udziału w pracach stronie Turków małe. (TagblatC)
było odgadnąć.
Londyn d. 6 sierpnia. Według doniesień Moskwie. W jakiż sposób sejm ma się stać donoszą: Przybył tu wielki książę Mikołaj,
sejmowych.
wyrazem wspomnianych uczuć, kiedy to wszyst
Trzecim wydarzeniem, o którem zamierzyłem
Co się tyczy sądów o przemówieniu, którem Timesa posunął się Achmet Ejub, i MehemetAli ko, co serca i umysły polskie w najwyższym W najkrótszym czasie rozpoczęte będą na
donieść, a który szczerem współczuciem przejął
nowo mianowany marszałek, hr. Ludwik Wodzic- aż pod Bielę. Daily Telcgraph donosi, że po klę stopniu zajmuje, ma być pominięte, a sprawa nowo kroki zaczepne. Czernajew oczekiwany
gości krynickich, Jest zgon 12-letniego syna hr.
ki zagaił sesję, to ogólnie zgodzono się na to, iż sce Moskali pod Eski-Sagra, obsadził Sulejman polska, jedyna sprawa, która naród obchodzi, ma na Kaukazie.
Izydora Dzieduszyckiego, zmarłego na chorobę
jest on najlepszym mówcą pomiędzy marszałka basza przesmyk Haim, i odebrał Karabunar i być przemilczana, broń zaś jej ma być złożona
Ischl dnia 8. sierpnia. Cesarz austrimózgową. Wieści chcą wiedzieć, że była ona skut
mi, jakicłi dotychczas mieliśmy. Zaś co do tre Kazanłyk. Moskale cofnęli się bezładnie w gó dobrowolnie w arsenale politycznym monarchii acki sam
kiem zajścia jakie zmarły miał mieć z współkolejeździł po cesarza niemieckiego
ry. (TagblatC)
ści, nie były już sądy tak jednomyślne. Na
gami w szkole krakowskiej, gdzie go ci silnie poKraków d. 6. sierpnia. W skutek otrzy rakuskiej, której Czas doradza neutralność bez na obiad dworski, Cała świta cesarza nie
wszystkie mniej więcej poglądy, wypowiedziane
względną
i
trwanie
w
trójcesarskim
związku,
co
tratować mieli. Gdyby tak było istotnie, to wy
w tem programowem słowie nowego naczelnika manych rozkazów, rozpoczęto wczoraj przewozić wychodzi na to, iż doradza jej zachowanie się mieckiego proszoną była na ten obsiad. Po
padek niniejszy byłby wielkiej doniosłości, niwe
reprezentacji kraju, można się zgodzić — ale nawet pospiesznemi pociągami znaczne ilości takie, jakiego wymaga od niej Moskwa, ten wróg obiedzie o godzinie 6. wyjazd do Hallstadt.
cząc na czas długi i tak nieliczne jeszcze początki
miał Jego Ekscel. takich słuchaczy, którzy natę wojska z gubernii warszawskiej i lubelskiej na monarchii austrjackiej, katolicyzmu i Polski 1 Wieczór oświetlenie parku i bal w kasynie.
bratania się stanów wyższych z niższymi. Prawdzi
Kaukaz i nad Dunaj.
żali
słuch, ażeby pochwycić przeczuty sercem k owość wzmiankowanego zajścia w szkole krakow
W tych dniach wyjdzie kilka pułków kawa- Artykuł ten, jeżeli myśl jego wydobędziemy z Niema tu żadnego ministra.
n
i
e
c
myśli,
przez
niego
dotkniętych.
Daremnie
skiej byłaby w połączeniu z głośną w ostatnich
lerji z Kongresowej Polski do armii naddunaj- frazesów, ułożonych z dyplomatyczną filuterją i z
jednak.
Umiejętnie
zaokrąglane
okresy
jego
prze

osłon, które na nią rzuciła polityka podstępu,
czasach wypadkiem Ausiibla ciekawym, a dosadnym
mówienia, wymijały tak gładko wszelkie „dra- skiej. (Presse.)
rysem szkolnictwa w temże mieście.
Przyjechali dnia 8. sierpnia 1877.
Tyflia d. 4. sierpnia. Moskiewska armia, dowodzi jednego tylko, iż Czas pragnie sejm nasz
żliwości4, że ostatecznie okazało się, iż ustęp
utrzymać na stanowisku bierności w sprawie pol
HOTEL ZORŻA: S. hr. DrohojowskU z DroDo rozerwania czasu w Krynicy, przyczyniają
odnoszący się do zmiany stylizacji tego paragra która wczoraj rozpoczęła offenzywę, składa się skiej i doradza mu zachowanie się takie, które hojowa. 8. hr. Koziebrodzki z Chlebowa.' J. hr.
się także zabawy tańcujące, co niedziela urządzane,
po
otrzymaniu
posiłków
:
z
dywizyj
piechoty
nr.
fu ustawy propiuacyjuej, w którym jest mowa o
by poparło dążenia partji moskiewskiej w Au Męciński z Partyna. F. hr. Mycielski z Strzyżowa.
jakkolwiek brak obszernej sali i nieproporcjonalna
wolności stęplowej interesu wykupna, faktycznie 38, 39, 40 i 41, z dywizji grenadjerów nr. 4., strji. Wierzymy, iż sejm nasz nie pójdzie za gło S. hr. Potocki z Brzeźan. S. hr. Tarnowski z Kra
liczba męskich uczestników niemałą jest przeszkodą
najgłośniejsze wywołał oklaski. Ogólne wrażenie z brygady strzelców i trzech dywizyj kawalerji. sem zwodniczym Czasu, iż milczeniem swojem o kowa. H. hr. Wodzicki z Krakowa. A. Rappaport
ich powodzenia. Wiadomo bowiem, że w Krynicy,
Dla utrzymania porządku na Kaukazie stoją tam
mowy marszałka było chłodne.
sprawie polskiej nie będzie dawał poparcia in z Krakowa. M. Lenartowicz z Horodenki. J. Dojako zdrojowisku przedewszystkiem dla chorób nie
Pan namiestnik, hr. Alfred Potocki z całą dywizje piechoty nr. 19. 20. i 21, pod jenerałem teresom moskiewskim, i że w adresie do mo brovitz z Bukaresztu. 8. Grocholski z Moskwy. K.
wieścich, nie wiele mężczyzn przebywa. Pomimo
Łomakinem. (Presse.)
szczerością zapewniał sejm, że „ile tylko sił mu
atoli licznych zastępów pań i panien zostało tylko
Tytlis d. 5. sierpnia. Moskale zajęli Ani, narchy będzie organem uczuć katolickich i na Grocholski z Rożysk. A. Milecki z Piekar. A. Obor
stanie, będzie wspierał jego czynności/ Z zn
pięć, przez kilku jak to mówią rutynowanych ka
na
lewym
brzegu Arpaczaju, Magasberi i Digor, rodowych naszego kraju, to jest wypowie to ski z Jarosławia. P. Popiel z Krakowa. K. Klein
pełną ufnością przyjęło zgromadzenie to oświad
walerów prawdopodobnie na „łowy“ tu przybyłych,
bez znaczniejszych strat.. Tureckie prawe skrzy wszystko, czem te uczucia zostały obrażone przez z Wiednia. Z. Dunin Kozicki z Gratzn. A. Brykczenie
zacnego
dostojnika.
Ale
j
a
ki
ej
to
siły
za prawdziwie piękne uznane.
dło cofnęło się ku Karsowi. Muktar basza ma Moskwę, i że dalej ze stanowiska tych uczuć czyński z Poznania. L. hr. Giżycka z Nowosielic.
potrzeba, która potrafiłaby przełamać niebardzo
HOTEL EUROPEJSKI: J. hr. Pruszyński z
Oczywiście wyrok ten może być wynikiem za
być w Ardost. Ze strony moskiewskiej padł ma oświadczy się za jedynie zbawienną polityką dla
życzliwe
intencje
względem
sejmu
i
kraju
tera

monarchii i dla nas, t. j. polityką uieprzyjaźną Moskwy. W. hr. Rusocki z Jaworowa. A. hr. Stec
zdrości lub innego nieukontentowania, dla tego też
źniejszego systemu konstytucyjnego, istniejącego jor książę Androników. Wielki książę Michał Moskwie.
ki z Moskwy. M. Dydyński z Raciborowa. J. Gra
za ostrym i s'ronniczym, ztąd to każdy go sobie
nie pojedzie już do korpusu riofiskiego, ale prze
bowski z Krakowa. C. Haller z Krakowa. A. Ja
według wyroków areopagn własnego gustu złagodzić w Austrji 1...
bywa w głównej kwaterze, którą teraz posunię
Na
wniosek
hr.
Golejewskiego
wyznaczono
i sprostować powinien,
to do Kiirukdara. (Presse.)
Nowych wiadomości z teatru boju niema worski z Skwarzawy. G. Romer z Lipia. R. Skaldziś
ilość
i
liczbę
członków
komisyj.
Z
rozpraw
Brak sali balowej, o którym wspominałem,
Bukareszt d. 6. sierpnia. Oficerowie, któ dotąd żadnych, bo wszelkim prywatnym telegra mirowski z Moskwy. T. Żurowski z Bereska. K. i
jakoteż wygodnej restauracji, ma być według za- formalnych, jakie wywiązały się z tego powodu, rzy wczoraj wieczór z Bieli przybyli, opowiada mom o walkach między Mehmetem Alim a Mo? 8. Zwolscy z Bryńca. F. Zoll z Krakowa.
można wnosić, iż nie leży to w intencji sejmu
HOTEL LANGA: Netzer z Pilzna. J. Grabręczeń zarządu usuniętym przez wystawienie w naj
ją, że Mehemet Ali i Osman basza połączyli się skwą koło Razgradu nie dowierzamy, skoro nie
brać w tej sesji pod obrady reformę ustawy
bliższych latach wspaniałego budynku w tym celu,
pod Tyrnowem, i wydali Moskalom bitwę w któ ma urzędowych biuletynów. Zwykle zwyciężająca czyński z Przemyśla. A. Jędrzejewicz z Tyczyna.
gminnej,
jak
niemniej,
że
kwestja
drogowa
jest
przyczem i kierunek drogi przez Zakład znacznym
rej ci ostatni stracili 15.000 w zabitych i ran strona stara się jak najprędzej rozgłosić swe A. Horowitz z Brodów. 8. Schlesinger z Krakowa.
znów w odmiennem niebezpieczeństwie — mia
HOTEL ANGIELSKI: A. Łukaszewicz z Boma uledz zmianom. Niewygodnym jest także wielce
nych. Oczekują tu przybycia 120.000(?) żołnierza zwycięztwa.
nowicie,
że
grozi
jej
zatopienie
w
powodzi
po

brak kościoła w Zakładzie; służba boża odbywa
carskich gwardyj. Car Aleksander od środy jest
Co donoszą telegramy o ruchach wojsk obu horodczan. A. Zborowski z Mylenie. A. Turzański
prawek.
we Frateszti. (Ń. fr. Preise.)
z Lubaczowa. W. Waygart z Przemyśla. L. Szusię w dawnej a arcymałej, drewnianej kapliczce,
stronnych, nie zasługuje również na wiarę.
Bardzo też niebezpieczne dla skutecznego
nianczowski z Krakowa. K. Ujejski z Pawłowa.
któreju bóstwo i prostota w krzyczącym zostaje kon
Szumią d. 6. sierpnia. Silne kolumny Mo
To
tylko
jako
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pewną
uważać
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toku
obrad
sejmowych
objawiały
się
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HOTEL KRAKOWSKI : J. Szeliga z Leżaj
traście z gmachem łazienek lub chodnika krytego.
skali posuwają się ku średniemu Łomowi. Atak na żc Moskwa przedsiębierze teraz operacje, aby
ska. H. Kloaowski z Żurawna. M. Wodziński z
Zakład dokłada starań, aby i tę niedogodność usu tomata wielomownośei niektórych posłów. Po ich Razgrad jest prawdopodobnym. Dzisiaj była ma
uratować
kolumnę
Hurki
i
umożliwić
mu
po

Leżajska.
nąć i w tym celu urządza od czasu do czasu roz patrjotyzmie spodziewać się należy, że na przy ła utarczka między Czerkasami a trzema szwa
wrót przez Bałkan i połączenie się z głównemi
szłość trochę ekonomiczniej zechcą szafować cza
rywki dla zebrania potrzebnego funduszn. Właśnie,
dronami kozaków w poblilu Eski-Dżumai. Ko siłami Moskwy między Jan trą a Ósmą koncenss«MUusuuassMuasnuaussssaMastHaaaiB^.»fcaa
sem,
pozwolonym
sejmowi
na
obrady.
gdy to piszę, odbywają się wielkie przygotowania
mendant Sylistrji donosi, że Moskale eksplodu trującemi się, podczas gdy Turcy przez Tirnowę
KURS GIEŁDY WIEDEŃSKIEJ.
do balu, z którego dochód przeznaczony jest na
jących kul używają do karabinów. Kule takie połączyć usiłują oba swe skrzydła, t, j. armię
WIEDEŃ 8. sierpnia 1877.
fundusz budowy kościoła.
przysłano tu jako corpus lelicti. (Presse.)
Osmana baszy z armią Mehmeta Aliego. Dopie
godzina 10 minut 50. przed południem.
— Rozwód A. Patti. Trybunał Sekwany w
Bukareszt d. 6. sierpnia. Moskale nie oro gdy te obustronne operacje będą ukończone, Akcje kred.
168.—.
Anglo-austr.
77 50
Paryżu przystał na żądanie śpiewaczki Patti, w
puszczą Dobrućzy całkowicie, ale zatrzymają je
Kolej połnd.
Wiedeń d. 8. sierpnia. Z teatru wojny szcze miasta Hirsowę, Matczyn i Tulczę; dla dowiemy się o stanie rzeczy. Dziś same tylko Kolei Kar. Lud. 243.75.
sprawie rozwodu jej z margr. de Caux, o sępa
krążą domysły.
Napoleondor 9.79.
Usposobienie, stałe.
-ację od łoża i stołu; ale odrzucił żądanie jej o nadeszły tu następujące prywatne wiadomości: większego bezpieczeństwa załóg obwarowują te
Pod Suliną odbyła się wczoraj kanonada miasta. (Tagblalt.)
zniesienie wspólności majątkowej. Margr. de Caux
WIEDEŃ 8 sierpnia 1877.
Pomimo zaprzeczeń półurzędowych utrzymu
godzina 2. minut 24. po południa.
zgadzał się też co do pierwszego, ale bynajmniej między tureckiemi a moskiewskiemi statkami
Bukareszt d. 6. sierpnia. Według prywa
nie chciał przystać na zrzeczenie się wspólności wojennemi.
Węgier, kred. 161.25
tnych doniesień, miała się dzisiaj pod Bielą wię je się w Wiedniu ciągle to przekonanie, że Bech- Lesy kredytowe 160.75.
Między Ruszczukiem a Pirgos zajęło stano ksza rozpocząć bitwa, lecz nie ma jeszcze po tolsheim, wojskowy pełnomocnik austrjacki w o- Akcje fran.-anst. —-.—.
majątkowej, która mu pozwala zyć kosztem swej
Anglo-austr.
76 25
bozie
moskiewskim,
istotnie
przybył
do
Wiednia
53.—.
Unionsbank
Kolej Kar. Lud. 241.25
żony. Z tego się pokazuje, że sąd uznał winę po wiska GO,000 Moskali.
twierdzenia tych doniesień.
w
misji
od
cara
do
cesarza
Austrji.
Tylko
co
Sulejman
basza
otrzymać
miał
nakaz,
aby
Nordbahn
Kolej połudn.
stronie Patti.
187.50.
68.50
Minister Bratiano odjechał dzisiaj do rumuń
do celu tej misji różne są wersje. Angielska Kolej Alfbld. 113.75.
Kolej Elżbiety 168.—
— W Rzymie dnia 17. grudnia 1876 zawią sforsował sobie przejście na północną stronę Bał- skiej głównej kwatery w Pojano.
Morningpost
jest
zdania,
iż
chodzi
o
żądanie
kanu
i
połączył
się
z
armią
naddunajską,
w
któ

Kolej
Lw.-czer.
119.50.
Węg.
Nordostb.
103 75
Budowę kolei Beuder-Gałac rozpoczęto; pra
zał się był komitet tak zwany „dei reduci dalie
czynnej pomocy wojennej Austro-Węgier. Inne Rndolfsbahn
Węg. Ostban.
110.—.
patrie battaglie“, celem wyjednania u parlamentu rej korpus jego ma tworzyć centrum. Pod Raz- cuje przy niej 20.000 robotników.
pisma
twierdzą,
że
car
robi
przedstawienia,
aby
gradem
korpus
Ejuba
baszy,
liczący
30.000
ludzi
Galie,
indemniz.
84 50
Węg.obi.
pań.
w
zl.
63.
—
Z
Kilii
donoszą,
iż
wczoraj
wieczór
na
mo

nagrody narodowej czyli dożywocia dla wszystkich
Austrja przyzwoliła na udział Serbii w wojnie i Losy z r. 1864 133.75.
Kolej siedmiog.
89.—
oficerów i żołnierzy, którzy walczyli za niepodle i 15 bateryj, oszańcował się bardzo silnie. (<?.£.) rzu biły się dwa okręty. (Tggblatt.)
82.50,
Losy tureckie
Wiedeń dnia 8. sierpnia. Według tele
16 —
Zimuiea d. 5. sierpnia. Przy korpusie je na przemarsz wojsk moskiewskich przez Serbię. Yerkehrsbahn
głość włoską w roku 1848 i 1849. Uchwała w
Kolej państw. 255.—
Hurki w Bałkanach odciętych jest A są i pisma, co utrzymują, iż chodzi jedynie o Węg. galic. kolej 86.50.
tym względzie jest już pewna, i niebawem po o- gramu Noiotj Presse z Szumli z dnia 6. b. m. nerała
zapewnienie
się
Moskwy,
iż
Austrja
nie
wyjdzie
Baukverein
60.—.
Losy węgler.
77.50
twarciu parlamentu zapadnie. Przeto prezes pomie- doniósł Sulejman basza, że Moskale za Bałka- dwóch książąt krwi, to jest Mikołaj i Eugeniusz
z neutralności. W takim razie bowiem mogłaby Koloj Albrechta —.—. Marki niemieckie et. 60 20
nionego gabinetu p. Mario Ruggeri wzywa wszyst nem cofnęli się na całej linii o całą milę na Leuchtenberg. Z tego powodu czynią się ze stro
Moskwa
wszystkie
swe
siły
rzucić
na
Turcję.
Rosyjski
rubel
papierowy
1.26%.
ny Moskali największe usiłowania, aby tylko okich Polaków, którzy służyli w legionie Mickiewi zachód od Popkoi.
Bechtolsheim jest więcej dyplomatą niż woj Usposobienie: przygnębione.
Pod Eski-Dżuma odkryły patrole tureckie swobodzić te korpusy. Dla oczyszczenia półno
cza albo w innych oddziałach włoskich w owym
cnego wejścia do przesmyku Szipka, udała się skowym i gorącym wielbicielem Moskwy i przy Berlin, 7. sierpnia. Rusa. Banknoten 209.50. Cre
czasie, do złożenia w Rzymie papierów dla regu wielki obóz moskiewski.
Deutsche Ztg. donosi z Belgradu, źe 12 ba tam lita dywizja jenerała Tatiszczewa, która mierza moskiewskiego. Na dworze cara jest on dit. Act. 272.—. Lombarden 113.50. Galizier 99.50
larnego odbierania dożywotniej pensji. Wykluczeni
bardzo mile widzianą osobistością, i dlatego go Staatsbahn —.—. Rum&nier 14.10. Oesterr.-Banksą jednak z tej liczby ludzie zamożni i nie po talionów piechoty, które stały obozem pod Bel dotąd stała w Tymowie. (Tagblatt.)
noten 166.25. Usposobienie —.
gradem, Kragujewaczem i Negotinem, i korpus
Bukareszt d. 5. sierpnia. Z Barboszi do Austrja wysłała do głównej kwatery cara.
trzebujący wsparcia.
— Medycyna sądowa odgrywa coraz to nadtimocki wraz z artylerją otrzymały rozkaz noszą o przechodzie licznych wojsk, szczegól
Allg. Augsb. Ztg. przedstawia dyslokacje
ważniejszą rolę. Przed niedawnym czasem, w pa- wyruszyć na granicę ku Negotinowi i Zaj- niej artylerji, ambulansów i oddziałów sanitarKasa galic. Tow. kredytowego.
austrjackich,
w pogotowiu
woj
ryzkiem Ćollćge Chaptal, zaszła bójka pomiędzy czarowi.
nych. W tych dniach odjedzie ztąd do Aten 600 /wojsk
.
,
, stojących
.
„
Kupuje. Sprzedaje,
Frcmdenblatt donosi z Orsowy pod dniem 7. ochotników narodowości greckiej. Tutejszy dyplo- skowem u granicy tureckiej, i przychodzi do tego 5% Listy zastawne po . 83 75
dwoma uczniami. Uczeń nazwiskiem Blondeau, bę
84 25
dąc w bójce tej silnie pobitym przez swego kole b. m. że pod Kustendże stoi już 7 statków wo matyczny ajent Grecji upraszał rumuńskie dy-1 przekonania, że gdy te same wojska w tych sa- 4%
„
„
po .
77 50
78 25
rekcje
kolei
o
przewóz
tych
ochotników
po
znimych
miejscowościach
będą
mobilizowane,
więc
jennych
tureckich.
Dwa
statki
transportowe
gę, po przeciągu dwudziestu minut, trzema strza
Lwów, dnia 8. sierpnia 1877.
żonych
cenach.
(Tagblatt.)
'ta
moblizacja
zajęcie
Bośnii
i
Hercegowiny
ma
przywiozły
wojsko
tureckie.
Moskale
trzymają
łami z rewolweru zabił swego przeciwnika. Spro
Londyn d. 6. sierpnia. Daily Telegraph na celu.
wadzony natychmiast na miejsce tego smutnego się jeszcze w mieście, które Turcy obrzucają
wypadku lekarz, skonstatował oprócz wypadku bombami. Wojska tureckie nie usiłowały jeszcze odbiera następujące depesze swego wiedeńskiego
Pociągi kolejowe.
Ostatnie zwycięztwa Turków budzą sympaśmierci, silny stan gorączkowy u Blondeau, — wylądować. Książe Hassan stoi z swym korpu korespondenta: Pozycja Osmana baszy pod PleOdchodzą te Lwowa:
wną została wzmocnioną; wraz z nowemi posił tje dla nich nawet tam, gdzie ich dotąd nie DO KRAKOWA: o godzimo 11 min. 8 przed północą
wyprowadzając jednocześnie wniosek, iż stan ten sem na północ od Nimrodi.
(pociąg pospieszny): o godz. 4 m, 40 rano (pociąg
Presse donosi, że w Atenach panuje wiel kami ma on przeszło 60.000 żołnierzy. W Ra- było, a tam gdzie były to je potęgują. Jestto
nie był wynikiem zaszłego dramatu, ale niezawo
osobowy,) o godz. 4 minut 4b po pełndniu (pogięć
dną jego przyczyną. Sąd przysięgłych zgodnie z kie wzburzenie. Mobilizacja armii liczącej 37.000 howie i Glawie założono wielkie magazyny ży stara jak świat prawda, że najczęściej sympatje
mieszany);
wności ; Hafizowi baszy oddano kolumnę rucho budzi naród czy armia waleczna. Moglibyśmy DO CZARNIO WIEC: » godzinie 6 minut 25 rano (po
prokuratorem odwołał się do opinii stanowczej le ma wkrótce nastąpić. (G. L.)
Konstantynopol d. 6. sierpnia. Gro mą, z którą dotknąwszy Łowczy i Selwi, podsu dzisiaj przejść kolejno wszystkie państwa euro
karskiej i po otrzymaniu takowej, wyrzeknie do
ciąg pospieszny); o godz. 11 minut 25 wieczór (po
ciąg mięszany); o godz, 12 min. 30 z południa (po
piero, czy zaszły czyn uważać należy za wypad źne stanowisko Grecji zmusiło Portę do odko- nie się ku przesmykowi Szybki a przez Tyrna- pejskie i wykazać jak się usposobienie względem
ciąg mięszany).
kowe zabójstwo — czy też za rozmyślne mor I menderowania części wojsk Sulejmana baszy do wę otworzy komunikację z Szumią.
Turków po ostatnich zwycięstwach zmienia. Na
Mehemet Ali basza opuścił Szumię na czele wet w Azji tak przeciwna dotąd Turcji Persja,
• Tessalii i Epiru.
derstwo.

Telegramy innych pism.

KAWA i CUKIER J

płacą| żąda

płacąj żąda.

płacąi żąda.

Lwów, z Izby handlo złr. w. a.
zlr. w. a.
wej dnia 8. sierpnia.
Węg. poż. prem. po 100 zł. 76 — 76 50 Tow. kred, miejskie 6 pr.
15
50 16 — Galie, bank hip. 6 pr. w.a. 8775 8825
Turecka
poż.
kol.
po
400
fr.
I. Akcje za sztukę,
, Zak.kr.włość.6pr.w.a. 9250
(bez kupona bieżącego.)
Akcje bankowe.
Bank nar. anstr. m. k. 5 pr.

BŁ-jajtaniej i w najlepszych gatunkach ^Z&

II. Listy zast. za 100 zł.
(bez knpona bieżącego.)
Tow. kred. gal. 5 pr. w. a.
a

„

B

4 pr. w. a.

,
n
, 5 pr. okres.
Banku hip. gal. 6 pr.
Gal. zakł. kred, włość. 6 pr.
w. a..................................

111. Listy dłużne
za 100 zł.
Ogól. roi. kred. zakł. dis
Galicji i Bukowiny 6 pr.
losowanie w 15 lat .
Tow. kred. miej. 6 pr. w. a.

IV, Obligi za 100 zl.
InOemnizaoyjne galic.
Poż. kraj, z r. 1873 po 6 pr.
Losy miasta Krakowa

V. Monety.
Dukat holenderski . .
Dubet cesarski ....
Napeloondor
....
Pół imperjał rosyjski .
Rubel rosyjski srsbrny
Rubel rosyjski papierowy
Pruskie bilety kasowa
100 JSiu-ok tóemieokioh
Srebro........................ .
Kupony w orebrze . .

Wiedeń, 6 sierpnia.
Powszechny dług pań
stwa (za 100 zł.)
SUiut. austr. w banku. 5 pr.
„
„
w sreb. 5 „
1889 całe losy (tn. i.)
S « 1.889
losu
a
§ ‘p 1864 po 250 zł. 4 pr
1860,500 zł. w.a. 6,
c/5 1860.100, „ ,
- 1864 „ 100 . . .
Renta złota 4 pćt. . .
Listy sast. dem. po 120 5 .

Oblig. indem, (100zł')
Galicyjskie....................
Bukowińskie
....

Inne publiczne pożycz.
Węgier, poż. kol. po 120 zł
5 proc. . .

Płaszcze

9750 9765
Anglo-austr. po 200 zł. 120 75- 75 50
Bouencred. au. 200 zł.
ObUgacje pierwszeń
Zakł. kr. dla han. i przem. 163 59 163 Z5 stwa kol. (za 100 zl.)
15350 154 Zakł. kr. węg. 200 zł.
Tow. esk. n. aust po 500 zł. 665 — 675 - Albrechta po 300 zł. 5 pr.
100 zł.....................
70— 7030
Franco-austr. po 100 zł.
_ Alf»ldz.200zł.5pr.sr.w.a 6770 688870 84 60 franco-węgier. po 200 zł.
_
Czeska
z.
300
zł.
5pr.s.w.a
7725 78 25 Gal. bank. hip. po 200 zł.
Elżbiety po 5 pr. sr. w. s. 9J40 9380
8870 84 50 Gal. bank dla hand. i przem.
_ „ em. 1862 5 pr, . . 9239 9260
po 200 złr.............
88 — 89, om. 1870 5 pr. . . 8540 8580
Gal. zakł. kr. ziem, po200zł.
, eia. 1872 5 pr. . .
8475 8525
92-. 9850 Renten bank po 160 zł. —
Banku nar. anstr. po 600zł. 830 882 - Ferdynanda pół. 6 pr. in.k 101— 102—
a a 5 pr. w. a
98- 9859
Banku pow. aust. po 200 zł.
,
, 5 ?r. zr.
10925 10975
Unionbank po 140 xł.
51- 5150
Gal. K.L. 300 ri. 5 pr. rs. w.». 102- 10225
Yereinabank po 100 zł
„ n. em. 5 pr. . 10150 102—
Yerkehnb. pow. po 140 zł 80 - 81 —
„ UL am. 1871 300 97— 9750
90 25 9130 Wied. bankver. po 100 zł 58 50 59. lV.»m.aS00zJ. 5pr. 97- 9750
Lw. Cter. Jas. I. om. 1&65
Akcje kolei.
800 zł. 5 pr. arebr. w. a. 7725 7775
84 35 85 35 __
Albrechta
po 200
__ ,___ avu
*1. . zł.
. .
Lw. Czer. Jas. II. eia. 1867
A—
- nnn
89 _ 91 ■■■ Alflildzkiej
po
200 -X
zł. M
sreb. 108 50 109 |
800 zł. 5 pr. srebr, w. a. 7475 7525
14- 15 50 Dnieatrcańskiej ,
a
Lw. Czer. Jas. III. em. 1868
1850 20 50 Elżbiety
, b. k. 167- ■68 —
300 zł. 5 pr. srebr. w. a 67— 6750
Ferdynanda póła, po 1030
Lw. Czer. Jm. IV. em. 1872
j&Ł m. k. . . , .
1855 - 1860 —
800 zł. 5 pr. arebr. w. a. 61- 625 70 5 81 Frane. Józ. po 200 zł. w. a. 123 25 124Rudolfa po 300 zł. 5 pr.
5 75 5 86 Kol. gal. Kar. Lud w. po 200
arebr.
w, a............
79- 7950
9 74 9 85
zł. m. k.................... i 237 50 238- a
era. 1869 p© 800 zl.
9 90 1015 Lw. Czar, a Jas. po 200 zł. 116
50 117 —
i
5 pr. srebr. w. a. 72— 7225
1 84 1 94 Mor. Szl. (cent.) po 200
a
a 1872 pc. 300 «ł.
125- i 28— Aust. pił. ZŁcł>. po 200 zł. sr. 109 50110
b pr srebr. w. a. 71 — 7150
a
„ lit.B. po200zł.ar.
Siedmiogrodz.
fr. 500 pr. 6075 6125
59 80 60 80 Rudolfa po 200 zł. sr. 106 25 106 75
107—109:
Siedmiogr. po 200 w. a. ar. 88 —
Papiery
loteryjne
(set )
'0650 108 50 St&ataeisb. Ges. 200 zł. w. a. 244 50 245 —
SUdbahn po 200 zł. srebr. 96 50 70 — Zak. kr. dla handlu i prz. 16050 161Tramway wied. po 300 zł. 97 — 98 — Klary po 40 zł. m. k. . 28- 29
Węg. galic. (Łup.) po 200 85 — 66 — Keglevioh po 10 zł. m. k. 1275 1825
Węgiers. pół. wschód, po
Krakowska po 20 zł.
1475 1525
62 30 62 50
200 sł. sr..................... 99 50 100 60 Palify
2850 29—
po 40 a „.
66 55 66 70 Węg. wach. (Ostb.) po 200
------Rudolfa
po 10 a , .
1850 14—
329 - 331!31
W(
Ł z” v ‘
Ks. Sahu po 40
. 3775 3825
329- 831 96 50 97 50 8t. Genois po 40 „ „ . 30— 3160
.
106 75 107 26
Stanisławowska (poż.) po
lia 113 50 Akcje przemysłowe.
20 zł. w. a.
... 2050 2125
no 75 120 25 Budow.Tow. ans t. po 200zł.
Waldstein po 20 zł. m. k. 22 - 2250
183 75 184 25
a
, wied. a 100 a
Windiszgratz po 20 zł. a 26- 2650
a tanich pom. a 100 a
74 50 7470
(Dewizy 3 miesięczne.)
141 50 142 —
Listy zast. (za 100 zl.)
Berlin 100 maik. . . . 5960 5975
84 50 85 |I Bodencred. allg.óst.Spr.s 06 — 106 50 Frankfurt 100 mark . . 5960 5975
81 75 82 75
6pteo.w331at5pr.wa 88 — os os Hamburg 100 mark. mark 6960 5975
23- 12325
Ga’.Tow. kr.ziem. 4 pr. w^ 76 - 77 _ Lor dyn 10 ft. storb .
4880 49 0
5 pr. w. a 83 50
9875 99 —

gutaperkowej

Parasole i DeszcMUmy
kufry i torby do podróży'
ggigsr po tanich cenach
4995 5—? [

polecają

BRACIA LANGNER
ul. Halicka 1. 19. we Lwowie.
Zamówienia z prowincji za zaliczeniem.

MAGISTER FARMACJI
poszukuje umieszczenia od 1. września lub
/. października br. Odpowiedź listownie
franco pod adr. L. Z. Jasło post. rest.
3083 1-3

tylko 3 zł. 50 et. i stempel.

lniane Płótna
szwajcarskie, rumbnrskie, holen
derskie i irlandzkie weby, także
płótna serowe z ręcznej przę
dzy, bieliznę stołową, obrusy
kolorowe, ręczniki , chuste
czki białe i kolorowe, dymki,
różowe, czerwone i niebieskie nasy
py, nankln żółty, zapał, płó
tno żaglowe, w najlepszych ga
tunkach szirtingi białe, poleca
pod gwarancją za dobroć i trwałość
towaru,
80J-0 1—?

przy najprzystępniejszych cenach
handel towarów mięszanych

KOWALSKI i MAYER

PROMESY na LOSY z r. 1864.
W echslergeschtillt

s

N —
2 *

su

w Przemyślu pod l. 61 przy moście
poleca Szan. Panom PT. właścicielom dóbr, dzierżawcom itp.

niających już od lat kilku od
biorców tak w okolicy, jak i
dalszych stronach; tem więcej
że je wykonuje po najiiinlarkowańszycli cenach i z
doborowych materjałów, których
.L- ''
znaczne zapasy posiada, a do starcza takowych i na obstalunki; posiada na
składzie Ehfc.wielki wybór gotowyeh wyrobów
przyjmuje
w zamianę zużyte lub niedogodne wyroby i wykonuje reparaeje ta
kowych, tudzież odnowienia po cenach przystępnych.
2118 4—'?
Wozy gospodarskie i ciężarowe wyrabia tylko na obstalunki.

Losów państwowych

AjMŁ

z

młynem

dobrze urządzonym, o dwóch kamieniach,
jeden amerykański, jeden zwyczajny
do tego 35 mórg, gruntu, z łąką, lasem,
pastwiskiem i zarybionym stawem jest pod
korzystnemi warunkami do sprzedania. Intraty rocznej 1500 zł.
Wiadomość w Administracji „Gazety
Narodowej" u p. St. B.
2962 2—3

JVa czas sejmu i wystawy

Cztery Pokoje

i

dla PT. Publiczności.

i Sit

r. 1839,

cały los państwowy z r. 1839 zł. 90011 cały z wyjąt. najiun.wygr. zl. 450.—
piątka...................................... „ 175)1 piątka............................. „
95.—
połowa tej ostatniej . . . „
9)1 połowa tej ostatniej . . „
48.—
ćwiartka................................. „
4611 ćwiartka........................,
25.—
1 dziesiąta
....... B
1911 dziesiąta...................................
12.—
1 dwudziesta......................... .....
10,1 dwudziesta.................... .....
6.—

Potrzebujący sług wszel
kiego rodzaju raczę się zgłosić
ustuie lub listownie do Ajencji
przy ul. Wałowej 1. 7.

barwę włosów

wygranych 1, września,

NYITRAI & COMP, Wien,

i brody.

3052 3-3

Najtaniej do nabycia
w wielkiera
ai y oraz tacy, mi^czki i
miednice mosiężne i tombakowe, prawdziwe rosyjskie z fabryki w m. Tulc

Z ogólną kwotą wygranych przeszło ośm milionów zł.
Główna wygrana 380.000 zł.
Pojedyncze police szczęścia z niozamkuiętych jeszcze grup losów
z 8 do 2 ) wyciągniętemi serjami po 10 zł. i 20 zlr. ui esięcznej wpłaty czę
ściowej, w co wliczane są i najmniejsze wygrane, jest jeszcze tylko
bardzo mało w zapasie. Wieki miną, nim znowu się zdarzy, sposobność wzię
cia udziału przy końcu ciągnienia austr. pożyczki loteryjnej, upraszamy przeto
o łaskawe i najrychlejsze zlecenia.
2855 19—?

llrtmlarafra karawanowa w oryginał.
« ,
«
Plombowanych laczkach z
i Mo3kwy'llfij“yZop°wy.fh> ,
r
I
2'60, 3,
4, o rubli
[ po 3’t8, 4, 4-6<>, 5'40, 7 20, 9 złr.

u A. Popławskiego Lwów, "X

wE™ctŃi“

TOWARZYSTWO ZALICZKOWE
w Drohobyczu,

Karntnerstrasse 16, eisernes Haus.

Stowarzyszenie zarejestrowane z nieograniczonią poręką

We Lwowie u Józefa Frleda, kupca, ulica Krakowska.

przyjmuje

wkładki na książeczki oszczędności

s
K
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K
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[ Mr. Edward Madejski,

. spec, lekarz ortoped. i dyrektor zakładu
ul. Kopernika 1. 13,

Pokój kawalerski

i3

,,4“’““

r,l“l 1 aSMSC

Adresować zamówienia ao
do

po

W. Crawforda & Comp. 5
57 Carter Lane
St. Paul’s E., C. London.

Róży Herbst

Franciszka Józefa

po

B

O
i

także i od osób niebędących członkami od 50 et. do 2.000 zł.

za opłatą procent ów ośm od sta,

s

nzpryckl do p> o»skownnta

LA że tak powiemy nadnaturalną moc,

obszerny, jest do wynajęcia od 1. sierpnia urządzony według planu uwzględniającego
1877 w kamienicy pod 1. 10. przy ulicy wyższe wykształcenie panien obok ciągłej
Ossolińskich. Wiadomość u stróża.
konwersacji niemieckiej i francuskiej, za
opatrzony w pomoc fachowych profesorów
gymnazjalnych, jak dotąd tak i nadal zawierające w sobie naj
PRAWDZIWA WODA
poleca się względom interesowanych P. T. obfitsze składy Budzińskiej
2615
wynalazku
19—26 osób. Kurs nauk rozpoczyna się z d.
wody gorźkiej,
pana Łessueur w Paryżu 1. września 1877.
3073 1-3 jakoteż ze wszystkich tej podobnej w
kraju i zagranicą, uznane z powodu
swego łagodnego smaku, jest naj
skuteczniejszą ze wszystkich
wód goriklch, które przy użyciu
Na spędzenie piegów i liszai, zapo
tylko połowę dozy w porównaniu z
biega zmarszczkom, bieli płeć, w Pa z ogródkiem zwana „pod RAKIEM“ innemi wodami gorzkiemi, potrzebuje.
położona
w
środku
miasta
Lwowa
—
jest
ryżu u p. Gastellier, 47 rue de la
Główny skład we Lwowie w
Cbaussće d’Antin, we Lwowie w apte wraz z kompletnem urządzeniem zaraz do apt. pod „węgierską koroną J. Piece p. Mikolasch i w magazynach pp. wydzierżawienia.
pesa przy ‘placu Bernardyńskim.
Bliższa wiadomość u Franciszka Iwa
Strzyżewskiego i Bayera i Leona.
29121 4-?
nickiego, Rynek Nr. 53.
3054 2—8

zabija

N

pluskwy, pchły, szwaby, moskale, mole, muchy,
mrówki, stonogi,

z nich S

8

w ogóle zarody owadów nader w krótkim czasie i tak pewnie, że
nie zostanie żadnego śladu.
Słoiki po 20, 40, 60, 80 ct. i 1 zl.
Przy wysyłkach pocztą za opakowanie
20 ct.
.
..............
Prawdziwy do nabycia we LWOWIE w apt. ZYGM. RUCKERA
pod srebrnym orłem.
8038 2 3

k

EAU ALLEMANDE.

Restauracja

9
RH Pt A “ f
u uli uU
i® f
'

Obie promesy razem

Ciągnienie juz 14. sierpnia.
Główna, wygrana200000 zł.
Ciągnienie juz 1. września.
Główna wygrana 200000 zł

złr. 5 75 ct. i stempel,

..

Kantor wymiany
c. k. uprzyw. galic.

W

akcyjnego Banku Hipotecznego .0
kupuje i sprzedaje

S

wszystkie efekta i monety

S

Co, we J9 iedniu,

Kdrntnerstrasse 16, eisernes rJiaus.

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

f <>°8 LISTY hipoteczne, i
X
jZ
SR
S
£W w
które według- prawa z dnia 1. lipca 1868 Dz. PP. XXXVIII. N. 93,
X i najw. post, z dnia 17. grudnia 1871, mogą być użyte do lokowa-

nia kapitałów funduszowych, papilarnych, kaucyj małżeńskich wojsko- S
wych, na Trakcje służbowe i wadja — są w tymże kantorze do nabycia.

Wysyłki za zaliczeniem uskuteczniają się tylko za złożeniem zadatku.

2993 9-^?

Galicyjskiej kasy zaliczkowej
[ !

21. ulica Halicka, przyjmuje

od Jednego sl. wa. do każdej wysokości, oprocentowując je ;

pod warunkami najprzystępniejszemu

Promesy na w^iersKie losy
losy Z roili 1864 . 3 „ 50 „ “:'

Towarzystwo

Wkładki na książeczki oszczędności

źródło gorżkie

■

2. piętto po stronie Angielskiego
hotelu, kamienica p Balko
(skład fortepianów.)

Ważne

11:1

। kołdry i plaidy,

pełnie umeblowane i kuchnią są od 1.
Ośmioklasowy
sierpnia do wynajęcia. Bliższa wiado
mość w Administracji „Gazety Narod.“ pryw. zakład naukowy i wychowawczy
żeński w Bochni

^yltral

z <1.1. sierpnia 1877

na ul. Karola Ludwika I. 7.

a za bezpieczeństwo takowych odpowiadają członkowie stowarzyszenia w myśl
* rozmaitych rozmiarów, vołąstatutu, solidarnie całym swym majątkiem.
O
) ezone z poduszkami napehiioWkładki mogą być odbierane częściowo, rlbo całkowicie. Towarzystwo
po
nemi powietrzem.
a
wypłaca wkładki do 25 zł. bez wypowiedzenia, przy wkładkach wyższych za
GO O
Przekonano się. że pościel ta oddaje
। wc Lwowie ul. Kopernika l. 13. I
strzega sobie jednak prawo żądania uprzedniego wypowiedzenia —mianowicie :
o
tSJ
। przyjmuje do leczenia ortopedycznego ) wielkie usługi wojskowym, podróżnikom,
do kwoty
50 zl. żąda się wypowiedzenia naprzód 3 dni
O
oe s
dzieci od 7—14 lat, które wskutek .inwalidom, chorym w szpitalach etc, etc.,
„
„
8 „
„
100
gdyż oprócz innych .posiada jsszcze i te
a
) skrzywienia kości pacierzowej lub niezalety:
n
„
15 n
a
250
C5 GŚ
. prawidłowego rozwoju szyi, łopatek,
1) że znakomicie zastępuje łóżko;
1 żeber, biodra, nogi itd., mniejsze lub
,
500
„
W
30 ,
2) że poduszkę można zwiększyć lub
IJwiększe odniosły zboczenie normal„
1000
S
»
60 ■ ,
zmniejszyć stosownie do woli;
. nych kształtów.
»
»
90 „
_
2000
8) że cała pościel spakowana i zwi'
Dyrektor-lekarz mieszka w Za*nięta zajmuje nieskończenie mało miejsca
Ten J. Adela nowo odkryty proszek zamorski, nie jeęt zwyczajnym -^
Jeśli Towarzystwo nie korzysta z prawa żądania wypowiedzenia, ale na
) kładzie, a wychowańce zakładu mają
*
• proszkiem na owady, lecz jest nadzwyczajną, właściwie preparowaną, ty. opiekę najtroskliwszą, wygody wszel- । i wreszcie
leżytość z książeczki natychmiast wypłaca, potrąconym będzie od tej należy4) że można ją na pasku nosić ze
’ kie i mogą wszystkie nauki pobierać,
siąckrotnie doświadczoną specjalnością.
tośei eskont 2%.
3074 1—3
sobą bet żadnej żenady.
’T”7"’7
" ',.
,
. ,
k
Bliższych szczegółów udziela piCena od 15 szylingów do 35 za jedną W
Ten J. Adela nowo odkryty zamorski proszek posiada przy pomocy
Dyrekcja.
semnie lub ustnie
pościel.
do tego przyrządzonej nader praktycznej i taniej

Ortopedyczny

Realność

J. PoUńshleyo
przenosi się z nl. Halickiej Nr. 13

r?s srer
‘SilhJm
ws3n H

V\ ełniane

piękna realność [ Zakład leczniczy

K ANTOR dla SŁUŻBY

Jaworów dnia 2. lipca 1877.

Jedyny środek

1
1
1
1

x

Do nabycia

Zwierzchność gminna

które nieodzownie otrzymać muszą icygrane

Do wynajęcia

wraz z ogrodem pod najkorzystniejszemi
warunkami, Stryjskie ul św. Zofii Nr. 16.
3093 3-3

t

Dnia 1. września przedostatnie ciągnienie wygranych

Budynek

Zwracamy uwagę Sz. Publiczności
Halickie w domu Lewakowskiego Nr. 54. bardzo ważny wynalazek angielski:

।

wywiadowcze, ogłoszeń i

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jkawaler, lat 32 mający, praktykujący w
|swoim zawodzie lat 12. Życzy sobie zmie
nić posadę od 1. września 1877. Na żąda
nie może przysłać odpisy świadectw. Zgło
szenia franco pod adresem W. S. Z. po
czta Rudki.
807'- 1-3

Izabela Cleleska,

biuro

kureiicję z wyrobami
zagraiiicziiemi, azadawal-

E

t TrprVNr“ »sw«t w tjefc wypadkach, gdy
n-Łjl-LMlN
£aden iaoy me ekulkuje środek.
Fik. 40 i 60 ct. — We Lwowie w aptece P. Mlkclnschn- W Stryja w aptece Z. Drapowckiepe.

Nici SZfire do serwet**”1**
poleca
3-j14 3_6

Zmiana lokali

swoje wyroby
które podług najnowszych fa
sonów, wytnymujących kon

na Strzelnicy miejskiej I. piątrosamiec i samica obydwie jednoroczne
icząc na tyloletnią pracę i zaufa
wy, składający się z 5 pokoi, 3 dużych
bardzo oswojone, są do sprzedania u
nie jakiem z łaski Najwyższego
sal, 2 kuchen i przedpokojów, polóżóny
Eliasza Kwika w Rossowie koło Ko
tak od rodziców, ich córek, jak i inte
łomyi. Odstawa w klatce.
8051 3—8 resowanych dotąd się cieszyłam, spodzie frontem do placu Franciszkańskiego —
oficyną do wielkiego ogrodu spacerowe
wam się, iż i nadal w tem miłetn uczu
go — z osobnem podwórzem i odgrani
ciu zawiedzioną nie będę; a że trudno
czony parkanem, przydatny na Zakład,
o wygodne pomieszkanie we Lwowie,
jest do najęcia.
przeto upraszam strony interesowane,
Bliż:za wiadomość u przełożonych
6 pokoji na pierwszem piętrze z kuchnią,
by raczyły w jak najkrótszym czasie
pp. Popowicza i Kozłowskiego (ulica
spiżarką, strychem i piwnicą pod 1. 3.
tak co do umieszczenia w Zakładzie
Sobieskiego dom p. Wieczyńakiego) lub
ulica Sobieskiego.
swe córki jako dochodzące przesłać swe
u skarbnika p. Pierożyńskiego w Wyżyczenia, ażebym mogła stosowny lokal
dziale krajowym.
3039 2-2
miast atawny aaryaki:
wynaleźć.
3079 1—3

Ból zębów

O'
<

Józefa Pawlika

Ekonom

Dwie sarny

>

3 W
ssr
« o
N

LIS

87 cent, szerok. łok. 1 zł., meter
1 zl- 60 ct> 16';> cent- szerok. łok.
2 zł., meter 3 zł. 20 ct.

MICHY

4-6
we Wiedniu
Wollzeile 13.

-O £ "

0
Jawa Kanwy
q
Q liiciane szare (Eeru) t białe do wy- A
A
szywania i robienia
X
X SERWET X

2.
Prawo propinacji miodo-l
<rej z ceną wywołania 230 zl. 0
Ke Lwowi B k 33
rocznie.
Q
3. miejska jatka i prawo rze-y<>ooocx»*ooooo
ai bydła w tejże z ceną wywoła- '
■
nia 331 zł. rocznie.
Licytacje odbędą się w Jawo-j
rowie w zwykłych godzinach kan
celaryjnych w następujących dniach |
a) na propina ję wódczaną PASTYŁKI »O TRAWIENIA
21. sierpnia 1877 pierwszą a w ra-wytworzone
,
ze źródeł ze soli Yicliy. Przyje
smaku o niezawodnym skutkn prze
zie nieosiągnięcia pomyślnego re-mnego
'
ciw kwasom i upośledzonemu trawieniu.
znltatu 11. września 1877 diuga, a'
SOLE VICHY BO KĄPIELI.
16. października 1877 trzecia]! Paczka
wystarcza na kąpiel dla osób, które
licytacja.
[nie są w stanie udać się do Vichy.
b) na propinację miodową 22.
Dla uniknienia fałzesrstwa żądać należy,
[sierpnia, 12. września i 17. pa <aby na wszystkich produktach znajdowały
[ździernika 1877.
1się znaki: Kontroli skarbowej
2613III 12-22
i
c) na prawo rzezi bydła w francuskie).
Dostać można we Lwowie w aptece pf
.jatce miejskiej 23. sierpnia, 13. Mikolascha, E. Mendrochowitz i u p. Gold
'września i 18. października 1877. baum we Lwowie.
Do wzięcia udziału w tych
1 licytacjach panów przedsiębiorców
i zaopatrzonych w dziesięcioprocen
towe wadjum od ceny wywołania
. z tym dodatkiem zaprasza się, że
warunki licytacyjne każdego czasu
’ w urzędzie gminnym przejrzane
> być mogą.
R042 3—3

po zŁ 3.50
3 zl. 50 et.
i stempel. Ciągnienie 1. września. Główna wygrana 200000 zł. i stempel.

der Administration des
syLwlŁ> U.J ma

^OOOOOK^OOOOO''

i

KAROLGRUCHOL

wygrana

EKsfc- Ciągnienie już 14. sierpnia.

Z rozpoczęciem nowego 1877/8 roku
szkolnego, otwieram u siebie pensyonat dla
5 lub 6 uczniów gimnazjalnych lub realnych
szkół. Wszelkie wygody, troskliwą opiekę i
korepetycję z wszystkich pizodmiotów szkol
nych zapewniam. Uwzględnieni będą tylko
młodzieńcy z dobrem rodzinnem wychowa
niem. Bliższa wiadomość we Lwowi*. w księ
garni Władysława Bełzy, hotel
Żorża.
2918 13—?
Dr. Z. BościHz.ewHki.

we Lwowie, Rynek 1, 26.

Gl6wna

rynku

1077 1-?

0

węgierskie premiowe losy
pnn nnn
"*• wUU.UUU

poleca handel

St. weMarkiewicza
Lwowie w
1. 4J.

Następujące dochody król, wól-1
uego miasta Jaworowa będą na czas|
trzechlecia tj. od 1. stycznia 18781
do ostatniego grudnia 1880 przez
publiczną licytację najwięcej ofia- ▼
rującemu w dzierżawę wypuszczo-0
ne a mianowicie:
1. Prawo propinacji wódcza-Q
nej z ceną wywołania 19.200 zł.X

na całe

I
X

zielone do smażenia

J. Polińskiego

Obwieszczenie,

Promesy H Promesy

t

1] | —

II
|||| |
ILI. AJ JL l U JLJ
A

Nr. 944.

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

PENSJONAT.
393^ Najlepsze i prawdziwe

wywiadowcze

Wilhelma lub Juliusza Adama 1

Główna
wygrana

nniwpi
firny
K Sii 1
I II I 1

2851 6—? | we Lwowie ul. Karola I.udwi1085 1-2
ka 1. 7.

we Lwowie w handlach

Kolej gal. Kar. Lud.
24150 245 —
3 Lwów.-Czerń.-Jassy 118 _ 121Banku hip. gal. po 200 zł. 228 — 231 —
Banku kred. gal. po 200 zł- 210 _ 214 —

Maszynista

kilka lat praktykował w młyktóry już
;
nach ii przy młocarniach parowych, posiadający■ chlubne świadectwa, poszukuje umieszczenia. Bliższa wiadomość Biuro

Wszystkie polecenia z prowincji wykonują się bezwłocznie
po kursie dziennym, bez doliczenia prowizji.
2813 15—?

po 6°/o z 3-dniowem wypowiedzeniem,
po 7°/0 z 14- „
po 8% z 30- „
Udziały zaś członków oprocentowują się
pierwszej wkładki.

2816 7-?

od

'
;

wkładki aa dział zastawniczy.

•

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX- ।
orzekła:

Woda mineralna

2606 29-39

A w połączeniu z odkwaszonem żelazem

jest najbogatszą w żelazo i kwas węglowy w stanie wolnym. Należy zara
dzić się lekarzy o skuteczności tej w'ody niemającej sobie równej w Europie
w leczeniu CH0R0B GASTRALGIOZNYCH, GORĄCZEK. BLADACZKI
WYNĘDZNIENIA i wszelkich chorób pochodzących z NIEDOKRWISTOŚCI.
Towarzystwo w Paryża, 131, Bulwar Sebastopolski. Skład we Lwo
wie w apt. P. Mikolascha, w Krakowie w apt. P. Traucżyńskie^o i P.Redyka.

-------- —_______ _____ __________________

Odpowiedzialny redaktor Jan Dobrzański.

dnia < !
: !

Pod temi samemi warunkami przyjmuje Towarzystwo gali- ;
cyjskiej kasy zaliczkowej
;

VJ- •: -T..T iTWin WIMHWRMWIMMmMMMBWIMMM

Wydawcy i właściciele: J. Debr zatoki i K. Greman.

;

Z droktfSi ,Gazety Narodowej" pod zarządem A Skarla

