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We Lwowie. Środa dnia 26. Sierpnia 1874.

Wychodzi codziennie o godzinie 7.
rano, z wyjątkiem poniedziałków
i dni poświątecznych.

Przedpłatę i ogłoszenia przyjmują
We LWOWIE: Bidro administracji BQaaity Narodo*
we(* przy nliey Sobioskiogo pod liczbą 12. (dawniej
ollca nowa llozba SOI).
W KRAKOWIE: Księgarnia
Józefa Czeohoi w rynku. W PARYŻU, na całą rruiieję
i Anglię jedynie pan pułkownik
Racskowoki, ruo
de beanx ortu 10. W W IEDNIU: pn. Uausonutolu ul
Vogler, nr. 10. Wnllflflchgaaaa i Ai Oppelik Woli
zoile 29. W FRANKFURCIE: nad Monom i Hambur
gu: p naaHonntoin et Vogler.

Przedpłata wynosi:
MIEJSCOWA kwartalnie . 3 złft 75 cent.
,
miesięczaiie . 1 „ 30 „

Z przesyłką pocztową:
| w państwie austrjaekiem . 5 zir. — ct.
•g do Prus i Rzeszy niomiee. 3 tal. 16 sgr.
-3 I „ Szwecji i Danji . . .
(i
------i- ilr ’
.................... 21 franków
fe | „ Anglii Belgii i Turcji . 15
„
J „ Wioch i ka. Naddun. . 13 „

meru drukowane:
K ra k ó w d. 24. sierpnia. Wybór po
sła do sejmu ukończony. Przy pierwszem
głosowaniu ogromną większością wybrany
ks. Chełmecki; wyprawiają mu owację.
W ie d e ń d. 24 sierpnia. Wiener Abendpost donosi: A ustrjacki radca poselstwa
w Madrycie br. Gravenegg otrzymał po
lecenie , oznajmić rządowi hiszpańskiemu,
że hr. Ludolf otrzymał listy wierzytelne,
które go mianują posłem u rządów Serrana. Hr. Ludolf bawi w Paryżu, zkąd po
nadejściu listów wierzytelnych, uda się
na swoją posadę do Madrytu.
W ie d e ń d. 24' sierdnia. Dzisiejszy
Tagblatt skonfiskowano.
P e sz t d. 24 sierpnia. Deputacji zakła
dów pieniężnych z prowincji przyrzekł
rząd, że postara się o utrzymanie nadal
komitetu zapomogi.

Łwow d. 26. sierpnia.
(Wybór ks. Chełmeckiego. — Upośledza
nie producentów galicyjskich. — Odpowiedź
Israelicie. — Sprawy urzędowe.)
Ja k już wiemy z telegramu, z- K ra
kowskiego okręgu wiejskiego, posłem na
sejm wybrany został d. 24. b. m. ks.
Chełmecki, a to jak Czas donosi, 124 gło
sami na 150 głosujących.
W s p r a wi e t r a n s p o r t u z b o 
ż a g a l i c y j s k i e g o otrzymał Dziennik
Polski następującą wiadomość:
„Obowiązująca dotąd na kolejach Ka
rola Ludwika i Lwowsko - Czerniowieckiej
taryfa wyjątkowo zniżona dla zboża i na
sion strączkowych została zniesioną, a w
miejsce jej wchodzi w życie nowa specjal
na taryfa, która trzym ając się normy dyferencjonalnej dla różnych odległości, wyż
sza jest od tamtej od 20—25%. Wszakże
„uwzględniając ważność handlu wywozo
wego z Moskwy i ważność Krakowa jako
placu handlowego, zachowano pomienioną
taryfę wyjątkową dla towarów idących z
Brodów iPodwołoczysk, ale tylko do Kra
kowa.11 Ostatniemi słowy zarządy kolejo
we mniemały, że złagodzą złe wrażenie,
które musiało wyniknąć z powodu pod
wyżki cen transportu. W yjątek ten jednak
zrobiony co do transportów, idących z Moskwy, jakkolwiek może wyjdzie cokolwiek

Literatura polska.
Iry d io n
jego myśl przewodnia i w artość,
stu d ju m
przez

Bolesława Spauste.
(Dalszy ciąg.)
Jeżeli jednak Irydjon jest skryty,
niemniej jest także chytry i zdradliwy.
Stojąc sam jeden w obronie swej idei, na
przeciw niezliczonych tłumów swych wro
gów, musi on być takim. Aby rozdzielić,
zmniejszyć lub uśpić wrogów swoich, od
wracając ich oczy od siebie, musi się uciec do oszukaństwa, chytrości i zdrady.
Gdyby siły jego mogły zrównać potędze
Rzymu, szlachetny z natury, bo pod wol
ności odechem zrodzony Irydjon, nie był
by się chwycił tych ostateczności. Do otwartego wystąpiwszy boju byłby się
spróbował z siłą Rzymu. Ale on posiada
zaledwie kilkuset gladjatorów i barbarzyń
ców, a pomoc chrześcian, niepewna. Do
póki więc trw a ta niepewność z tej stro
ny, potrzeba powstrzymać przynajmniej
wrogów swoich. Pod pozorem ratowania,
wkrada się więc w zaufanie Heliogabala,
obiecuje mu, że go wyratuje od śmierci
nieocliybnej, byle tylko losy swoje oddał
w jego ręce. Robiąc z jego władzy na
rzędzie swojej idei, łudzi go, że to wszyczyni dla niego. Trzymając w swojej
ręce H elioga^.la niezapomina o innnych.
Odwiedza Severa i uttaj^C- pized mm E p i
kurejczyka, a obiecując mu nawet pomoc,
w razie wybuchu przeciw Cezarowi, tak
doskonale odgrywa swą rolę, że pozorami
oszukuje nawet Ulpiana, przebiegłego Severa nauczyciela i stronnika.
Ukołysawszy podejrzliwość z jednej i
uchwyciwszy ster władzy drugiej strony
w swoje ręce, nie zasypia jeszcze Irydjon.
Bieży do chrześcian i aby sobie zdobyć
ich serca, przyjmuje wiarę Chrystusa, znak
krzyża zawieszając na piersiach. Nie wie
rzy on w Chrystusa, tak samo jak niewierzy w Odyna, boga matki, ani Zeusa,
boga ojców swoich; jego jedynym bogiem
Fatum. Ale pomimo tej niewiary, udaje
prawdziwego i szczerego chrześcianina,
aby tylko pociągnąć za sobą Nazaarenów.
Kłamie on wiarę, kłamie miłość swoją dla
syna Marji, i w imieniu tej miłości cią
gnie za sobą partję dość liczną młodych,
gorących chrześcian. W imię zemsty za
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O g ło s z e n ia przyjmują sie za oplotą 6
centów od iniojsua objętośoi jednego wiersza
drobnym drukiem.
Listy reklamacyjne nieopieczętowanu nie
ulegaj ij frankowaniu.
Manuskryptu drobno nie ZWracaj^ się leci
bywają niszczono.

na korzyść Krakowa (o czem wątpić so
bie pozwalamy), wyrządza ogromną szko
dę producentom galicyjskim, bo ci muszą
podwyższone płacić ceny, a uwzględniono
natomiast zakor don owych handlarzy. Je st
to fakt tak uderzającej niesłuszności, że
pośpieszamy zwrócić nań uwagę rządu i
Izby handlowej lwowskiej. Podobnie jak
niedawno jeszcze kolej Ferdynanda po tań
szych cenach przewoziła spirytus pruski
niż austrjacki, tak teraz koleje galicyjskie
bardziej uwzględniają produkt zagraniczny
niż krajowy, i wyłącznie na szkodę tego
ostatniego podrożają taryfę. Albo nie podrożać, albo podrożyć bez robienia różni
cy, czy to zboże krajowe czy z zagranicy
— w tern byłaby racja. Lecz podrożyć ta 
ryfę tylko dla zboża galicyjskiego, to zna
czy sparaliżować dotkliwie cały handel
zbożowy wschodniej części kraju naszego.
Od takiej niesprawiedliwości należy się
bronić.11
Należy się bronić! — zapewne, ale jak
i czem ? W szak jeżeli sekwestr kolei Czer
niowieckiej do tego zamachu na producen
tów krajowych się przyłączył, to szukanie
obrony u rządu na nic się nie przyda —
rząd bowiem jest sekwestrem a sekw estr
rządem. Któż wysłucha zresztą hreczkosiejów galicyjskich, jeżeli fabrykańci ber
neńscy, pragscy, wiedeńscy przez długie
lata napróżno kołatają o usunięcie niesu
miennego faworyzowania płodów i wyro
bów zagrauicznych. W szak jeszcze w ze
szłym roku, podczas wystawy wiedeńskiej
kto chciał tanio jechąć na Bogumin do,
Wiednia, musiał chyba jechać do Prus i'
tam bilet kupować, który zresztą na dłuż
szy czas był wystawiony, niż bilet w sa
mym Boguminie nabyty. W szakże do nie
dawna, a podobno do dzisiaj jeszcze tran s
port maszyn, sprowadzonych z Berlina a
nawet z Hamburga do Wiednia na Pragę
mniej kosztuje niż z samej Pragi do W ie
dnia. Prusacy mogą wyzyskiwać całą Austrję, a Galicję oprócz tego Rumuni i inni.
Sukienniczy przemysł w Austrji upada, bo
trak taty handlowe, przez Austrję zawie
rane, albo wprost protegują bez potrzeby |
wyrób zagraniczny, albo na rzecz wyrobu ;
zagranicznego bywają wykładane. Na an- j
kietach przemysłowych we Wiedniu, ty 
siące dowodów przytaczano — ale co to
pom ogło!
Na artykuły o s p r a w i e ż y d o w 
s k i e j , umieszczone w Gazecie Narodowej
między „Głosami z k raju “ odpowiada
Israelit w rozprawie kierującej p. n. „Ga
zeta Narodowa a żydzi." Czytamy tam
między innemi: „Co się tyczy etyki tałmudu, wystarczy podnieść, że tałmud na

wielu miejscach zaleca pracę, co więcej,
da, co jej doniosą — a to czego jej nie
że nawet każdemu ojcowi każę z obowiąz doniosą, tego nie uznaje. Statystyka zre
ku wyuczać syna jakiego rzemiosła, al sztą może zapisać, kto wedle kodeksu
bowiem kto tego nie czyni, to czyni tak
rabował, kto tylko był pomocnym, lub
jakby dziecko swoje uczył rozboju." —
współwinnym, kto zresztą tylko zrabowa
następnie: „Wiecznym zaś konikiem, na ne rzeczy ukrywał lub sprzedał, i według
którym przeciwnicy nasi aż nazbyt zrę kodeksu za to był karanym. Ale nie po
cznie uwijać się umieją, jest niestety lich wie, że ten co sprzedał, je st właściwym
wa. Oto „żydzi wysysają kraj, pracować
sprawcą, bo namówił sprawcę, bo sprawca
nie chcą, tylko klasom pracującym soki wiedział, że znajdzie takiego nabywcę.
szlachetne wypijają." A tymczasem ta ł We Francji, według przypowieści, urzędnik
mud najsurowiej zakazuje lichwy, i wszy policyjny lub prokurator, śledząc zbrodni,
scy lepsi żydzi dość często przeciw takim
pyta się zawsze: A gdzie jest kobieta,
geszeftom pieniężnym w ystępyw ali; co
t. j. że zwykle kobieta bywa wprost lub
więcej, Towarzystwo nasze (Szomer Izrael)
pośrednio pobudką zbrodni. Spytajmyż na
już kilkakroć zalecał pracę i przemysł, a
szych żandarmów, komisarzy, prokurato
rady nasze z pewnością nie przebrzmią
rów, jakie jest u nich w tej mierze przy
bez śladu."
słowie, jeżeli chodzi o zbrodnie, nie w
Ależ co wynika z tego wywodu
przystępie namiętności popełnione? Oto:
Israelity ? Oto, że żydzi nie słuchają mo
„A gdzie jest żyd?" I to właśnie w wy
ralnych nauk tałmudu, że nawet tałmud
padkach rozboju, morderstwa, podpalania.
nie zdoła ich naprowadzić na drogę pracy
Nie pamiętamy jednak, aby u nas podo
i uczciwego obrotu pieniężnego. Faktem
bnych, ba nawet gorszych, bo „nieludzkich"
jest bowiem, znanym od oceanu spokojne
zbrodni dopuścił się ksiądz chrześciański.
go do Atlantyckiego na obu półkulach
To więc wszystko, co Israelit naprze
ziemi, po obu stronach równika, że cechą
ciw naszym artykułom przytoczyć umiał!
żyda jest unikanie pracy rzeczywistej i Dla scharakteryzowania jednak tego or
lichwa; że tam tylko żydów albo wcale
ganu „Szomer Izraela", przytoczymy jedną
niema albo tak jakby nie było, gdzie
jego wiadomość: „Wiedeń. Zmarły br.
dzięki zdrowszym stosunkom kraju, na
Rotszyld zapisał 400.000 złr. — 350.000
życie zarabiać musieliby rzeczywistą pra dla Wiednia, a 50.000 dla Frankfurtu —
cą, godziwym obrotem pieniężnym. Są wy a wszystko, co przeciwnie donoszą gazety,
jątki, ale tak mało, że służą tylko na je st nieprawdą". — Tymczasem jak wia
stwierdzenie prawidła.
domo z listu prokurzysty Rotszylda, GoldPisze także Israelit: „Jest tam w
schmidta, w pismach wiedeńskich umyślnie
tych artykułach mowa także o żandarmew imieniu spadkobierców Rotszylda ogło
rji i policji, — a zatem liczba zbrodni i szonego, zmarły zapisał tylko 10.000 złr.
przestępstw, popelniauych przez żydów,
dla Wiednia, a tyleż dla Fraukfurtu, (co
musiała autora upoważnić do tego tw ier się także okazuje z testamentu, w Nowej
dzenia, zarówno bezczelnego jak głupie Pressie ogłoszonego); resztę zaś do owych
go. Tymczasem statystyka niezbitemi cy 400.000 złr. postanowili dodać sami spad
frami wykazuje, że zbrodniarzy żydow kobiercy, ale jeszcze nie uchwalili szcze
skich je st stosunkowo daleko mniej jak
gółowo sposobu użycia tej sumy.
ęhrześciańskich; że dalej pewnych cięż
kich zbrodni jak rozboju, morderstwa,
podpalania żydzi arcy, arcyrzadko się do
Prager Abendblatt podaje następujący
puszczają — podczas gdy nawet k s i ę ż a
program p o d r ó ż y cesarza do Czech: D.
c h r z e ś c i a ń s cy (wyrazy te są w Isra7. września o godzinie 3. z rana wyjedzie
elicie wybitnemi czcionkami wydrukowane;
cesarz koleją Franciszka Józefa z W ie
p. r. G. N .) za nieludzkie zbrodnie (wednia, i będzie oczekiwany przez namiest
geu unmenschlicher Verbrechen) bywają
nika br. Webera w Budżiejo wicach. O go
przed kratki sądowe pociągani i skazy,
dzinie 11. przybędzie do Pilzna i po pół
wani."
godzinnym wypoczynku uda się w dalszą
Argument nie lada! Któż bowiem podróż do Beraun; tu stanie o godzinie
ądoła zaprzeczyć statystyce?... Ale cóż,
1. a wyjedzie o godzinie 3. z południa.
kiedy statystyka w tabelach takich nie
Do Pragi przybędzie o godz. 4. na dwo
odróżnia żydów od chrześcian! Łatwo za rzec Smichowski,\ gdzie przedstaw ią się
tem mógł się Israelit powołać na statysty naczelnicy władz i reprezentacja gminy
Śmichowa, a ztamtąd uda się na dworzec
kę, jak historyk na „akta bernadyńskie".
Szukaj Waść po wszystkich salach i konkolei Franciszka Józefa. Na tym ostatnim
wolutach! Ale i statystyka tylko to powia- ' dworcu przedstawią się cesarzowi wszy-

scy naczelnicy władz i reprezentacje gmin
Pragi, Karolina i gminy Weinberg. Ztąd
wyjedzie cesarz na zamek królewski, gdzie
przyjmować będzie duchowieństwo, szlach
tę, członków Wydziału krajowego i n a 
czelników władz. Wieczorem będzie na
przedstawieniu w czeskim teatrze krajo
wym; po przedstawieniu nastąpi przejaż
dżka po mieście. Dnia 8. września o go
dzinie 10. z rana udzielać będzie cesarz
posłuchania
duchowieństwu, szlachcie,
członkom Wydziału krajowego, reprezen
tacji miejskiej, naczelnikom władz i naj
wyższym, w Pradze obecnym dygnitarzom
wojskowym, a o godzinie 12. w południe
rozmaitym petentom. O godzinie 2. z po
łudnia zwiedzi tum św. Wita, roboty demolacyjne około bramy na Porzeczu, cze
ską politechnikę, nowy zakład położnic i
nowy czeski teatr narodowy, a o godzinie
4. zaszczyci swą obecnością Towarzystwo
strzeleckie na wyspie Strzeleckiej, gdzie
odbędzie się strzelanie do tarczy, poczem
nastąpi przejażdżka po ogrodzie t. z.
„Baum garten" Wieczorem będzie cesarz
na przedstawieniu w niemieckim teatrze
krajowym. Dnia 9. września o godzinie
5'/, z rana nastąpi powozem wyjazd do
Braudeis na manewra."
M i n i s t e r s p r a w i e d l i w o ś c i do
wiedział się, że niektórzy sędziowie śled
czy przy trybunałach pierwszej instancji,
na podstawie nowej procedury karnej (obowiązującej — jak wiadomo — od 1.
stycznia rb.) przeprowadzają śledztwa po
za obrębem siedziby trybunału, bez ze
zwolenia prezydenta. W skutek tego, przy
pomniało
ministerstwo sprawiedliwości
wszystkim podwładnym sądom, że posta
nowienia co do przeprowadzania czynuości sądowo-karnycli poza obrębem siedzi
by sądu, przez urzędników trybunałów I.
iustancji — zawarte w instrukcji sądowokarnej z d. 16. czerwca 1854 — nie zo
stały zniesione przez nową procedurę kar
ną, lecz obowiązują i nadal. Sędziowie
śledczy są przeto obowiązani — z wy
jątkiem wypadków nader nagłych — za
sięgać zdania i zezwolenia prezydentów.
Na wypadek, gdyby sędzia śledczy, wbrew
zdaniu prezydenta, uważał za konieczne
przedsięwzięcie czynności urzędowej poza
obrębem siedziby sądu, a to zdanie jego
podzielała prokuratorja, wówczas należy
przedłożyć tę kwestję sporną radzie do
rozstrzygnięcia.
K a t e c h e t o m w szkołach średnich i
wydziałowych mają być według rozporzą
dzenia ministerstwa wyznań i oświaty —
wypłacane zapomogi i reinuueracje nie z
funduszów religijnych, lecz funduszów prze-

mękę Chrystusa i tylu ofiar, które skona
ły na stosie, pod mieczem, lub pod kłami
dzikich zw ierząt w cyrku, porywa za so
bą młodszych wyznawców Chrystusa. —
Wszędzie więc zdrada, oszukaństwo i
hipokryzja, wszędzie w imieniu idei innej,
pod maską, propagowanie myśli swojej.
Irydjon używa wszelkich środków do
przeprowadzenia swojej myśli, niepogardza żadnym; używa całej swej przebiegło
ści w dążeniu do celu. Z drugiej strony
jednak niema znowu ofiary, której by dla
myśli swojej niepoświęcił. Aby się' dostać
do Heliogabala i jego dla swych planów
wyzyskać, poświęca w pierwszej chwili
swoję siostrę, prześliczną, młodziutką Elsinoe, oddając jej niewinność na łup namię
tnych chuci Cezara. Ale tu poświęca tyl
ko miłość braterską dla zemsty nad Ro
mą ; aby jednakże przeciągnąć wszystkich
chrześcian na swoją stronę, uwodzi Kor
nelię Metellę, której Nazareńczycy słu
chają jak wyroczni, jak świętej. Tu już
nie brat, ale kochanek składa ze swej
miłości ofiarę, bo lubo autor w lekkich
zarysach naszkicował' tę miłość pomiędzy
Irydjonem a Kornelią, zawsze w kilku
słowach, swojem piórem złotem ją ozna
czył. Irydjon kocha Kornelię, wzajem kochauy od niej, a przecież miłość tę po
święca dla idei swojej, zbrudzając jej wy
sokość lubieżnem dotknięciem ciała swej
ukochanej.

wywołali szatana. Massinissa i Mefistofeles są szatanami, są kontrastami bóstwa.
W ykazaliśmy już powyżej różnicę pojęć
bóstwa Krasińskiego i Goethego, teraz
przypatrzymy się ich szatanom, aby i tu
poznać różne zapatrywania poetów. To
samo cośmy powiedzieli o pojęciu bóstwa
potrzeba powtórzyć i tutaj. Obaj poeci uważając szatana za przeciwieństwo Boga,
utworzyli więc swoich demonów jako jego
kontrasta. Krasiński jednak uważając, Boga
za miłość przedstawia sobie Massinissę ,
jako nienawiść wcieloną, jako personifika
cję zemsty. On nie mści się na ludziach,
ale nienawidzi niebo, za to, że ono tysią
ce aniołów strąciło w otchłań przed wieki.
Jego życie jest pojętem w ciągłej walce,
on nie ma chwili wytchnienia, jego jedyna
myśl: zemsta za swe krzywdy, jego jedyne
uczucie nienawiść. Karmiąc tę myśl zem
sty i uczucie nienawiści w Irydjonie, niechodzi mu wcale o Rzym, ale o zdobycie
jednego szermierza więcej dla idei swojej,
jeżeli go w sp ie ra , wspiera tylko jako
„niszczyciela", bo to duch także niszczący,
negatywny. Inny jest Mefistofeles Goethe
go. Mefistofeles popiera Fausta, ale tylko
dlatego, aby przy końcu zabrać duszę jego
do piekieł, jest to drobiazgowy spekulant,
któremu jednak spekulacja się nie udaje;
Massinissa przeciwnie, jest potęgą ujemną,
ale zawsze potęgą olbrzymią.
Dlatego też i rozum Massinissy i Mefistofelesa jest różny. Krasiński przedsta
wia swego szatana, jako potęgę zimnego
rozumu, ale ten rozum oślepiony i ozię
biony zemstą, nie może oszukać rozumu
bóstwa, który ciągłą jest ogrzewany miło
ścią. Goethe jak powiedzieliśmy wyżej,
pojąwszy bóstwo jako rozum, odmawia go
szatanowi. Jego Mefistofeles jest płytkim
dowcipnisiem, bez gruntowniejszej i głęb
szej myśli, który nazywa Boga wielką
istotą, podczas gdy Massinissa uważa go
jako sobie równego, jako odwiecznego
wroga swej potęgi. Mefistofeles ma sobie
za honor być powołanym przed oblicze
boże i komicznie powiada: *)

może zainteresować — strach, bojaźń
śmierci. W tę to słabą stronę uderza
Irydion. Straszy go na każdym kroku i
tero osięga nad nim przewagę. Elsinoe
straszy go niemniej, a Heliogabal w bojaźni zapomina nawet o namiętności swo
jej, o żądzy swojej, nie dotyka się Greczynki, bo niema na to czasu. Zbytek i
lubieżność tak dalece spodliły i znikczemniły jego duszę, że z walecznego żołnie
rza, potykającego się mężnie z legiami
Makryna, staje się tchórzem, który drży
za lada wichru powiewem. W oęóle po
mimo całej młodości i piękuości jego jest
to starość i zgrzbialość uosobiona. Zgnili
zna, całego Rzymu ówczesnego odbiła się
w tej postaąi, od której zaczyna się upa
dek miasta.

Pomimo tych wszystkich złych czy
nów, Irydion nieprzestał ani na chwilę być
wyższym człowiekiem. W każdej chwili,
kiedy ma spełniać okrutne czyny, przy
pomina mu się i odzywa się w nim pier
wiastek boży złożony w człowieku. Szla
chetność podnosi swój głos od czasu do
czasu w jego duszy więc waha się przy
spełnianiu złego, waha się i słabieje odda
jąc siostrę w moc Heliogabala, waha się
w chwili uwodzenia, na samo wspomnie
nie konieczności uwiedzenia Kornelii. Ale
niedaje mu upaść w takich chwilach sła
bości Massinissy, on to rozgrzewa w nim
siłę i rozbudza potęgę złego, która niepozwala zapanować myśli szlachetniejszej,
on to woła: „Kto się waha, urodził się
do słów nie do czynów." Massinisa jest
właśnie tą abstrakcją złego, tym praw 
dziwie złem i tylko złem, bez żadnej
przymieszki obcej; jest on tym , co nazy
wamy zazwyczaj demonem.
Jeżeli jednak Szekspir wystawiał za
wsze demonów takich jako łudzi, Krasiń
ski i Goethe posunęli się wyżej w pojęciu
filozoficznem rzeczy, i tworząc abstrakcję
wywołali ducha, przedstawiciela tej myśli,

„Von Zeit

zu Zeit ach’ ich

den alten

gem,
„Und hutę mich mit ihm zu brechen.
„Es ist gar hilbsch von einem so grosson
Herm,
„So menschlich mit dem Teufel aelbst
zu sprechen."

Nie chce on wcale zrywać tej dobrej
przyjaźni ze swym przeciwnikiem, sądząc
*) Faust, I. Theil, Prolog im Himmel.

widocznie, że za grzeczność odpłacą mu
grzecznością. Massinissa nie lubi nawet
widzieć oblicza swego przeciwnika, walczy
z nim ciągle, a jeżeli go ujrzy, dopomina
się silnie o swoje prawa. Przez cały, czas
je st poważnym,' nie uśmiecha się, ani z
dowcipem nie wyrywa się nigdy. Niemniej
też powierzchowność ich obu różni się
o wiele od siebie. Na czole Massinissy
wyryta jest potęga, nie jest, on brzydkim,
jak Mefistofeles, ale „nieśmiertelna sta 
rość spoczęła na rysach jego, które są
śniadej, czarnej nawet barwy. „Statek że
laznego cierpienia czerni się na czole"
jego, to odbicie jego walki i bólu.
Przypatrzmy się teraz Rzymianom.
Dzielą się ną dwie p a rtje ; jedna zupeł
nie zgniła , spodlona, która wydała t a 
kich Rupiliusów i Eubulusów, bezbarwna,
a której przedstawicielami najlepszemi są
Heliogabal i Eutychian. Strona druga
przedstawiona przez Aleksandra Severa i
Ulpiana, je st szlachetniejszą, jeszcze nie
zupełnie zepsutą częścią narodu dawnego,
która chce’ oczyścić Rzym z zgnilizny.
Dajmy pierwszeństwo Cezarowi. He
liogabal je st na wskróś historyczną po
stacią, posuniętą jednak do typu. Imperatorowie rzymscy, niebyli po największej
części Rzymianinami; jedni pochodzili z
tego, drudzy z owego kraju, a okoliczno
ści, lub gruba zapłata wynosiła ich na
tron Rzymu. Jeżeli który z nich pochodził
nawet z Rzymu, to pochodzenie nie czy
niło go zupełnie Rzymianinem. On był
zawsze tylko Cezarem. Heliogabal K rasiń
skiego jest, typem takiego Cezara. Okrutnik i podlec, tyran i tchórz, przypomina
nam wszystkie podobne sobie postacie,
Nerona, Kaligulę i wiele innych. W trzech
latach swego panowania zużył piętnasto
letni Heliogabal wszystkie rozkosze, jakie
tylko potęga dać może, powiada zgodnie
z dziejami Krasiński. To samo czynili i
inni. Dobro ludu nieobchodziło ich wcale,
lud zresztą był zadowolony, jeźli mógł
patrzeć na walkę tygrysów, lub gladyatorów w cyrku, senat upadał do stóp cezara-boga, a pretorjanie, cała siła Rzymu
milczała, bo — brała pieniądze. Krasiński
w przypiskach swoich wyjaśnia najlepiej
cały charakter Heliogabala. W szystko,
co on robi, czyni tylko z jednej pobudki,
z nudów. Nie ma rzeczy, któraby go zdo
ła ła zabawić. W śród przepychu całego i
zbytku, jakim się otacza, wśród rozkoszy
codzień nowych, które wymyśla, śmiertelna
go pożera nuda. J e st okrutnym, ale nie
tyle z zepsucia serca, ile z nudów; jest
tyranem, ale z nudów; jest lubieżnym, ale
to także z nudów. Jedna rzecz go tylko

U boku Heliogabala, niby jako dopeł
nienie jego, stoi jego faworyt, prefekt
pretorjauów Eutyohian. J e s t on takim
samym tchórzem jak Heliogabal, zbytkuje
z nim razem, jest jednak w pewnym
względzie kontrastem Cezara. Ja k tamten
się ciągle nudzi, nie mogąc sobie znaleźć
rozrywki, tak ten znowu przeciwnie, bawi
się ciągle i wszędzie. Chodzi z wiecznym
dowcipem na ustach, z dowcipem, który
równie głęboki, jak rozum jego autora;
w chwili nawet, kiedy myśli o zabiciu
Irydiona, o którego się obawia, by nie
wdarł się w łaskę Cezara, jeszcze w zru
sza swój koncept kalendarzowy, Śmieje
się sam i drugich chce pobudzić do śmie
chu — on bawi się!
Zdrowa i silna część Rzymu, wyobra
żona przez Aleksandra Severa, niezyskuje
przecież sympatji czytelnika. Seyerus, brat
Heliogabala, ani jednego podobnego z nim
niema rysu. Jestto na pól clirześciauin, na
pół poganin. Zemsta i litość gra w nim
na przemiany, ale uczucie zemsty zwycięża
na koniec, i oddaje proszących o życie
gladyatorów Irydiona w ręce liktorów.
Jest, na pozór niby chrześcianinem, chodzi
do katakomb i potajemnie wyznaje wiarę
Chrystusa, lecz w głębi jego serca został
jeszcze żywioł pogański. Nie czuje wcale
tej wysokiej idei przebaczenia i miłości
zasady swej religii, pozornie tylko należy
do nowego świata, w głębi serca zacho
w ał pierwiastek pogaństwa, tego świata,
który się chyli do upadku. Jeżeli chce
przebaczyć Irydionowi, to tylko dlatego,
że on je st bratem Elsinoi, tej Elsinoi,
którą kocha.
(Dok, n.)

a) sprawy poruczonego zakresu dzia
łania ;
b) następujące ze spraw policyjnych:
1) czuwanie nad bezpieczeństwem osób
i ich mienia (§. 27. lit. b);
2) policyjny nadzór nad bezpieczeń
stwem i łatwością komunikacji po drogach
i wodach (§. 27. lit. c);
31 policję połową (§. 27. lit. d);
4) policyjny nadzór nad przedmiotami
żywności, nad targami, nad miarą i wagą
(§. 27. lit. e);
5) policję zdrowia (§. 27. lit. f);
6) policję nad czeladzią i wyrobnika
mi, niemniej wykonanie przepisów o cze
ladzi służebnej (§. 27. lit. g);
7) policyjny dozór nad obyczajnością
publiczną (§. 27. lit. h);
8) przestrzeganie przepisów policyj
nych o żebrakacli i włóczęgach (§. 27.
lit. i); i
9) policję ogniową, policję budownic
twa, wykonywanie przepisów porządku bu
downiczego, i udzielanie policyjnego pozwo
lenia na budowy (§. 27. lit. k).
W tym zakresie działania, przechodzą
na okręg gminny i reprezentację jego
wszystkie prawa i obowiązki, jakie z mo
cy ustaw mają gmina i reprezentacja gmin
na. Te same prawa i obowiązki wykonuje
okręg gminny i reprezentacja jego, także
na obszarach dworskich wchodzących w
skład okręgu.
Reprezentacja okręgowa składa się z
Rady i zwierzchności okręgowej.
Przełożeni obszarów dworskich, wcho
Okręgi gminne.
dzących w skład okręgu gminnego, a oPodajemy poniżej treść rozesłanego płacających przynajmniej 100 złr. w. a.
obecnie posłom przez Wydział krajowy podatków bezpośrednich, bez dodatku nad
projektu do ustawy o okręgach gminnych. zwyczajnego, wchodzą bez wyboru w skład
okręgowej.
Jeżeli ten projekt uzyska moc obo RadyPrzełożeni
obszarów dworskich, wcho
wiązującą, to na pozór skomplikuje on dzących w skład okręgu gminnego, a oniby jeszcze bardziej machinę zarządu na płacający mniej aniżeli 100 złr. w. a. po
szego kraju, zaprowadzi bowiem pomiędzy datków bezpośrednich bez dodatku nad
dzisiejszemi Radami i zwierzchnościami
wybierają z pomiędzy siebie
gminnemi i obszarami dworskiemi z jednej, zwyczajnego,
tylu członków Rady okręgowej, ilekroć
a Radami i Wydziałami powiatowymi z suma opłacanych przez nich podatków
drugiej strony, nową magistraturę: Rady bezpośrednich bez dodatku nadzwyczajne
i Wydziały okręgów gminnych.
go przez 100 złr. w. a. podzielną jest
Rozumie się, że przy istniejącym o- przez 100.
becnie podziale władz administracyjnych
Naczelnik każdej gminy wchodzącej w
w naszym kraju, na autonomiczne i mo- skład okręgu, jest z urzędu członkiem Ra
narcliiczne, zaprowadzenie okręgów gmin dy okręgowej.
nych, szczególniej w oczach nieoświeconej
W gminach liczących więcej aniżeli
ludności, powiększy bałamutność instan- 500 mieszkańców, wybierają prócz tego
cyj w sprawach administracyjnych. W rze Rady gminne z grona swego jeszcze po
czywistości jednak, w zwierzchnościach o- jednym członku Rady okręgowej.
kręgów gminnych przybyłby tylko organ
Wybory te odbywają się wedle po
do wykonywania tych czynności, przeka stanowień ordynacji wyborczej gminnej,
zanych gminie pierwotnej czyli gromadzie co do wyboru członków zwierzchności
§. 27. i ustępami lit. b), c), d), e), f), g), gminnej.
h), i), k), §• 28go dotychczasowej ustawy
Zwierzchność okręgowa składa się z
gminnej, które de facto teraz albo wcale naczelnika okręgu jego zastępcy i z tylu
nie są wykonywane, albo wykonywane są asesorów, ilu potrzeba — byle tylko ich
niedołężnie, jak np. wykonywanie poleceń liczba nie przenosiła */3 części ogólnej
władz wyższych, czuwanie nad bezpie liczby radnych.
czeństwem osób i mienia, opieka nad ko
Naczelnik okręgu używa wójtów i na
munikacjami, policja targowa, ogniowa, czelników obszarów dworskich jako dele
budownicza itd. Naczelnik okręgu gmin gatów, obowiązanych do wykonywania je
nego będzie więc (bez władzy sędziow go poleceń.
skiej) mniej więcej tem, czem byli da
Co do czasu trwania urzędowania
wniej mandatarjusze dominikalni — z tą
członków Rady i zwierzchności okręgowej,
tylko różnicą, że ci nowi mandatarjusze obowiązują postanowienia §. 21. ustawy
będą zostawiali sprawy pod nieustanną gminnej. W zasadzie jednąk naczelnicy
kontrolą tych gmin, któremi rządzić ma gmin i przełożeni obszarów dworskich
ją. Dla braku wykształcenia wójtów i występują z Rady okręgowej w chwili, gdy
przysiężnych, po wsiach nie było dotąd utracą stanowiska swoje naczelnika gmi
prawie żadnej policji; i gdzie żandarm nie ny lub obszaru dworskiego.
pomoże, tam już niema najmniejszego po
Zwierzchność okręgowa ma w spra
rządku. Przypuszczać należy, że gdy zna wach, wchodzących w zakres kompetencji
czniejsza ilość dworów i gromad połączo oręgu, wszelkie prawa i obowiązki zwierz
ną będzie w okręgu gminnym, znajdzie chności gminnej.
się choć jeden człowiek na całym obsza
rze okręgu, który potrafi przynajmniej ja
ko tako przestrzegać najkonieczniejszych
wymogów porządku publicznego, i zała Korespondencje „Gaz. Nar44.
twiać stosunki gmin z władzami wyższemi.
Ryga d. 15. sierpnia.
Z tych powodów należałoby się spo
dziewać wiele pożytku praktycznego, z za
Okropne pożary, szerzące spustosze
prowadzenia okręgów gminnych. W praw nie po Kongresówce, są dla nas dziwnem
dzie dopiero wtedy ustrój władz admini i tajemniczem zjawiskiem. Litwa mniej od
stracyjnych w naszym kraju dójdzie do pożarów Ucierpi, ale i w niej często w tym
doskonałości, gdy u dołu t. z. obszary roku bywały wypadki klęsk ogniowych.
dworskie zjednoczą się z gromadami wło- Głównie na Białej Rusi zniszczenie ciężko
ściańskiemi w organiczną jedność, w gmi dotknęło trzy ogromne miasta: Połock,
nie zbiorowej. Lecz bądź co bądź, zapro Witebsk, Mohylów, a w ostatnich dniach
wadzenie okręgów gminnych, nada zarzą lipca Szkłów, miasteczko w mohilewskiej
dowi spraw przekazanego zakresu, już te gubernii, z ważną przystanią zbożową nad
raz bezporównania więcej sprężystości, Dnieprem. Świeżo, d. 4. sierpnia, zostało
niż mogą rozwinąć teraźniejsze zwierz ogniem zniszczone miasteczko Druja (gub.
chności, a będzie pierwszym krokiem do wileńskiej) nad rzeką Dźwiną położone i
wytworzenia na przyszłość prawdziwej będące własnością Miłosza. Spaliło się w
gminy zbiorowej; więc przedłożenie sej niem 90 domów, i około 200 rodzin prze
mowi tego projektu, witać należy jako wa ważnie starozakonnej ludności zostało po
żny krok na drodze do poprawy naszych zbawionych przytułku i wszelkich środ
wewnętrznych stosunków.
ków utrzymania. W pierwszych znowu
Oto treść tego przedłożenia:
dniach lipca, na pograniczu z Kurlandją
Dla wprowadzenia w życie ustawy o pożar zniszczył żmudzkie miasteczko ,
okręgach gminnych, podzielenia kraju na Iłokienę.
okręgi i postanowienia gminy (miejskie),
W nadbałtyckich prowincjach nie zna
które wyjęte być mają ze związku okrę my trwogi pożarowej. Nasze miasteczka
gowego, ustanowioną będzie mięszana ko po większej części są murowane, dobrze
misja, złożona z dwu członków Wydziału administrowane, a co ważniejsza, posiadają
krajowego i dwu radców namiestnictwa, stowarzyszenia ogniowe (Feuerverein). Na
pod przewodnictwem namiestnika.
leżeć tu do stowarzyszenia ogniowego
Komisja ta przeprowadza podział kra uważa się za zaszczyt, i każdy mieszka
ju na okręgi gminne na podstawie wnio niec stara się być albo czynnym, albo ho
sków Wydziałów powiatowych, mniej wię norowym jego członkiem. Obowiązkiem
cej w ten sposób, aby jeden okręg obej pierwszych jest brać czynny udział w ga
mował okół dwóch mil obszaru a sześć szeniu pożaru, co do drugich, to płacą
tysięcy mieszkańców. Miasta, posiadające
wkładkę roczną po 5 rubli, i w czasie
własne statuta, wyjęte są ze związku o- pożaru utrzymują porządek. Czynni człon
kręgowego; inne gminy miejskie mogą
kowie mają własny uniform: białe bluzy z
być także wyjęte ze związku okręgowego
czerwonemi wyłogami i hełmy miedziane,
na własne żądanie, poparte opinią Rady honorowych oznaką są uwiązane na ręka
wie białe szerokie wstęgi z wyszytą liczbą
powiatowej.
Pierwotne postanowienia komisji co numerową. Odwaga i szybkość działania
do przynależności gmin do okręgów i co stowarzyszonych są godne podziwienia.
do siedziby zwierzchności okręgowej, zmie Głównem ich usiłowaniem jest zalać wodą,
nić może namiestnik w porozumieniu z do zniszczeń prawie żadnych dokoła nie
czynią. Mieszkańcy tak wielką mają ufność
tyczącą Radą powiatową.
Gminy i obszary dworskie, połączo w szybką pomoc stowarzyszenia, że nawet
ne w okręgi gminne, zachowują samodziel w razie pożaru-sąsiedniego domu, nie wy
ność w zarządzie swego majątku, i we noszą rzeczy z mieszkania swego.
W tych dniach przybywa do Wilna
wszystkich sprawach nie dotyczących po
licji i t. z. „poruczonego zakresu działa nowy rządca Litwy — Albedyński. (Przy
n ia / Oba te przedmioty wchodzą bowiem był już 22. b. m. — przyp. red.). Był on
w zakres kompetencji okręgów gminnych. przed 10 laty jenerał-gubernatorem w na
Mianowicie należeć mają do nich nastę szych prowincjach. Uważają go za całoi wieka dość sprawiedliwego i wroga Niem
pujące sprawy:

znaczonych na dotacje nauczycieli religii.
Co się tyczy katechetów w szkołach lu
dowych, odwołuje się rozporządzenie mini
stra wyznań i oświaty, na dekret nadwor
ny z d. 3. września 1847, według którego
ci kapłani, którzy pensje swe pobierają z
funduszów religijnych, mogą także z tych
funduszów pobierać zapomogi i remuneracje, pod wskazanemi w tym dekrecie wa
runkami i ograniczeniami.
W skutek zapytań z rozmaitych stron,
postanowiło ministerstwo, że p o s t ę p y
u c z n i 6 w w n a u c e r e 1i g i i w szko
łach średnich i w seminarjach nauczyciel
skich, mają tylko wówczas być uwidocznio
ne w świadectwach i wciągane w kata
logi klasyfikacyjne, jeżeli w myśl paragr.
4. ustawy państwowej z d. 20. czerwca
1872, nauka religii, tak jak innych przed
miotów podlega nadzorowi władz szkol
nych. W wypadkach, w których nie za
chodzą warunki §. 4. ustawy państwowej,
należy w świadectwach w rubryce „Z na
uki religii“ określić faktyczny stosunek, a
mianowicie, „że uczniom tego wyznania
nie udzielano nauki religii w tym zakła
dzie. “ Można jednak wciągać w tę rachu
bę notę, udzieloną uczniowi przez prywa
tnego nauczyciela religii, z wyraźnera nad
mienieniem, że nota ta pochodzi z tego
źródła; w razie, gdyby ta nota była złą,
nie może ona wywrzeć wpływu na ogólną
klasyfikację ucznia.

ców. Ultramoskiewskie gazety, jak Gołos ła niby być pośrednikiem między władzą
i Mosk. Wiedrn., są niezadowolone z tej świecką a kościelną, lecz już pomijając to,
nominacji. Obawiają się, że Albedyński i że naczelnik jej mianowanym jest przez
nie będzie miał dostatecznej energii do rząd, ona sama jest na wskróś rządową.
Aresztowania w Marsylii przypisują
walczenia z „polską intrygą". W ostatnich
wpływom
bonapartystowskim, niby w od
czasach kilku urzędników, znanych ze
swoich nadużyć, przeniesiono z Litwy wet, za 4. września. Znaczna jednak część
gdzieś na wschód, to zatrwożyło klasę uwięzionych, została już wypuszczoną na
czynowniczą i uczyniło ją trochę grzecz wolność. Z pomiędzy czterech sądów wo
jennych, które ustanowione były we Fran
niejszą.
Skutki ostatniego manifestu zaczyna cji (ila sądzenia wspólników komuny pa
ją zwolna się objawiać i na Litwie. Tu i ryskiej, dwa rozwiązane zostały, jako nieówdzie zwracają skonfiskowane majątki. mające już nic do roboty.
Król holenderski zatwierdził już prze
W Petersburgu robią nawet więcej, niż
orzeka manifest, — naturalnie, jeżeli inte dłożoną sobie listę nowych ministrów.
resanci o to się starają. Zaczynają także Skład gabinetu jest następujący: Heetnsprzybywać i z Syberii wygnańcy. Niektó kerck, prezes ministrów' i minister spraw
rzy, niestety, pożenili się z Moskiewkami wewnętrznych, br. Van Lynden . -- mini
ster sprawiedliwości, br. Van Goldstein —
i teraz przywożą je z sobą.
minister kolonii, Van der Heim — skarbu,
,Van der Dess de Villebois — spraw za
granicznych, jenerał Weitzel — wojny,
Taalman v. Kipp — marynarki.

Przegląd polityczny.

Zbiorowe i szybkie uznanie rządu Serrana przez obce mocarstwa, byłoby dla
niego pożądańszem dziś niż kiedykolwiekbądź indziej. Nieporozumienia w łonie rzą
du madryckiego są tak wielkie, iż tenże
z dnia na dzień przewleka żywot swój;
jedni pozostają tylko w chęci utrzymania
się przy władzy, inni, jak marszałek Zabala, bezczynnością i opieszałością swoją
do tyła podejrzeni są o jawną nieżyczli
wość dla sterującego dziś nawą Hiszpanii
stronnictwa, iż dawno byliby zmuszeni ustąpić, gdyby nie obawa republikanów
ściągnięcia na siebie całego gniewu alfonsistów. Całkowita zmiana ministerstwa na
tychmiast byłaby dokonaną, ale marszałek
Serrano czeka na uznanie przez Europę,
w tej bowiem chwili unika wszelkiej koli
zji, któraby mogła utrudnić jego poło
żenie.
Głoszone zwycięztwo jenerała Morionesa pod Oteizą, pozostaje dotychczas zagadkowem, żadnych bowiem nie widać re
zultatów onego. I istotnie, pozycja ta zdaje
się być w posiadaniu karlistów, gdyż Laraga, dokąd się skierował jenerał Moriones, położoną jest o wiele bliżej rzeki Ebro; idąc więc ku niej z pod Oteizy re
publikanie w rzeczy samej nie szli na
przód, lecz cofnęli się. Wzięcie Urgell przez
Trystaniego nastręcza karlistom ważne ko
rzyści. Urgell jest twierdzą silną, o zdo
bycie której napróżno się nieraz kusili
Francuzi w dawniejszych wojnach. Będąc
w jej posiadaniu, karliści są panami całej
doliny rzeki Segre. A są oni też panami
i pasma kraju zarówno ku południowi, aż
ku Teruel w Aragonii, gdzie niby jenerał
Pavia miał założyć główną kwaterę, a z
drugiej strony na północny wschód do sa
mych granic Francji; bo oto właśnie z
miasteczka Port Yendres, leżącego nad
morzem Sródziemnem, już w obrębie Fran
cji, nadszedł telegram zwiastujący wiado
mość, że Don Alfons (brat Don Karlosa)
wydał rozkaz względem wydalenia z ziem
zajmowanych przez karlistów — rodzin
wojskowych republikańskich i ich pomoc
ników, i zarządził konfiskatę ich majątku.
Porozumienie między rządem Bismarka a Serrany, daje. powód do wielu przy
puszczeń. Tak nowojorski dziennik /Veemann doniósł był niedawno o zamiarze od
stąpienia Niemcom wyspy Portorico. Gorrcspondcncia zaprzeczyła temu kategory
cznie, ale z Berlina dotychczas o podobnem zaprzeczeniu nie słychać. Teraz zaś
w Madrycie coraz głośniej obiega pogło
ska o istnieniu dość energicznych przygo
towań, do postawienia kandydatury księcia
Fryderyka Karola pruskiego na tron hi
szpański.
Jak wiadomo, ogłoszono w Berlinie
statystyczne sprawozdanie z ostatnich wy
borów do parlamentu niemieckiego. Publi
kacja ta jeszcze bardziej roznamiętniła
polemikę, jaka od dawna toczy się mię
dzy Germania a pseudoliberalnemi pisma
mi berlińskiemi. Sprawozdanie powyższe
dokładnie przedstawia obraz zupełnej klę
ski tak zwanego stronnictwa narodowoliberalnego; w wielu miejscowościach, gdzie
dotychczas przechodzili ich zwolennicy,
zwycięztwo odnieśli klerykalni posłowie.
Zwolennicy polityki narodowej — tak po
wiada urzędowa Prorinzial Gorrespondenz
— wyniosą bez wątpienia z ostatnich wy
borów tę naukę, że bez wielkiego natę
żenia sił, nie będzie można zwalczyć ultramontanizmu, i że wszelka opieszałość w
spełnianiu tego obowiązku, naraża dobro
państwa na niebezpieczeństwo. Na to od
powiada Kreuz Zty. mniej więcej w te sło
wa: Czy nie doszedł organ rządowy do
tego przekonania, że ze swoim liberali
zmem, czy on się tam nazywa narodowym,
czynie, nie wytrwa w walce z potęgą du
chową, jakim jest ultramontanizm ?
O opieszałość zresztą w tej mierze
posądzić nie można liberałów berlińskich,
w czem im energicznie sekunduje sam
rząd. Z dniem każdym pomnaża się liczba
rozporządzeń, ścieśniających działalność
katolików. Do politycznych przybywają
religijne. Wiadome są najnowsze obostrze
nia z powodu procesji katolickich i ob
chodów nabożnych pod golem niebem, jak
np. pielgrzymki i odpusty. Wszelkie świe
ckie zabawy, obchody publiczne stowa
rzyszeń, wycieczki robione tłumnie, choć
by nawet najniemoralniejsze, nie doznają
ze strony władz żadnej przeszkody, lecz
najniewinniejszy obchód kościelny katoli
cki, napotyka zaraz na trudności, dozór
policyjny i zakazy. Wszelka wolność
przyznana w tym względzie obrzędom ko
ścielnym, zależy od zapatrywania się władz
i od tajnych instrukcji.
Nic więc dziwnego, że rząd pruski
miłem spogląda okiem na zachowanie się
naczelnej Rady kościoła ewangelickiego w
Berlinie, która w okólniku wydanym nie
dawno, wypowiadając pogląd swój na ustawy o małżeństwie cywilnem i o utrzy
mywaniu ksiąg stanu cywilnego, zaleca
bezwzględne posłuszeństwo rządowi, na
wet w rzeczach wiary. Instytucja ta mia

Ziemie polskie.
(Czy zachodzi jaki zwrot w usposobieniu
duchowieństwa poznańskiego? — Dalszy ciąg
gwałtów. — Mało zwracamy uwagi na szkoły
ludowe.)

Ks. dziekan Michalak z Droszewa i
ks. proboszcz Echaust ze Skrzebowa, co
fnęli założoną przez siebie apelację, i tem
uniknęli wygnania. Wypadek ten zrobił
pewne wrażenie. Widziano w nim pierw
szy krok do ustępstw rządowi ze strony
duchowieństwa. Dęmokratyczna niemiecka
gazeta, wspominana przez nas kilka razy,
Yotkszeituny, napisała nawet z tego powo
du wstępny artykuł, w którym uważa za
zupełnie naturalne, że Poznańskie dało
pierwszy przykład ustępstw, ponieważ w
tej prowincji uczucie narodowe polskie
przeważa nad kosmopolityczną dążnością
katolicyzmu, i dzisiejszy sojusz jest tylko
prześladowaniami wywołany. Wywody te
jednak nie mają żadnej podstawy, albo
wiem powrót Michalaka i Echausta na
probostwo, niema wcale charakteru ustępstw, jak to wyjaśnia Kurjerek Po
znański.
„Ksiądz Michalak i ks. Echaust, pisze ten dziennik, skazani przez trybunał
pleszewski, założyli apelację do drugiej a
potem do trzeciej instancji. Wolno im by
ło apelować lub nie apelować, i równie
jedno jak drugie nic wspólnego z prawa
mi majowemi nie miało. Obadwaj tedy,
idąc za radą prawników, założyli apela
cję, a rząd korzystał z tego, żeby przy
jąć, iż proces się toczy, i na mocy szero
kiej interpretacji nowych ustaw obu z pa
rafii wygnał. Wiedząc, jak rzeczy stoją i
jeden i drugi postanowili odjąć wszelki
pretekst rządowi i apelację cofnęli. Wolno
im to było uczynić i krokiem tym nie oobrazili żadnej kościelnej zasady. Teraz
dadzą się fantować i tak się rzecz ta za
kończy."
Gwałty ze strony rządu nie ustają.
Skazano na wygnanie ks. A. Kitowskie
go wikarjusza ze Starego Gostynia 1 ks.
Barcikowskiego wikarjusza z Buku. Z po
lecenia rejencji kwidzyńskiej obłożono are
sztem przypadającą na 1. października i
1. stycznia pensję księdza biskupa cheł
mińskiego, celem częściowego pokrycia
grzywien, na jakie ten biskup w swym
czasie skazanym został. Ks. dziekana To
maszewskiego z Trzemeszna skazano na
karę dwudziestu pięciu talarów za to, że
odmówił wyjawienia, kto jest obecnie na
stępcą. ks. Korytkowskiego w zarządzie
dyecezją gnieźnieńską.
Szkoła, tygodnik pedagogiczny, umie
ściła ciekawą korespondencję, z której ła
two się przekonać, jak mało znamy wła
sne stosunki, i jak u nas, niestety, naj
częściej wszystko się kończy na deklama
cji. Przytaczamy tu ustęp z tej korespon
dencji, która jasno przedstawia, że nic się
nie robi ze strony polskiej ku osłabieniu
wpływu rządowego w szkole.
„W Wielkopolsce trzy mamy seminarja katolickie pisze korespondent: w Po
znaniu, Paradyżu i w Kcyni, — dwa ewangielickie są w Koźminie i w Bydgoszczy.
Dyrektorami katolickich seminarjów jesz
cze z czasów Miihlera są księża: ksiądz
Spaers w Poznaniu, ks. Kubowicz w Kcy
ni i ks. Warmiński (Niemiec) w Parady
żu. W Poznaniu i w Paradyżu odbył się
tego roku, jak zwykle, w lipcu egzamin
abiturjentów, a do popisu zgłosiło się w
Paradyżu 34 abiturjentów, w Poznaniu zaś
tylko 21. W Paradyżu złożyło egzamin
29 a w Poznaniu 14. Dwóch eksternistów
i siedmiu abituryentów przepądło w Po
znaniu. Wyjdzie więc na prowincję w tych
dniach 43 kandydatów na posady, które
jeszcze w seminarjum będąc, mieli zape
wnione; bo u nas taki brak nauczycieli, iż
gminy od roku lub dawniej czekając na
nauczycieli, zapewniają ich sobie na mo
cy umowy z kandydatem, nie spuszczając
się na rejencyjne obiecanki. Ale 43 nau
czycieli na Wielkopolskę — co za słaba
liczba, kiedy przeszło 180, a podobno na
wet przeszło 200 posad nie obsadzonych!
Kcynia, gdzie we wrześniu odbędzie się
popis, dostawi nam kilkunastu tylko, więc
ani w czwartej części nie pokryjemy nie
doboru. Cóżby to dopiero było, gdyby
normalne nastać miały stosunki, gdyby na
każde 50—80 dzieci miano ustanowić na
uczyciela! O tem ani myśleć nie możemy,
bo przy dzisiejszem uposażeniu szkoły,
mało kto z rodziców chce poświęcić swe
dziecko temu niewdzięcznemu zawodowi.
Rząd stara się o pozyskanie preparandów,
ale po swojemu, — tu naród powinien
czynną i to bardzo czynną rękę przyło
żyć do dzieła; jego obowiązkiem jest sta
rać się o pozyskanie młodzieży. Ale u nas
nie masz zmysłu wykonawczego właśnie
u tych, na których barkach spoczywa
kierunek nawy politycznej, zwłaszcza u
tych, którzy sobie gwałtem zagarnęli
wpływ na sprawy społeczno-narodowe! —

Jestto smutny objaw, ale prawdziwy. Lud
woła o nauczycieli, rząd mu ich dać nie
chce, a my się o to nie staramy.
Nasza O ś w ia ta ludow a, gdyby umiała zrozumieć swoje posłannictwo, mo
głaby nas uratować od rychłego rozstro
ju, wprowadzonego w życie nasze przez
szkołę. Ałe tam nie masz ludzi znających
głębsze potrzeby nasze; z wierzchu łatają
rozpadające się suknie spoleczno-naródowe! Szkoda tych tysięcy talarów, marnie
jących z łaski Oświaty ludowej!“

K r o n ik a .
K urjerek Lwowski.
— Towarzystwo dramatyczne lwowskie b a
wiące od przeszłego tygodnia w Stanisławowdedoznaje tamże najlepszego powodzenia. Teatr
jest za każdym przedstawieniem literalnie prze
pełniony widzami i przypuszczać należy, że
na Żądanie tamtejszych mieszkańców, więcej
przedstawień nastąpi jak to w programie swym
dyrekcja naszej sceny zamierzyła. Przedsta
wiono tam dotąd: „Życie Paryskie1*, „Robert
i Bertrand czyli dwaj złodzieje", „Podejrzana
Osoba", „Dziesięć Cór na wydaniu", „Wielką
księżnę Gerolstein", „Pani Majstrowa z Chorążczyzny" i „Radcy pana Radcy". Jużto pu
bliczność stanisławowska odznacza się szcze
gólnym zamiłowaniem artyzmu i sztuk pię
knych, i poparciem czynnym wszystkiego co
wchodzi w zakres naukowej i pożytecznej za
bawy. Wszystkie koncerta, odczyty, składki
na cele dobroczynne, znajdują zawsze u stanisławowian zajęcie się i gorący udział — dając
najzacniejszy przykład innym miastom, nieda
jąc się w niczym uprzedzić lub prześcignąć.
To też niedziwimy się, że lwowskie Towarzy
stwo znalazło tam tyle sympatji, i zajęcia się
równie i materjalną stroną jego powodzenia.
Wkrótce też i my powitamy z powrotem
naszych artystów na scenie — a jak się do
wiadujemy, dyrekcja postarała się na jesienny
sezon o wiele nowości dramatycznych — czę
ścią oryginalnych, częścią tfómaczeń z wybra
nych komedji francuskich.
— Dnia 28., 29., 30. i 31. sierpnia r. b.
odbędą się zapisy uczniów do szkoły miejskiej
im.: „Elżbiety", ponieważ z 1. września b. r.
nauka się rozpoczyna. Lwów 24. sierpnia
1874. 2 dyrekcji szkoły miejskiej im. „El
żbiety."
— Z ulicy Grodzickich, dochodzą nas
ciągłe zażalenia na tamtejsze kawiarnie i
szynki „rozlokowane na rogach^ulic Skarbkoskiej, Ormiańskiej i Targowicy, które z roz
poczęciem nocy wyprawiają swe piekielne
igrzyska. Bo niedosyć, że muzyki najnędzniej
sze, przechodzące wszelkie pojęcia dysharmonii, trąb, fletów, bębnów i rozbitych klawicymbałów rozlegają się przez całą noc, ale
jeszcze jakby dla rozgłosu tej szatańskiej
melodji wła.ściciele kawiarń i szynków roztwierają okna i drzwi, by temi słuch rozdzierającemi tonami zwabiać jak najliczniejszych
gości. Soboty i niedziele są w tej mierze are
ną najrzeczywistszą tej konkurencji szynko
wej, a im głośniejsza muzyka, im krzykliwsza publiczność tem więcej powodzenia do
znają panowiei przedsiębiorcy tych nocnych
zakładów demoralizacji publicznej, idących
w ślad osławionych „tavern“ zagranicznych,
z tą różnicą, że tam podobne instytucje cier
piane są tylko po za obrębem miasta, gdy tu
we Lwowie przeciwnie echo ziejącej depra
wacji moralnej obija się prawie o mury m a
gistratu i policji, tych jedynych dykasterji mo
gących tamę położyć prżekraczaniu istniejących
ustaw i przepisów gminnych. Bo jeżeli są
pewne ustawy dozwalające istnienia nocnym
kawiarniom i szynkom, to takowe powinne
być pod najściślejszym dozorem policji miej
scowej i ogarniać opieką mieszkańców miasta
niebiorących udziału w tych orgjach uprzy
wilejowanych konsensem magistratu czy policji.
We wszystkich miastach i miasteczkach Ga
licji, nawet w najnędzniejszych karczmach
wiejskich urząd gminny i wójtowie przestrze
gają pewnych przepisów co do godzin dozwo
lonych praktykom pijackim, nakładają kary
za przekroczenia takowych, a w końcu odbie
rają konsensa, dlaczegożby w rezydencji tyl
ko wszystko pod tym względem było dowolne
i cierpiane? Pomijając już to, że muzyki w
kawiarniach i szynkach nocnych za opłatą
pewnej prawie drobiazgowej taksy na cele
dobroczynne, są dozwolone to przecież wy
bryki i rozpusta, wynikające z tych nocnych
hnlatyk powinny być jak najsurowiej zakaza
ne i karane, co jednak jest prawie niemożli
we dla tego, Że próżniacza i zdemoralizowana
publika właśnie w tych głośnych patentowanych
knajpach gromadzić się zwykła, a rozbujaw
szy się w swych namiętnościach krzyki i bi
jatyki przenosi na ulicę i alarmuje całe mia
sto. Gdzież więc są natenczas nasi Stróże
bezpieczeństwa? gdzie ten nadzór gminny czy
policyjny mający przestrzegać moralności i
porządku? Czyż w raportach policyjnych i
szpitalnych mało jeszcze na to dowodów, że
zwykle zbrodnie, napady, kalectwa a nawet
morderstwa, źródła swe czerpią z tych no
cnych bachanalii — tamże się zawiązują i
knują? Więc na to taksa na dochód dobro
czynny jest ustanowiona za konsens muzyki
nocnej — w zaułkach a nawet w śródmieściu
ażeby z nich wyłaniać się mogły zepsucie i
zbrodhia? Zaiste, wszelkie w tej mierze przed
stawienia i dowody są za błahe i słabe by
mogły wyczerpująco wykazać, że tak przełożeństwo gminy jakoteż policja lwowska wszel
kich starań dołożyć i gorąco tem zająć się po
winny i Że ze wszech miar obowiązkiem ich
jest, by ogólnemu narzekaniu i skargom za
dość czyniąc: te
no cn e z a k ła d y po
w s z e c h n e g o z e p s u c i a ograniczyć, a na- i
wet wedle możności zupełnie skasować."
— W sprawie ostatniej .konfiskaty
Szczotka, odbędzie się we czwartek o godz.
9. rozprawa ostateczna przed zwykłem kole
gium sądowem. Konfiskata nastąpiła z powo
du artykułów odnoszących się do przymusowe
go wydalenia śp. Chodeckiego.
— Jak donosi Gaz. Lwów., Kość Kozubacz, wyrobnik w fabryce nafty p. Piotra Miączyńskiego, przy ulicy Sykstuskiej, powiesił
się onegdaj około godz. 8. rano w stajni fa
brycznego zabudowania. Zastano go już nie-

żywego w stajni przy otwartacli drzwiach w
postawie na pól klęczącej, obwieszonego na
uźdeczce, przymocowanej do kółka drewnia
nego. Wszystkie usiłowania przyprowadzenia
go do życia były bezskuteczne; zwłoki ode
słano do szpitalu. Zmarły był stanu wolnego
i liczył lat 32. Piotra Szacha, szewca, po
bito onegdaj po południu w domu pod 1. 18.
przy ulicy Owocowej tak mocno, iż na we
zwanie sąsiadów, policja odesłać go musiała
do szpitalu. Jan Iwanicki, przywódca w tej
bójce, ukrył się przed aresztowaniem.
— Dnia 24. b. m. umarł w Krakowie j e 
den z urzędników b. rzeczypospolitęj krakow
skiej, później oficjał sądu krajowego Jan Soświński, licząc lat 70.
— Dnia 21. b. m. zmarł w Berlinie lir.
Atanazy Raczyński, ordynat na Obrzysku,
właściciel Dębicy w Galicji, członek Izby wyż
szej w Prusach, niegdyś poseł pruski w Ma
drycie. Liczył lat 86. Był ożeniony z Ra
dziwiłłówną.
— W Trojadynie przy Giebułtowie jak do
nosi Ozas spaliły się 4 'domy i 2 stodoły; po
dejrzany o podpalenie Jakób Digel został are
sztowany.
— W Siemiginowie zabił d. 20. bm. pio
run chłopa, powracającego z pługiem z pola
do domu; dnia 18. burza z gradem porobiła
wielkie spustoszenia w Chrząstowic, Wojakówce, Przybówce i Bierówce w Jasielskiem,
a piorun zabił parobka; w Lipicy górnej w
Rohatyńskiem piorun wzniecił dwa pożary, a
w Krośnieńskiem także d. 18. grad uszkodził
plony w dziewięciu gminach.
— Ks. Ignacy Witoszyński, pleban obrz.
gr. kat. w Husakowie (pow. Mociski) ode
brał sobie d. 18. bm. życie, w przystępie
słabości, zadawszy sobie pchnięcie ostrem na
rzędziem.
— Wielki pożar nawiedził wieś Podliski
we lwowskim powiecie. Płomienie pochłonęły
17 domów mieszkalnych, 17 stajen i trzy
stodoły włościańskie. Pożar powstał przez nie
ostrożność.

serpentynową, i szczątki jak się zdaje pisz
czałki kościanej, skorupy i węgle. Zdobycz
to niewielka pod względem znalezionych przed
miotów, ale ważna pod względem naukowym,
bo rozstrzyga pytanie o istnieniu mieszkań
nawodnych w tym kraju. Zapewne całe błoto
bieleckie, mające w połączeniu z ostrowskiem
13 wiorst szerokości, było niegdyś jeziorem
pokrytem mieszkaniami nawodnemi. Poznałem
nad Wieprzem i inne miejscowości, w których
z pewnością znajdują się palfity, lecz domy
słów tych w tyra roku już sprawdzić nie mo
głem. Zebrane z palfitów przedmioty oraz
bogaty plou z źalników nad Wieprzem poło
żonych będą wkrótce w Warszawie. Szczegó
łowe sprawozdanie pozostawiam do później
szego czasu i właściwego miejsca."
— Z J a s ł a . I cóż dziwnego, że w oko
licy jasielskiej rozeszła się była pogłoska, że
tutejsze gimnazjum ma być zwinięte, kiedy
podobne wieści krążyły w samem mieście.
Powodem do takich wieści po części uspra
wiedliwionych, było to, że rząd wbrew tylu
staraniom i zachodom ze strony miasta nie
przyjął gimnazjum na swój etat, co jednakże
byłoby nie nastąpiło, gdyby miasto miało odpowiedne zabudowanie na umieszczenie szkół
gimnazjalnych.
Trzeba bowiem wiedzieć, że już z po
czątkiem maja b. r. rząd uwiadomił miasto,
że obejmie gimnazjum na swój fundusz, je
żeli tylko gmina wykaże się odpowiednem za
budowaniem, mogącem służyć na gimnazj um.
Condiiio, sine gua non.
Po utrzymaniu więc tych wiadomości z
samego ministerstwa, całe miasto niezmiernie
uradowane, widziało, się już u kresu swych
życzeń. Pan minister oświaty przecież przy
chylił się do próśb miasta ; sprawa gimnazjal
na wzięła wreszcie pomyślny obrót, i tylko
ma być przedłożoną najwyższej sankcji ce
sarskiej, skoro tylko rząd budynek gimnazjal
ny obejrzawszy, takowy za odpowiedny na
gimnazjum uzna.
Lecz budynek — to fraszki, myślało so
bie
miasto;
sześć klas umieściliśmy, to i re
— W Krakowie wyjść ma niebaw em w
sztę umieścimy, chociażby tam znowu jakąś
tłómaczeniu polskiem, jedyne belestryczne z
komórkę na klasę obrócić przyszło.
ostatnich czasów dzieło znakomitego filologa
Jakoż niebawem, namiestnictwo deleguje
niemieckiego, Maksa Mullera. Utworem tym
dwóch radców ze Lwowa, w celu objęcia bu
jest nowella, która w języku niemieckim, w
dynku i zawarcia ugody z miastem o gimna
stosunkowo bardzo krótkim czasie, czwartego
zjum na wieczne czasy. Lecz co się dzieje;
już doczekała się wydania. W oryginale nosi
ona tytuł: „Deutsche Liebe.“ Nie jestto je  pp. radcy z namiestnictwa, nie tylko że nie
clicą, ale i nie mogą w żaden sposób przy
dnakże coś poczętego specjalnie z ducha nie
jąć
nibyto okazałego budynku gimnazjalnego,
mieckiego ; dziełko to nosi napis taki dlatego,
składającego się z ciasnych izdebek; propo
że jest osnute na wspomnieniach wypadków
przeżytych w Niemczech, i jest raczej zna nują więc inny; radzą, przedstawiają, tłómaczą — jak mogą, mając na względzie szko
komitego uczonego traktatem filozoficznym o
łę, miasto zaś piasek z wapnem, cegły, sło
miłości, napisanym językiem bardzo pięknym
i poetycznym. Analizę uczucia w jego naj wem kawał raium, lub soś podobnego ; bo nieinaczej, kiedy pan burmistrz, reprezentant
drobniejszych objawach, przeprowadza autor,
gminy, obstaje. przy zatrzymaniu budynku, a
jak na filologa specjalistę, z podziw obudzająże takowy w żaden sposób, wystarczyć nie
cą znajomością ludzkiego serca i z równą tej
może, to przecież, gdy się coś do tegoż do
że dokładnością. Na język polski przełożył
nowellę p. Lubin Ilasiewicz, pod tytułem: buduje, dosztukuje, odpowie wszelkim potrze
bom szkolnym.
„Miłość.11
Panowie radcy, trzeba przyznać, w nader
— Krakowskiego Czasu numera 184 i , trudej sytuacji ze swem zadaniem znajdywać
185 zabierała 20. b. m. policja poznań
się rausieli. Tu miasto woła; „Rządzie, weż
ska po publicznych lokalach, na mocy uchwa
gimnazjum, bo to nad nasze siły!" a rząd,
ły tamtejszego sądu powiatowego, z powodu,
sprzykrzywszy sobie te wrzaski, nakoniec
że w numerach tych zamieszczone są kores
dla świętego spokoju rzecze: „dobrze, ale
pondencje z Poznąnia, zawierające obrazę
dajcie zabudowanie na gimnazjum."
majestatu, i nieprzychylną krytykę urządzeń
Panowie radcy rządowi, również jak nie
państwowych pruskich.
mogli dotychczasowego gmachu gimnazjalne
go przyjąć, tak też nie mieli wielkiej chęci
— Przed sądem przysięgłych we Lwowie
iść w zapasy z gminą, względnie z panem
stawał wczoraj ks. Ilewicz, proboszcz gr. kat.
burmistrzem. Koniec końców, aby nie tracić
ze Mszany (pode Lwowem), oskarżony o za
darmo czasu, zawezwali cały tutejszy skład
kłócenie spokojności publicznej z tego powo
budowniczy z panem inżynierem, i ułożyli
du, że opierał się czynnie rozporządzeniom
plan, właściwie szkic przyszłego gmachu gi
namiestnictwa i starostwa, by tablice miej
mnazjalnego, mającego być przebudowaniem,
scowości w tej wsi opiewały w dwóch języ
przeistoczeniem dotychczasowego. A i tu nie
kach krajowych: po polsku i po rusku. Ksiądz
obeszło się bez wołań pana burm istrza: „nie
chciał tylko po rusku, a w ostatecznym ra 
wyrzucajcie nam stary cli wschodów, nie wy
zie po niemiecku i rusku. W tym duchu podmawial włościan, siejąe ślepą nienawiść naro bijajcie murów, nie róbcie kosztów."
Panowie radcy więc, podpisawszy szkic
dowościową bez najmniejszej racji. Obżałowanego bronił dr. Dobrzański. Oskarżenie pro w oczach pana burmistrza aż bardzo do do
bry, wyjechali po kilkudniowym pobycie nazad
wadził sam prokurator, dr. Rajner. — Ława
do Lwowa, z tern prawdopodobnie przekona
przysięgłych po krótkiej naradzie orzekła je 
niem, że owego szkicu nie przyjmie rząd.
dnogłośnie winę proboszcza, a trybunał ska
I rzeczywiście rząd odrzucił szkic, a tern sa
zał go na 1 miesiąc więzienia.
— P. Józef Przyborowski zamieścił w mem gimnazjum pozostało in statu guo.
I cóż dziwnego, że jakby prądem elek
warszawskim Wieku następującą wiadomość:
trycznym,
kiedy się tu o tein dowiedziano,
„Odkryte w Szwajcarji przed dwudziestu laty
rozeszła się była wiadomość o zwinięciu
mieszkania nawodne z czasów przedhistorycz
tutejszego gimnazjum. Wszak nic łatwiejsze
nych, obudziły znaczne zajęcie w świecie na
go
do uwierzenia. Gmina niema funduszów a
ukowym, gdyż dają dość dokładny obraz ży
przy
największych wysileniach nie byłaby w
cia mieszkańców tego kraju w czasach, o któ
stanie
i niższego gimnazjum utrzymać.
rych nie mamy żadnych pisanych podań. Śle
Poznała uaówczas gmina, poznał też i
dzącym u nas te odkrycia nastręczało się nie
pan burmistrz, że zabudowanie na gimnazjum,
raz pytanie, czy i u nas nie było mieszkań
to główny warunek, jaki sobie rząd zastrze
nawodnych, na licznych dziś jeszcze, a nie
gdyś znacznie liczniejszych jeziorach. Nie ga do, przyjęcia gimnazjum na swój fundusz.
Co tu teraz robić, rok szkolny za plecyrzadko jednakże słyszeć mi się zdarzyło zda
ma, a gmina i pan burmistrz obstupuerunt-,
nie, że u nas nie mieszkano na wodacli, lubo
ten ostatni na moment tylko, bo zaraz się
i w Czeszewie i świeżo w Kwaczale niejakie
ślady palafltów znaleziono. Mając przekona opamiętał; nie stracił nadziei, pojechał do
Wiednia raz i drugi, i tyle wykołatał, że unie, że u nas znajdują się takie same zabytki
zyskał u rządu na ten rok 8 (ośm) tysięcy
czasów przedhistorycznych, jakie znamy z in
zlr. subwencji, tak że gimnazjum przeważnie
nych krajów, byłem zawsze pewny, że niei de facio z funduszu państwowego utrzymać
brak nam mieszkań nawodnych, i odkrycie ich
będzie można.
było mojem najgorętszem pragnieniem. Przy
Spodziewać się więc należy, Że miasto
puszczenie to sprawdziłem w ostatnich dniach
zechce
obrucić teraz Swoje siły na wybudo
miesiąca lipca, odkryciem palafitów na błocie
wanie odpowiednego gmachu gimnazjalnego.
bieleckiem nad Wieprzem, w majątku genera
łowej Kickiej. Na przestrzeni 45 łokci kwa
— Z Zakopanego piszą do Czasu: W ia
dratowych odkopanej do głębokości dWóch
domo, że sejm galicyjski w r. 1869 wydał ułokci, znalazłem cztery rzędy palów bitych
stawę zakazującą pod karą do 100 zlr. zabi
pionowo tak, iż na wzdłuż i wszerz jeden od jania i łowienia kozic i świstaków w Tatrach.
drugiego o łokieć jest oddalony. Z pomostu' Mianowani strażnicy dla ochrony zwierząt w
niegdyś na tych palach leżącego, znalazłem
Tatrach, dwaj najznakomitsi przewodnicy Ję 
jeszcze trzy belki poziomo leżące w tej samej
drzej Wala i Maciej Sieczka, którym Towa
głębokości, w której są czubki palów. Pale
rzystwo Tatrzańskie po 100 zlr. rocznie płaci,
są sosnowe i dębowe, tak skruszałe, że przy
wypełniają swoje obowiązki gorliwie, gdyż nie
kopaniu niektóre z nich, z równą łatwością
słychać o żadnym wypadku zabijania kozic na
dają się krajać szpadlem, jak otaczający je
polskiej stronie Tatr. Cóż to jednak wszy
marglowaty piasek; często tylko po kolorze
stko pomoże, jeżeli te biedne zwierzęta, sta
można poznać pal stojący, ■i dla tego z 28
nowiące prawdziwą ozdobę naszych Tatr,
palów, które tu zapewne stały, tylko trzynaś Węgrzy na swojej stronie nielitościwie wytę
cie mogłem wykryć, bo woda zalewająca od
piają i niszczą! Polowanie na kozice uważają
kopany dół, reszty dojrzeć nie pozwala. War
Węgrzy za szczególniejszą przyjemność i roz
stwa archeologiczna zaczyna się na trzy stopy
rywkę, a wiem o tern z pewnego źródła, iż
pod dzisiejszą powierzohnią i jest jedną stopę
panowie i magnaci węgierscy przybywający do
gruba. W warstwie tej znalazłem przeszło
Szmeksu z tamtąd formalne obławy na kozice
150 łupanych krzemieni, między któremi jest
urządzają, i już nie pojedynczo ale po kilka
kilkadziesiąt wyraźnych narzędzi, dalej zna
sztuk naraz polują. Ponieważ wzmiankowana
lazłem kilka rdzeni krzemiennych, z których
ustawa wydana przez sejm galicyjski oczy
narzędzia te łupano: najciekawszy z nich ten,
wiście w Węgrzech obowiązywać nie może,
na którym jest przyrządzony, lecz nieodbity
przeto byłoby bardzo pożądanem, a nawet konożyk. Prócz krzemieni znalazłem siekiere
niecznem, aby Towarzystwo Tatrzańskie w po

rozumieniu z węgierskiem Towarzystwem Karpaekiem, wspólnie wysłało naglącą prośbę do
sejmu węgierskiego, o zapobieżenie złemu przez
wydanie podobnego zakazu, jaki w Galicji
istnieje. Tylko tym sposobem można położyć
tamę nielitościwemu zabijaniu biednych kozic
i świstaków, których liczba w Tatrach jnż
nadzwyczajnie zeszczuplała.

— Cywilizacja niemiecka. Dzienniki
niemieckie podają straszne wiadomości z Port
Negre, o fantastycznych mordach i spustosze
niach dokonywanych przez zaaklimatyzowaną
tam od trzecli lat a złożoną również z Niem
ców z Rio Grandę sektę, Mukerami zwaną,
złożoną z mniej więcej 400 osób, której na
czelnik niejaki Mayer, występuje jako cudo
wny lekarz, podczas gdy żona jego wydaje
się za jasnowidzącą i wróżkę. Osadnicy tam
tejsi nie dawali im oczywiście wiary, ztąd
nienawiść. Na dniu 27. czerwca o godzinie
10. napadła banda na jednego z najsilniej
szych ojców rodziny, niejakiego Michała
Fritsch. Zwabili go do drzwi, aby mogli doń
strzelić. Wyszedłszy na próg, spostrzegł mniej
więcej pięć kroków od siebie czterech ludzi
z wymierzonemi na niego strzelbami, z po
między których dwóch rozpoznał. W tejże
chwili padł ugodzony czterma kulami, z któ
rych jedna otarła się o pierś, jedna przeszła
przez prawe ramię, a dwie utkwiły w lewem
ramieniu. Tegoż wieczora o godzinie 8 napadli dom starej wdowy, imieniem Bender, spo
dziewając się zastać tam oraz trzech silnych
synów, którzy jednak nie byli obecni. Gdy
stara przyszła do drzwi, padła od kuli i nie
bawem wyzionęła ducha. Córka wśród gradu
kul ocaliła się ucieczką. Postrach i groza
były ogólne. Jedni myśląc tylko o ocaleniu
siebie i swych rodzin, zabrawszy kosztowno
ści, schronili się w najbezpieczniejszych mie
szkaniach. Inni mieli chorych i niedołężnych
starców, którzy chcieli zajrzeć śmierci w oczy, u siebie i dlatego pozostali w domu. Nie
dość na poprzednich okrucieństwach — na
stąpiły jeszcze sroźsze. Niegodziwcy zapalili
jeden z domów, którego stary gospodarz spło
nął w łóżku tak, że nawet kości jego odnaleść nie było można. Syn, który spał na pod
daszu, wyskoczył zaraz oknem i uciekł w poblizkie bagno. Ztąd musiał patrzeć, jak zbro
dniarze schwyciwszy jego siostrę,, odcięli ży
wej piersi, i pokrajali je na cząstki. Spełnił
przy tej sposobności czyn niesłychanie okro
pny brat na bracie. Niejaki osławiony Jan
Seliu, upatrzywszy sobie wśród powszechnego
zamętu własnego brata, Filipa Sehn na ofia
rę, chwyta go, rozpruwa mu brzuch, wycina
mu ciało z nóg i kładzie je między jelita.
Ośindziesięcioletnia teściowa Filipa Selm, żo
na, liczne dzieci, wszyscy padli z ręki opra
wcy. Dom leży w gruzach i rumowiskach.
Wuj i ojciec chrzestny psertdo-proroka, Jan
Jerzy Maurer wraz z żoną i dziećmi legł
wśród rzezi. Kości zamordowanych mają je 
szcze leżeć pośród popiołów domu. Waleczni
mężczyźni poblizkiej osady, już na dniu 26.
stanąwszy pod bronią, obsadzili zbrojnymi
wszystkie przesmyki. Na sześciu takich straż
ników napadło 13 sokciarzy i wszczął się
bój. Z pomiędzy napastników padł kowal Wil
helm Maurer, który w chwili gdy się joszcze
chciał dłużej bronić, od wściekłego ludu zo
stał formalnie rozszarpany. Była to jedna z
najzapamiętalszych, bratobójczych rzezi.
— Wiadomości literackie, nauko
we i artystyczne.
— P. Awit Szubert, fotograf krakowski,
wydał na jednej karcie sfotografowane przed
mioty z kości, gliny i kamienia, znalezione
przez prof. Łepkowskiego (w r. 1865) w je
ziorze czeszewskiem w Wielkopolsce. Przed
stawiono jia tej tablicy 100 różnych szcząt
ków z owych budowli palowych, objaśniwszy
je tekstem łacińskim poniżej fotografii wydru
kowanym. Kości zwierzęce determinował dr.
.1. Kopernicki. Tablica ta jest pierwszą „al
bum fotograficznego zabytków przechowywa
nych w gabinecie archeologicznym uniwersy
tetu Jagiellońskiego", którego wydawnictwo
rozpoczął p. Szubert. Jest już kilka innych
tablic z owej publikacji gotowych, przedsta
wiających srebrne naczynia ze zbioru ś. p.
Rastawieckiego. Każda tablica stanowi odrę
bną całość i sprzedaje się osobno.
— Rejkiawik, główne miasto Islandji, z
okoliczności obchodzonego obecnie jubileuszu
na tej wyspie, postanowiło wznieść pomnik
znakomitemu rzeźbiarzowi Thorwaldsenowi, któ
rego ojciec był rodem, z Islandji, gdzie tru
dnił się rzeźbieniem przodów okrętowych; syn
jego przyszedł na świat na morzu podczas po
dróży z Rejkiawik do Kopenhagi.
— Dnia 13. tm. odbyło się w Peters
burgu otwarcie kongresu międzynarodowego
Towarzystw farmaceutycznych. Prezesem o
brany został p. Waldheim z Wiednia (z Austro-Węgier zasiadają na kongresie prócz nie
go pp. Pecher, Godefroy, Dietrich i Janiczek.)
Na pierwszem posiedzeniu kongresu roztrząsa
no kwestję, czy niezbędnem jest przeznaczać
na katedry farmacji samych li farmaceutów?
Przy rozprawach w tej kwestji, większość
przyszła do przekonania, żo niezbędnem jest,
ażeby katedry farmacji obsadzano były farma
ceutami, oraz że katedrę farmacji podzielić
należy na dwie katedry — jednę dla farmakognozji i nauki o roślinach, drugą zaś wła
ściwie dla chemii farmaceutycznej.
— Wyszedł 32. numer Bluszczu zawie
ra : Sofonisba trajedja, przekład Józefa Grajnerta; O powieści tegoczesnej, przez Jana
Zacharjasiewicza; Niewiasta Polska, przez K.
Wł. Wójcickiego; Historja o Januszu Kor
czaku i o pięknej miecznikównie, powieść
przez J. I. Kraszewskiego; Zepchnięty w dół,
powieść; Na Wschodzie przez g. Maksimowa.
Dołączony do tego arkusz znakomitej powie
ści angielskiej Jerzego Eliota podtytułem :
„Middlemarch". Treść dodatku do Bluszczu-.
Rady dla matek (letnia hygjena dzieci); Pod
wieczorki letnie ; Zle zrozumiana oszczędność;
Surrogat kawy, cykorja kawa figowa; Uprawa
pieczarek; Jak przywrócić białość zżółkłej
bieliźnie; Zachowanie w świeżości zerwanych
kwiatów; Kawa jako środek odświeżania po
wietrza ; Amerykański sposób przechowywania
solonego m asła; Sekreta gospodarskie ; Opis
rycin z Bluszczu poprzedniego.

Gospodarstwo przemysł i handel.

Wystawa rolniczo-przemysłowa w
Warszawie. Czytamy w Gaz. handlowej :
„Szybko nader postępują przygotowania do
wystawy przemysłowo-rolniczej, która wobec
ogólnego zainteresowania się nią tak produ
centów jak i ogółu mieszkańców kraju, ważną
niechybnie odegra rolę w sprawie swojskiego
przemysłu. Roboty około budowy gmachów wy
stawowych trwają ciągle bez wyjątku świąt
i niedziel; komitet wystawy odbiera coraz
więcej deklaracji na przedmioty ekspozycyj
ne. Dawno już, a może nigdy jeszcze, nie
mieliśmy nagromadzonych w jednem miejscu
tylu owoców miejscowej produkcji, jak je
przedstawi tegoroczna wystawa. Odlewnie,
fabryki żelaza i wszelkiego rodzaju wytwo
rów z surowca, hamernie, fabryki płótna itp.,
wszystkie te zakłady pospieszają z polece
niem swych wyrobów drogą ekspozycji. Po
między innemi, o ile słyszeliśmy, fabryki że
laza kutego „Humer" i „Światełek" w gub.
Kieleckiej, (w gminie samsonowskiej), będące
dawniej własnością rządu, wysłały na wysta
wę kilka prób swej produkcji, mianowicie:
lemiesze polskie i galicyjskie, radlice, narogi,
żelazo sztabikowe itp. Inne fabryki tej prze
mysłowo-górniczej gubernii również złożyli
deklaracje; nie możemy dziś jeszcze wymie
nić wszystkich przedmiotów przez nie obję
tych. Zresztą przed rozpoczęciem się wysta
wy p. Julian Hep pen wyda dziełko, coś w
rodzaju przewodnika, który obejmie wszelkie,
najmniejsze choćby, przedmioty ekspozycyjne.
Czyżby myśl założenia nfuzeum przemysłowe
go pierwiastkowo przez nas rzucona, i obe
cnie przez niektóre z pism na nowo podjęta,
nie mogła obecnie staraniem wystawców oblec
się w ciało rzeczywistości? Panowie ekspononci gdyby zechcieli tylko wspólnym kosztem
nabyć jeden z gmachów wystawy, i pozosta
wić w nim przedmioty na wystawę przezna
czone, — mogliby dać początek tak długo
pożądanemu zbiorowi owoców krajo wego prze
mysłu."
Podobno w osobnym kiosku urządzoną
będzie wystawa piwa tenczyńskiego, które
każdy będzie miał prawo bezpłatnie spróbować,
celem przekonania się o jego dobroci. Cieka
wym, jak na tej próbie wyjdzie wystawca —
bo w takim razie niezawodnie próbujących bę
dzie wielu.
Czas trwania wystawy, oznaczony pier
wiastkowy na dni 5. przedłużony został do
dni 15tu, będzie zatem wystawa otwarta od
15. do 30. września.
O ogólnym stanie urodzajów w Kró
lestwie Polskiem podaje Gaz. War. następu
jące wiadomości: Oziminy, a w szczególności
pszenice, są doskonało, żyto zaś skutkiem
przymrozków wiosennych nioco ucierpiało, w
każdym jednak razie jest dobre. Z jarzynami
rzecz się ma inaczej; długotrwałe zimna wio
senne, i ciągły deszcz nie pozwoliły wo wła
ściwym czasie uskutecznić zasiewów, nastę
pnie zaś długotrwała susza tyle złego zrządżiła, że owsy i jęczmiona są bardzo złe ;
groch zjadły mszyce i w wielu miejscach
skoszono go na paszę jako siano. Kartofle,
nie mogąc się doczekać deszczu również w
wielu miejscach posoliły, wzrosły zaledwie w
połowie; tam więc, gdzie nać już uschła, obe
cnie spadły już deszcz nic pomódz nie może,
a takich miejsc jest dosyć. Nareszcie buraki
cukrowe jako sadzono późno, bo do połowy
czerwca, gdyż prędzej na rolę przosiąkłą doszcami wejść nie było można, następnie z po
wodu dwumiesięcznej zupełnej suszy, są zale
dwie takie, jak innych lat bywały w począt
kach czerwca; wielu też ziemian pewno czę
ści uajgorszo swych plantacji zorało, aby po
siać w tem miejscu zimowe rzepaki. Deszcz
zaś, obecnie spadły, jakkolwiek dobroczynny
wpływ wywrze na wzrost buraków, nie po
prawi ich jednak o tyle, aby dogoniły spó
źniony swój wzrost o dwa miesiące. Defini
cja więc wypadnie ta k a : Jakkolwiek pszenica
i Żyto obrodziły się dobrze, ceny tych produk
tów z uwagi na zupełny nieurodzaj grochu i
kartofli, toj prawdziwej spiżarni ludu naszego,
muszą być bardzo wysokie, nawet już są.
Owsy i jęczmiona z powodu, że zaledwie po
łowę corocznej produkcji wydadzą, nie mogą
mieć niskich cen. Cukier zaś w roku przy
szłym będzie drogi dla tej prostej przyczyny,
że buraki, jakkolwiek w guberniach południo
wych mają być wyborne i obfite, w Króle
stwie dadzą może ledwo połowę zwykłej ilości,
a zapasy, jak słychać, są dosyć szczupłe.

Poradnikowi przem. rolniczemu wycho
dzącemu w Krakowie donoszą z W arszaw y:
„Z żniwiarką Grabińskiogo (Warszawianką)
robiono t. r. próby — nie bardzo się powio
dły, odkładanie idzie niedobrze, konie się zbyt
męczą; przyznano atoli, że je s t nowy pomysł,
który z czasem da się udoskonalić. Dotąd
prym trzyma po nad wszystkie żniwiarki Royal
Samuelsona, zarazem i najtańsza, najmniej
wymaga siły pociągowej. Gazeta rolnicza
warsz. przyznaje jej pierwszeństwo dla pojedyńczej i trwałej konstrukcji i doskonałej ro
boty. Champion robi dobrze, ale jest zbyt
krucha i ciężkiego zboża niobierze. Żniwiarka
Wooda wykrusza zboże i nader trudna je st
do reperacji, Jonston i Buckey trzymają dru
gie miejsce, są jednak drogie."
Najważniejszą rzeczą jest nie to, czy
żniwiarka jest sama ciężka, ale wiolo wymaga
siły pociągowej. Założy to od dobroci kon
strukcji. Silnio zbudowana żniwiarka, a naj
mniej wymagająca siły pociągowej, będzie za
wsze najlepszą. Otóż stwierdzono na wszel
kich próbach, że Royal Samuelsona wymaga
od 10 do 15 funtów mniej siły pociągowej
jak wszystkie inne — i najmniej się psuje.
Możemy się tu powołać na dalsze świadectwa
pp. Ożegalskiego, Liskowackiego, Lewickiego,
Homolacza, Milieskiego, Pace itd. Ostateczny
więc sąd po tegorocznych żniwach jest taki:
Dla Galicji i Królestwa najlepszą, a najtań
szą jest Royal — na Podole ros. Buckoy. Inno
robią nie źle, ale łatwiej się psują, dużo siły
wymagają, i są przytom bardzo drogie.

Ostatnie wiadomości.
W celu porozumienia się względem
wyboru posła sejmowego z grupy więk

szych posiadłości obwodu złoczowskiego,
zaprasza komitet przedwyborczy pp. wy
borców na dzień 30. sierpnia b. r. jako w
przeddzień wyboru do Złoczowa na go
dzinę l i t ą do sali Rady powiatowej.
Przy wyborze posła na sejm krajowy
w Brzozowie głosowało 133. W ybrany zo
stał ks. Stępek z Domaradza 112 glosami.
Słychać, że Radzie państwa rząd
przedłoży oprócz budżetu, tak wiele pro
jektów, odnoszących się do sądownictwa i
ekonomii, że trudno aby na jednej sesji
wszystkie załatwiono. Przedłożęniami dla
sejmów, jak wiemy, mało się zajmował.
Ze źródeł karlistowskich donoszą:
Puycerda pali się. W Madrycie przesile
nie ministerialne. Zaballa usunięty z po
sady komendanta armii północnej. Miasto
M adryt opiera się nakazanej rekrutacji.
Obawiają się zaburzeń.
Z Santander d. 25. b. m. donoszą, że
niemieckie łodzie kanonierskie „Albatros"
i „Nautilus" już przypłynęły na brzegi
hiszpańskie.

Telegramy Gazety Narodowej,
Sanok d. 25. sierpnia. Rada miejska
na wczorajszem pełnem posiedzeniu nada
ła honorowe obywatelstwo miasta Sanoka
staroście Leonowi Studzińskiemu i leka
rzowi powiatowemu W ładysławowi Skałkowskiemu.
Lwów, z Izby handlowej 25. sierpnia.
złr. w. a.
I. Akcje za sztukę.
245 50 247 —
Kolej gal. Karola Ludwika
„ Lwow.-Czern. Jassy
Banku hip. gal. po 200 złr.

144 — 146 —
218 50 220 —

II. Listy zast. za 100 złr.
Tow. kred. ,gal.
„
„
„
„
„
„
Banku hip. gal.
Gal. zakł. kred,

5 pr. w. a.
4 pr. w. a.
'5 pr. okres.
6 pr.
włość. 6pr.

84
75
84
88
95

85 25
75 50

70
—
70
70
—

85 25
89 25
— —

III. Obligi za 100 złr.
Indemnizacyjne galicyjskie
Poż. kraj, z r. 1873 po 6 pr.
Losy miasta Krakowa
„
„
Stanisławowa

83 20

83
87
18
15

86 50
17 —
14 —

75
25

50
50

IV. Monety.
Dukat holenderski
Dukat cesarski
Napoleondor
Półimperjał rosyjski
Rubel rosyjski srebrny
Rubel rosyjski papierowy
Pruskie bilety kasowe
Srebro

5
5
8
9
1
1
1
104

15

18
74
—

63
52
61
—

5
5
8
9
1
1
1
105

24
25
83
12
69
53

62
—

Kursa giełdy wiedeńskiej.

Wiedeń 24. sierpnia 1874.
godzina 8. min. 55. po południu.
B o rlin , Rusa. Bankuoten 9 4 ” /,,. Credit.
Acticn 144—. Lombarden 8 3 ’/,. Galizier 113.
% Staatsbalm 197'Ą. Rumilnier 40% . Oesterr.
Banknoten 9 2 ’% 6. Usposobienie słabe.

Wiedeń 25. sierpnia 1874.
godzina 11. minut -— przed południem.
Akcje kred. 239.50. Anglo-austr.
153.—
Unionsbank
125.75. Vereinsbank
21.—
Kolei Kar. Lud. 246.—. Kolej połudn. 138.—
Franko - austr. 61.— . Banbank
50 —
Losy z r. 1860 108.75. Oblig. indom. —,—
Staatsbalm
— , Wied. Tramw. 96.75
Ostbahu
—.—. Napoloondor
8 79—
Rubel papier. — . llsposob. silne.
Wiedeń 25. sierpnia 1874.
godzina 2. minut 20. po południu.
Akcje fran.-aus, 60.75. Węgier, kred. 226.—
Anglo-austr.
152 75. Unionsbauk
125.60
Kolej Kar. Lud. 246.—. Nordbahn.
198.50
Kolej połndnio. 139.25. Kolej Alfód.
— .—
Kolej Elżbiety 202.— . Koloj Lw.-czer 146.—
Węg. Nordostba. 120.— . Verelns-Bank 20 75
Wienor-Bauges, 58 57. Węg. Ostbalin. 53 50
Gal. indomnlz. 83.70. Losy z r. 1864 135.—
Franco-II.-Bank 81.25. Verkehrsbank 105.50
Losy tureckie
48.26. Baubank-Act. 49.25
Koloj państwow. 320.— . Bankverein
95.—
Wied. Banver. 31.20. Hyp. Ron. ban. 13.—
Usposobienie mdłe.

do Krakowa o 5. godz. 5. m. rano, 5. godz. m.
5. wieczór i 11. godz. 28. ra. w nocy. —
Do Czerniowiec: o 6. godz. 50 ni. rano, 11. godz,
48. m. w nocy i 12. godz. 50. in. w połu
dnie. Do Podwołoczysk i Brodów: o 12. godz, w
polud., 10. godz. w nocy i 6. g. 7. m. rano.
— Do Stryja codziennie o 7. godz. 22.
m. rano, prócz tego we wtorek, czwartek i
niedzielę o 8 godz. 20 m po południu.

Przychodzą:
na główny dworzec: z Krakowa o 5. godz, 67.
m. rano, 9. godz. 45, ni. w nooy i 10. godz.
50. ni. rano,—Z Czerniowiec: o 10. godz. 13.
m. w nocy, 4. godz, w nocy i 3. godz. 5. ni.
po południu. — Z Podwołoczysk i Brodów:»
o 4. g. 18 m. rano, 4 godz. 3. in. po połndniu i 10. godz. 58. ni. w nocy. — Ze Stryja:
codziennie o 7. godz. 22. m. wieczór; prócz
tego w poniedziałek, środę i piątok o 8. godz.
45. m. rano.

Z Podzamcza:
odchodzą do Podwołoczyk i do Brodów: o 11.
g. 32. ni. w nocy i 12. g. 26. m. w poludie.n

( N a d e s ła n e ).
Naszym czytelnikom, którzy Wiedeń zwie
dzają i życzą sobie w doborowym gatunku
kupić lub listownie zamówić zegarki lub łań
cuszki złote, polecamy skład fabrykatów
zegarmistrzowskich i złotniczych paua

FILIPA FROMM,
Rothenthurmstrassu 9. naprzeciwko Wollzeile we .Wiedniu. Ceny są najtańsze w
w monarchii. Cenniki bezpłatnie i frauko.

wielu lat zaszczytnie znane
dobre i tanie

Najlepsze do kuracji

U czni

Handel Karola Bałłabana weLwowie,

Jeden lub dwóch studentów

W d o b ra ch S w b te ln ik l górne,

ze szkól realnych lub gimnazjalnych, znajdzie w pow;ecie Rohatyńskim, dwie mile od stacji
u lic a H a l i c k a , poleca
do
Wjydzierżawienia
wątpliwej promocji, potrzebujących nadzwy przyzwoite umieszczenie na sta ncję, wikt, sta -! kojPj owej .»j egt zaraz
......... ----1 ft. K a w y Ceylon najprzedniejszej 1.04. czajnego dozoru i pracy przy korepetycjach, ranną opiekę i nadzór przy rodzinie e. k. urzę-|
1 „ „
Ceylonw mniej, ziarnku 1.—. biorę na wikt i stancję. Bliższa wiadomość dnika. Na ustne lub pisemne zgłoszenia sięi
udziela poszczagólnych warunków A. Winiarzl
1 „ „
prawdziwej Jamaiki
. 96. w Administracji Oaz. Naród.
3149 2—3
poleca
1 „ „
Kuba
. . . . . 92.
we Lwowie, ulica Akademicka Nr. 16. 2—2 o t r z e c h k a m i e n i a c h , przed dwoma
1 „ „
S a n to s ......................84.
laty zbudowany — urządzony zupełnie na
Łaskawe zlecenia uskuteczniam natychmiast.
będą w tym roku doskonale
sposób parowego — można do 120 korcy ty
i rozpoczynają się z wrześniem.
godniowo pytlować.— Bliższa wiadomość wa
silny i izysty
uu
w
a
g
ę
w
ie
d
e
ń
s
k
ą
Uprasza o łaskawe wcześne zlece
runków u p. Stokłosińskiego, kuratora w ka
do korniszonów
w e L w o w ie
w handlu
‘2952 14—'?
zeg a rm istrz
nia i ręczy za dobrą usługo
mienicy przy Wałowej ulicy pod Nr 11 we
nnara
10 et.
Teatralnej, naprzepod 1. 16 przy ulicy
i staranne opakowanie
Lwowie.
3U8 1—3
K
arola
BaJJabana
w
e
L
w
ow
ie.
ciw placu starego teatru
handel
20 „
Bliższe szczegóły w sobotnieui ogłoszeniu.
zdolnego poszukuje się zaraz, także, by
„ najsil. 30 et.
o<l 2 d o 8 0 0 z l r . w . n .
się znał na chmMarni i pasiece.
oraz poleca w tymże samym handlu
3160
w e L w o w ie .
1—4

inogrona

ZEGARKI

feslawskie

młyn amerykański

LUDWIK

Wyśmienita herbata

cet

O g r o d n ik a

St. M arkiew icza

S tu d e n t

z niższego gimnazjum lub szkół
realnych, może być umieszczonym
na stancji we Lwowie, w domu
wyższego urzędnika; gdzie prócz
starannego zaopatrzenia i rodzi
cielskiej opieki, wszelkie nauki udzielane mu być mogą.
Blizsza wiadomi ść pod literą
L . C\ ulica Ormiańska nr. 1 0 .
pierwsze piątro.
2—3
►l#|<

Zgłosić sie lis'ownie franco lub oso Przyjm uje się Studentów
n r Juljan Dąbrowski .ae biście
do Zarządu gospodarskiego w na stancję, wikt, a dla dogodności i z nauką.
ju b ile r i z ło tn ik

wielki wybór złotych i srebrnych przedmiotów
zakupuje klejnoty, ułomki złota i srehra po
najwyższych cenach. 3132 2 '?

B n c h fttlir u n K , kaufm.
Rechnen - & Wechseliehre, EinzelunterRechnenricht, lehrt eiu routinirter Buchhalter griindlich u. schnell auf leicht fassliche Art. Honomfissig.
'8>g- Adresse : .Tosef K ałuźnlaeki,
ulica Halicka Nr. 54ehener Erde links 8. Thilr.
o p p e lt e

O

Księgarnia H. Bohuss
w J a r o sła w iu ,
utrzymuje zawsze znaczny skład k s ią ż e k

Twierdzy poczta Mościska. 3118

2 -4

M. D. LISOWSKI

znane ze swej wybornej wydatności

J . W ie w ió r a lti.
ul. Teatralna 1. 7 naprzeciw głównych
3121 2 - 2
drzwi katedry 3. piętro.

i s p e c j a ln y le k a r z c h o r ó b u s t ,

p o le c a k o r z e c p o tt z łr . w . a .

Czarna malwę
S

ś j W

i l h

h a n d e l N a s io n

e l m

Uprasza o nadesłanie ceny i próbek.

Od naśladowania zawarowany

D e n ty s ta

Zyto N/Jiiiipaiisiiie

KLIMOWICZ

a

A d am a

;3112 we Lwowie, przy placu Marjackira. 3—6

Przeciw każdego rodzaju
kaszlowi zastarzałemu,

iue Lwowie, ulica Dominikańska Nr. 3,
sporządza sztuczne zęby i szczęki i obturatory na sposób amerykański , podejmuje
szykowanie nieprawidłowo wyrosłych zębów,
utrwala cbwiejące się zęby, uśmierza ból
zębów, plombuje zlotem i innemi masami,
poprawia szczęki źle przystające; leczy cho
roby ust, jako to: owrzodzenia, nowotwory,
cierpienia dziąseł, cuchnicnie z ust i t. d.
’Zęby wyjmuje zupełnie bez bólu w znie
czuleniu tlenkiem azotawym. 2ZZ
Ordynuje od godz. 9. r. do 5. pop. Dla
ubogich od 8—9 bezpłatnie.
2996 7—?

bolom piersiowym, chrypce, zaflegmieniu, odpluwaniu krwią, astmie,
kokluszowi, drażnieniu w krtani.

W dobrach

A. W. Mayera w W rocław iubiały syrop piersiowy.

Oleszyce

s z k o l n y c h , p o tr z e b y d o p ia u n ia ,
Jedyuy skiad tego od r. 1855
w powiecie Cieszanowskim, jest
zeszłym roku na wystawie Wiedeń- r y a o w a n in i w s z e lk ie lu n ę P r z y 
wsławionego i przez wszystkie
gkiej zostały różne rzeźby z marmuru b o r y d o n a u k i.
do w y d z ie rż a w ie n ia praw o
znakomitości lekarskie zawsze ze
wyszczególnione. Otóż kopie z tychże z gipsu
Panom nauczycielom kupującym książki
skutkiem używanego środka do
m ie w a od, k o rca w młynie ^zacząwszy
lub z masy utworzone dostać można w sklepi* szkolne i inne artykuły we większej ilości,
od 1(5 cali średnicy
mowego znajduje się we Lwowie
Nr. 24578.
parowym
am rykańskim.
PMMquiile Z n ę c ili w Lwowie, z których obliczam p o c e n a c h h u r lo w n y ć h .
w apt Zygin. R uckera pod sre
1
wyżej.
—
Odległość od rzeki
P. T. publiczność może być zupełnie zadowolZamówienia zamiejscowe wysyłają się od
brnym orłem i w apt Iłeisera.
Bliższa
wiadomość
u
kontro
nioną.
3°41 3—3
Sanu mil i 1/i , dostawa szosą
wrotną pocztą.
3155 1—3
Premjowany w P aryżu i867.
Szczególną uwagę zwrócić należy na wy
lom młyna Wgo Gembickiego
3063 2 - 3
do Sanoka.
roby: Przymusowa modlitwa i Dziecko lii ibudowlanych wydzielonych z komple
w Oleszycach lub też u w ła
iaukę z łyżeczką ta ziemię puszczając,
ksu realności nr. 133, 134 i I352/,' W B K O S Z .M O W IE 2 mile od K a-'
nad tern płacze
ściciela w Rymanowie w Sano
zwanych Hotel angielski i Majerówka. lusza między Doliną i Kałuszem p rzy gościńcu I
Prócz tego można nabyć wiele innych do
«rajowym
obok
kolei
arcyksięcia
Albrechta]
radykalny
środek
do
leczenia
reuma
ckiem.
3062 8—3
borowych odlewów.
Magistrat król. stół, miasta Lwowa podaje jest do s p r z e d a n ia
tyzmu nawet w wypadkach najupordo powszechnej wiadomości, że celem sprze
czywszych. Do nabycia we Lwowie
daży gruntów budowlanych z kompleksu real
w apt. pod węgierską koroną
P le ności nr. 133, 131 i l35’/4 „Hotel angielski i
pet»H.
3152 1—20
Majerówka* zwanego wydzielonych, na mocy pod 1. 24 składająca się z 28 morgów żyznej
liczący 37 lat, fachowy nauczyciel, posiadają
uchwały Rady miejskiej z dnia 16. kwietnia ziemi, z tego około 5 morgów łąk, domu mie
cy uznanie pisemne Wys. Rady szkolnej kraj
1874 N. mag. 32713/873 publiczna licytacja : szkalnego o 2 pokojach, 1 kuchni, spiżarni i
Rady sz. okręgowej, innych władz, jakoteż
pomocą pisemnych ofert nil dniu 24. wrze budynków ekonomicznych. Bliższa wiadomość
prywatnych osób, za prace w zawodzie nau
Nakładem księgarni
śnia 1874 o godzinie 11. przed południem u ks. E. Mauielińskiego w Krecbowicach osta
czycielskim, poszukuje miejsca na wsi jako
Te proszki z powodu wypróbowanej swej skuteczności zajmują pomiędzy
w departamencie I. magistratu się odbędzie. tnia poczta tamże.
domowy nauczyciel. Odpowiada na listy pod
3097 3—4
rozmaitemi środkami domowemi pierwsze miejsce, co stwierdzają ze wszystkich
Grunta
pomienione
wystawiają
się
na
sprze
adresem : U. W. post rest. Tarnów. 3156 1—1
krajów państwa austrjackiego nadesłane poświadczenia i dziękczynienia. Szczególnie
daż w pojedyńczych parcelach stosownie do
z pomyślnym rezultatem dają się one zastosować w leczeniu zamulenia i zatkania ciała,
we Lwowie,
planu rozparcelowania z d. 31. lipca 1874
niestrawności i zgadze, dalej w kurczach. cierpienia nerek, nerwowym bólu głowy,
w y d an ą z o s ta ła :
znajdującego się w biurze I.
uderzenia krwi, reumatycznych afekcjach, hysterji- skłonności do wymiotów i t. p.
Parcel budowlanych ustanawia się sześć i
Pewna rodzina, szlachecka osiadła we Lwo
C e n a p u d e ł k a o r y g in a ln e g o w raz z p r z e p is e m u ż y c ia
szkół niższych mianowicie:
cesar. i król,
wyl. uprzywil.
wie, przyjmuje od wakacyj, uczniów szkól realnych, wydziałowych, handlowych, prze I parcela Ił zajmująca powierzchnię 309“ l’ 9?’
k o s z t u j e 1 z ł r . a . w.
środek do barwienia włosów.
średnich, na stancję i wikt, po umiarkowanej mysłowych , rolniczych i innych podobnych
miary kwadratowej o cenie wywołania
cenie; i zapewnia ciągły dozór, potrzebne ko zakladó n naukowych, podluę Dr. F r . M oc47895 zł.
repetycje, i opiekę prawdziwie rodzicielską. n i k a arytmetyki, dla szkol realnych z u- IL parcela C. zajmująca powierzchnie 208“ 0’ 8”
We L w o w ie ulica Czarneckiego nr. 4. względnieniem m ia r m e t r y c z n y c h uło
miary kwadratowej o cenie wywołania
Najpewniejszy środek domowy dla cierpiącej ludzkości na wszystkie' we
na dole.
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żona i w myśl nowego planu lekcyjnego dla
32.240 zł.
do farbowania włosów na b lo n d , b r u 
wnętrzne i zewnętrzne zapalenia; na rozmaite słabości; do użycia na ból
szkół realnych z r. 1872 uzupełniona przez III. parcela D. zajmująca powierzchnię 239’ n a t n o lub c z a r n o . Sporządzany z zie
głowy — uszów i zębów, na blizny i rany, na owrzodzenia skirowe, zapalenie ócz, spa
Edin. Bączalskiego. Część I. na lą i 2gą kl.
5’ 9” miary kwadratowej o cenie wywo lonej łupiny orzechów, zdrowiu i włosom
raliżowania i zranienia wszelkiego rodzaju i t. p.
2702 9 '?
realną cena z ł . 1 .3 0 .
łania 30.960 zł.
najzupełniej nieszkodliwy, farbuje włosy
W lla w zk a cli w r a z z p r z e p is e m u ż y c ia SO c t. a . w.
Nakładem powyższej księgarni t e m i IV. parcela E- zajmująca powierzchnię 172“ w pięciu minutach pieknie i trwale na
5’ 3” miary kwadratowej o cenie wy b lo n d , b r u n a t n o lub c z a r n o , nie
składająca się z 5 pokoi, sieni kuchni spiżar d n ia m i wydaną zostanie:
wołania 22.317 żł.
ni, stajni, wozowni itd. i ogrodem owocowym
walając ani skóry na głowie ani bielizny.
V. parcela P. zajmująca powierzchnię 310“ 1 flak. płyn. Ekstraktu z orzechów 3 złr.
morga wynoszącym w Samborze położona jest
5’ 10” miary kwadratowej o cenie wy 1 słoik Pomady
każdego czasu do s p r z e d a n ia pod korzy- zjalnych podług arytmetyki Dr. F r. M oc*
dto
2 „
Najczystszy i najskuteczniejszy gatunek tranu lekaiskiego z Bergen w Nor
wołania 26.746 zł.
stnemi warunkami. Wiadomość u Wgo dr. n i k a z uwzględnieniem m ia r m e t r y 
1 flakon Olejku orzechowego
2 „
wegii, którego nie należy zamieniać z tranem sztucznie wyrabianym.
Ignacego Budzynowskiego w Samborze.
c z n y c h ułożona przez E. Bączalskiego i VI. parcela G. zajmująca powierzchnię 319" */2 dto
dto
dto
Prawdziwy olej tranowy z wątroby tniętusowej używa się z najlepszym skut
0’ 2” miary kwadratowej o cenie wywo
Grzybowskiego część I na lszą i 2gą część
kiem w słabościach piersiowych i płucowych, szkrofułach i słabościach Rachitis. Leczy
łania 30.014 zl.
II na 3cią kl. gimnazjalną.
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najzastarzalsze cierpienia podayryczne i reumatyczne, również jak i chroniczne w yrzuty
W razie przyjęcia i zatwierdzenia, cho
pysznie woniejąca perfuma ze świeżych
naskórne.
ciażby
tylko
jednej
oferty
na
jednę
i
to
któ
fiołków tegorocznych,
o z w r ó c e n ie u w a g i
C e n a 1 fla c z k i w r a z z p r z e p is e m u ż y c ia 1 z lr . a . w.
rąkolwiek parcelę, utworzy gmina miasta P e r f u m y f io łk o w e po złr. 2 flakon
w zawodzie handlowym, życzy sobie wejść w
Lwowa
własnym
kosztem
projektowaną
w
ip
ty
I
m
p
o
t
e
n
c
j
e
(osłabienie
siły
stosunki z kobietą dystyngwowaną, wieku
po złr. 1 i 70 ct.
We LWOWIE apt. J. Beisera, Z. Buokera, Krzyżanowskiego, K. Schubuth, F. W. Królikowski.
planie parcelacyjnym nakreśloną nową ulicę,
mętności) p o lu c j e , H tryktury, n średniego, świadomą języka niemieckiego, któPrawdziwe do nabycia:
w B ia łe j R e ic h art, apt.,
Krakowie Józef Jalin,
p ła w y , również wszelkie M łahoóci
jednakże tylko na gruntach własnych.
raby chętną była prowadzić z nim wspólne
„
. M. Jawornicki,
Keler, apt.,
t a j e m n ic z e , które z powodu nieraTak plan parcelacyjny jak i warunki licy
domostwo i mieć nadzór w miejsce matki nad
„
J. Berger
„
Jozef Trauczyński,
dykalnej kuracji najsmutniejsze skutki
tacyjne, a względuie kontraktu zawrzeć się
81etnim synem jego. Listowne deklarac e przyjwe Wiedniu, Kartnerstrasse 26.
Brze^anach Adalb. Kordecki, ap.,
Bimanowie Ant. Muller, apt.,
za sobą pociągają, leczy podług najdo
mającego i wszystkie akta odnoszące się do
mujrf i załatwia z grzeczności pan W. Piąt
We LWOWIE u W. Boczkowskiego kup.
Brodach Ed. Liska ap.,
Nowym Sączu Kostcrkiewiczowa, wdowa
skonalszej metody, gruntownie, prędko
przestrzeni gruntów niemniej stanu tąbular
kowski właściciel biura inseratowego we
„
„ u L. Sedlak i Progulski „
„
E. Grunnspann, ap.,
Nowym Targu C. Laur,
i pod najściślejszą dyskrecją. 2854 17-20
nego będą w Depart. I. począwszy od dnia
Lwowie.
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„
„
„ K. Strzyżewskiego
„
„
M. S. Fraucos,
Podgórzu S. Schletinger,
dzisiejszego
do
wolnego
przejrzenia
lub
pod
lelcarz prakt. med. chirurg i akuszer
„ KRAKOWIE u Józefa Jahna i Wil
Chodorowie Z. J Krynicki,
Przemyślu Gaidetschka.
niesienia odpisów przez interesowanych w ga
helma Fenza.
2728 12 -12
specjalista słabości tajemniczych
Czerniowcach Karol de Chalbazanl, ap.,
„
E. Machulski.
dzinach urzędowych przedpołudniowych złożone.
„
Brzozowski,
'Rzeszowie J. Schaitter i sp.;
Rodzina przybyła zo wsi osiedliwszy się
Do ofert ma być dołączone wadjum w wy
Skolem W. Liebesinann,
„
Ig. Schuirch,
we Lwowie, przyjmuje uczniów nieskazitelne
sokości dziesięć od sta od ceny wywołania
Dobromilu A. Grotowski, ap ,
Stanisławowie Stecher-Sebenitz
go zachowania się na pomieszkanie i wikt,
kupna sprzedaży obliczyć się mające.
3086
mieszkający przy ulicy Sobieskiego
Drohobyczu Józef Aleiiewicz i Ludwik
Stryju 7i. Drągowski, apt.,
Konwersacja domowa odbywać się będzie w
We Lwowie d. 6. sierpnia 1874. 2—3
Nr. 12 pierwsze piętro (dawniej Nowa
Dobrzyniecki, apt.
Suczawie E. Botczat,
języku francuskim, niemieckim i polskim, lub
Nr. 201). Godzina ordynac. od 9. do 12.
Glinianach Hełm, apt.,
Tarnopolu A. Morawetz,
podług życzenia wyłącznie w jednym z po
przed i od 2. do 5. po południu.
H usiatynie Teofil Burnatowicz,
„
C. Buchelt,
wyższych języków. Nowy fortepian SchweigNa honorowano listy udzielam rady
P R A W D Z IW E
iaworowie L. Lachowicz, ap.,
Tarnowie W. T. A. Wielogórski,
hofera jest do dyspozycji do grania lub bra
isłużę odwrotną pocztą medykamentami.
w e W iedniu P raterstrasse;36.
Kałuszu Buchalski.
Wadowicach F. Foltiu,
nia lekcyjj
.8 1 6 3 1—2
p o m ie s z k a n ia .
„
Rzaczyński,
Zaleszczykach J. Kodrębski,
Bliższa wiadomość w Ajencji dzienników
naprzeciw
Karl
Theater,
znany
z
taniości,
z
najlepsze ze środków czyszczących i prze
Kołomyji Daw. Kramer,
Zbarażu N. Sussermann,
czystej pościeli i skrzętnej usługi daje pokoje
Wł. Piątkowskiego we Lwowie.
czyszczających krew we wszelkich sła
Krakowie dr. Sawiczewski, ap.,
Złoczowie 0. Fadenhecht.
na
dobę
za
80
ct.
i
apartaraenta
po
2
zł.
i
bościach złego przymiotu, skrofulicznych,
wyżej.
31.-72 2—3
liszajach, wyrzutach skórnych i zepsuciu
brwi.
2639 46—48
Skład główny w Paryżu u p. Artluud
za dekretem, rutynowany, kawaler, poszukuje z długoletnim doświadczeniem i nauką szuka
Moułin, aptekarza 30, ulica Louis le
odpowiednej posady. Adres A. Janiszewski umieszczenia. Mówi i pisze po francusku jak
Grand , w Krakowie w aptece p. Trauplac Bernardyński 1. 11 Lwów. 3161 1—2 rodowity Francuz. Bliższa wiadomość w bióczyńskiego, w Brodach w apt. M. Kullak.
rze informacyjuem pani
Duszyńskiej we
3151 Lwowie w rynku nr. 26 nowy, 50 stary.
P r z y n ad ch o d zący m ro k u szk o ln y m kto się chce zao p a trz y ć w
1—3
3105 3—3
w powialowem m ielcie BIRCZA 3 i pół mili ed Prze
Najlepszy prawdziwy szwajcarski reiszeig po złr. 2.— , 2 20,
Wiszery skórkowe po 10, 12, 15, 18 i wyżej,
m y li* , składając*
i domu mieaalcalnego, budyh2.50, 3.20, 4.— i wyżej,
Papier rysunkowy prawdziwy flumański arkusz po ct. 2, 4, 5,
fcu gospodarnego t ogrodem w ariyw nym , oraz prze
Farby do malowania w pudełkach po 80 c t ., zlr. 1.10, 1.20,
7 i 8
Właśnie wyszło 3 1 w y s ta n ie sła
szło C morgów grunta urodzajnego, je s l z wolnej ręki
w każdem er asie do M |» rs e < ln n la . Nadmienione pole
2.—, 2.20 i wyżej,
Atrament Leonhardego po ct. 8 i 10,
wnej i pouczającej książki
Polak.
któren
ma
10
lat
praktyki,
a
orne leży w e zę le i nad rzeką i koło drogi Dynów,
na sztuki po ct. 1, 2, 4, 5, 10, 20 i wyż.
Ołówki po ct. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i wyżej,
D abiecko-Bircza i ma przy aprżyjająeych warunkach
nadto odbył kurs piwowarski w Mód
D er persón lic h e S ch u tz,
Prawdziwe chińskie Tusze po ct. 25, 40, 50, 75, 80, złr. 1.—,
Pióra stalowe tuzin po 4, 5, 6, 7, 8, 10 i wyżej,
odpowiednie fiołożenie do założenia garbarni, której
poradnik dla mężczyzn każdego wieku przez liugu i chlubnemi świadectwami wy
ta w Birczy niema. B liższa wiadomość u w ła ścic ie l
1,20, 1.60 i wyżej
Skrypturki po ct. 1, 2, 3 i 6,
L a n ren tiiiH . W okładce opieczętowana. kazać s ę może, poszukuje miejsca sa
ki pod lit, J. O. poste restante Bircza.
Ćwioczki do szpanowania po ct. 1 i l 1/,
Najlepsze Reisbrety po złr. 1.— i złr. 1.60,
Tysiąckroć doświadczone rady i leczenia
Gruszkowe Reiszyny po ct. 25, 35, 40, f.Oi wyżej,
Wzorki do pisania I rysowania,
moistnego w większym browarze. Po
(201etnie doświadczenie)
„
Trójkąty po ct. 3, 5, 6, 8, 10 i 12,
Tabliczki po ct. 10, 12, 14, 15, 20 i wyżej,
trzebujący, raczą się zgłosić pod liter,
„
Linje po ct. 4, 6, 8, 10 i 12
Muszle do tuszu po ct. 4, 6, 8 i 10,
l
i
.
M.
H
.
w
G
n
o
j
n
i
k
u
poczta
dobrze wychowanych, znajdzie opiekę rodzi
Kredki po centów 2, 3 i 5
Rączki po ct. 1, 2, 3, 4, 5 i wyżej,
cie ską i wygodne umieszczenie. Bliższa wia
Pędzle po ct. 1,. 2,. 3 , 4,. 5 i wyżej
Brzesko.
3io7 3—3
Papier najlepszy libra po ct. 10, 12, 14 i 16,
płci
męzkiej
z
powodu
samogwałtu
i
zbytku
domość ulica Jagielońska 1. 11. 3cie piętro
Guma i Radyrka po ot. 2, 3, 4, 5, 7 i wyżej,
Kałamarze po ct. 3, 1Ó, 15 i wyżej,
Do
nabycia
za
pośrodnictwem
każdej
księ
od godz. 12 do 4. po południu 3154 1—3
Wiszery papierowe po 8 cent.,
Najlepsze gruszkowe krzywe linje po ct, 15.
garni. We Wiedniu u Carl Pohan, WollGłówna wygrana
Wszystkie towary pod zaręczeniem najlepszego gatunku po bardzo nizkich cenach , zbytecznemhy było kupowanie takowych
zeile 33. Cena 2 złr. 30 ct.
8150 1 - 2
A p t e k a
w żydowskich handlach, które tylko przez podanie lichego towaru pieniądz wyłudzają.
Od naśladowań i wyciągów z tej książ
Zlecenia z prowincji uskuteczniają się odwrotnie za zaliczką.
3115 2 - ?
ki w obrzydłych broszurach pod tytułem
pod n ad zieją w R zeszo w ie
Jugendfrennd, Selbsterhaltung i tym po
poszukuje natychmiast
dobne, osobliwie od pism bezwstydnie za
u a j u i i h z a w j k r a n a 1SS z lr .
chwalających i bajecznych nakładach, ostrze
ga się. Żądać tedy należy prawdziwego wy
D n ia 1. w rześn ia 1874
dania oryginalnego przez JLaurentiiiM
nastąpi wielkio ciągnienie pnez urząd usta
o 232 stronićach z 60 anat. patalogiczneini
nowionej i poręczonej c. k. austr. pożyczki
rycinami stalorytowemi, opatrzonego pie
państwowej z r. 1864 w Bumie 120,983.000 zł.
częcią wydawcy.
2824 4—12
Pomiędzy 400.000 wygranemi tej po
(I w u g ii. Moje dzieła przetłumaczone w 4 ję z y 
życzki znajdują się wysokie wygrane, a to:
kach (D* doński. szw edzki, rosyjski i w łosk i),
250.000 zł., 220.000,200.000,150.000, 50.000,
które również nabyć można w księgarniach. JL.
25.000 , 20.000, 15.OJ0, 10.000 , 5.000,
2.000, 1.000, 500 itd. i po 185 zł. a, w.
jako najniższa wygrana.
Żadna inna pożyczka loteryjsa nie przed
przyjm uje od 1. m aja 1873 począwszy
stawia takiej szansy wygrania , jak niniej
Barany krwi pełnej. sza i każdemu przedstawia się możność
przy niewielkiej wkładce wygraną 200.000
Angielskie owce mięsiste (Southorn) złr.
uzyskać.
w tyra roku na wiosnę urodzone są u
Jeden los z numerem serji i numerem
od J ed n eg o z łr . W. a. do każdej wysokości, oprocentow ując je po
Br. Brunickhgo w Rudzie poczta Cie wygrywającym kosztuje 2 zlr., 3 losy 5 zł.,
7 losów 10 z ł . , 15 losów 20 z ł., w. a. w
szanów do sprzedania.
Owce te szczególniej zalecają się do banknotach.
Zw rot w kładek do 200 złr. uiszcza się b e z w y p o w i e d z e n i a .
Łaskawe zlecenia za przysłaniem należyprędkiego poprawienia rasy tutejszej i tości szybko, sumiennie i franko uskute
Udziela
tylko jedno skrzyżowanie wystarcza do czniają się; do każdego zamówienia dołącza
poprawy wełny, budowy korpusu i czyn' się urzędowy plan lo terii, każde żądane
objaśnienie chętnie się udziela a po dokoje łatwiejszemi do wyparzania.
nanem ciągnieniu wykaz wygranych każdemu
na kosztow ności, srebrne
złote przedm ioty, począwszy od J e d n e g o z ł r .
Jedna owca krwi czystej daje rocznie uczestnikowi przesyła się bezpłatnie, jak
w dwóch strzyżeniach 4 ft. wełny, którą również wygrane wypłaca się bezwłocznie.
G odziny czynności biurowych-.
2706 9—'?
Uprasza się przeto o rychłe zgłaszanie
obecnie płacą od 100 do 110 złr. za
się
wprost
do
domu
handlowego:
od
9tej
do
lszej
przed
południem
,
centnar.
8085 3—3
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sztuk jodeł

Sprzedaż gruntów

Zarząd dóbr
R ym anow a.

alsam Bilfinger

B

Mężczyzna

J.

■tesiliwść

o lla p r o s z k i s e id lic k ie .
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Ważne dla rodziców!

A. M acziiskiego

A rytm etyka

Ekstrakt z Orzechów

R e a l n o ś ć rs

W

ódka
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A rytm etyka

f r a n c u s k a i s ó l.

tranowy z wątroby dorsza.

V io le tte d e M a r s,

Mężczyzna

wskładzie parfumeryj Maczuskiego

U m ieszczenie uczniów .

Ja n Kurpiel

Hotel garni

d ’A t h e n e s

PIGUŁKI MORISDNA

Nauczyciel Polak

LL- St. Way dowieź we Lwowie, ul. Halicka 1.7.

B Ł e a lu o ń ć

Piwowar chemik,

Uczni kilku

I

2IIU.IHHI dr..

asysteiitiifarniHcji,

ss
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J. Breycha
Obecnie we Wiedn u płacą ft. mięsa
z tuczonego barana z tych owiec 8 ct. 3030 4—4 w Frankfurt am Main, Grossa
Friedbergerstrasse 41.
więcej, niż za mięsa z harapów innrj rasy.

Wydawca i właściciel Jan Dobrzański.

Oddział zastawniczy i wkładek książeczkowych

g a lic y js k ie g o B a n k u k r e d y to w e g o

**
s**
s

Odpowiedzialny redaktor Platon Kostecki.

przy u l i c y W a łó w ej pod 1. 4

Wkładki na książeczki oszczędności
O

o cl w t a .

Z a lic z k i
od 3ciej „ 5tej

po południu.

Z drnkanii ,;Gazety Narodowej" pod zarządem A. SkerU .

