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R o k X III

We Lwowie, Piątek dnia 16. Października 1874.

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

Przedpłatę i ogłoszenia przyjmują
Wo LWOWIE! Bióro admittifltrncjl „Giuity Narodowoj“ przy ulioy Sobioakiego pod liczbą 12. (duwuioj
ulica nowa liczba SOI).
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Telegramy Ga;
Tylko w jednej części wczorajszego nu
meru drukowane:
P e te rs b u rg d. 14. października. W iel
ki ks. Konstanty powołany z Paryża dla
wzięcia udziału w bardzo ważnych n ara
dach Rady stanu. Powołano także wszyst
kich na urlopie będących ministrów.

l w ó w d. 16. października.
(Projekt ustawy o stosunkach służbowych
urzędników państwowych. — Sprawy bieżące.)

W Radzie państwa wniesioną być ma
ustaw a regulująca obowiązki i praw a słu
żbowe u r z ę d n i k ó w r z ą d o w y cli. —
O ile taka ustawa potrzebną jest, świad
czą najwymowniej smutne wypadki osta
tniej organizacji władz skarbowych- w Ga
licji, owe pensjonowania urzędników za
służonych dla fórytowania popleczników
bez zasług, owe tajne kwalifikacje, ten
system wyłącznie protekcyjny, w sparty teroryzmem. Dla zasłużonego a pokrzyw
dzonego urzędnika niema trybunału w ła
ściwego, niema ustawy ku obronie jego;
i dlatego też w Austrji nie było dotych
czas wypadku, w którymby zażalenie pod
władnego urzędnika wobec swego przeło
żonego odniosło pożądany skutek, przeci
wnie kończyło się zawsze Zupełną zagła
dą szukającego sprawiedliwości. Urzędni
cy wszystkich krajów wnieśli odnośne pe
tycje do Izby posłów, co też urzędnicy
galicyjscy uczynić zamierzają. Spodzie
wamy się, że delegaci® poprze tę sprawę
ja k najskuteczniej.
Całą dobę namyślała się redakcja
Nowej Pressy, co zrobić ze spadłem nagle
doniesieniem urzędowem o w y c i e c z c e
m y ś liw s k i e j obojga cesarstw a do Czech;
w końcu nie umiała nic powiedzieć, jak w
jednym wierszu oświadczyć, że podróż ta
usuwa się od wszelkiej dyskusji politycz
nej, a w kilku następnych wytuzować ministerjalne bioro prasowe za komunikat
Starej Pressy, o którym wczoraj wspo
mnieliśmy. Jestto znana taktyka tej Egerji centralizmu, gdy rzeczy niemiłej niepo
dobna wykrzywić kłamstwami, to zabić
ją milczeniem, — taktyka, której od nie
pamiętnych wieków trzym ają się żydzi.
Niestety, zamilczeć tej podróży na śmierć
nie m ożna, ani też pisać o niej tak,
jakby pragnęli prusofile, — dowodem tego
Deutsche Ztg.- której dwa numera jeden
po drugim za komentarze do tej podróży
skonfiskowano. Podnosimy jeszcze raz, że
podróż ta wcaleby nie napełniała centralistów obawami, gdyby sam tylko cesarz
jechał. Inne pismo centralistyczne, które
więcej jest otwartem, jak Nowa Presse, a
lepiej pamięta, że prokuratorja wiedeńska
nie lubi przepuszczać artykułów, ubliżają
cych osobie, po cesarzu najdostojniejszej—
pisze z powodu tej podróży: „Kto clice,
może z tego uderzającego zjawiska dopa
trzyć się ponownego zbliżenia do kół,
których dotychczas ostentacyjnie unikano,
i konsekwencji, które nie mogą wyjść na
zdrowie naszemu obecnemu systemowi
rządowemu, — dzieją się bowiem w Au
strji rzeczy, o których ministrowie nic nie
wiedzą, dopóki w Wiener Ztg. nie wyczytają
Mimo to sfery ministerjalne nie powinny
się obawiać, aby polowanie p a r force za
mieniło się w ugodę par force, rzeczy bo
wiem rozwijają się w tym kierunku bardzo
powoli. “ Ale się rozwijają!
O statnia Alontagsreuue, organ wyłącznie
ministerjalny, podała artykuł kierujący,
w s p r a w i e A r n i m a, obrzydliwie sta 
jący po stronie Bismarka, mimo że nawet
Nowa Presse zaczyna w uwięzieniu Arnima upatrywać gw ałt polityczny a nie akt
sprawiedliwości sądowej. Powód jednak
jest dosyć jasny, gdyż w wiedeńskich ko
łach politycznych zapewniają, że lir. Ar
nim w Karlsbadzie bardzo często znosił
się z pewnym ministrem przedlitawskim,
i że za jego to pośrednictwem ukazały się
w Starej Pressie listy Arnima o soborze
watykańskim (lir. Arnim był podczas so
boru posłem pruskim przy stolicy apostol
skiej); te właśnie znoszenia się Arnima z
zagranicą miały najbardziej rozsrożyć Bis
marka, a to wystarczy, aby w wiedeńskich
kołach ministerialnych z pewną trwogą
się pytano, co dalej nastąpi.
Zniesienie rozporządzenia, którem po
krachu zawieszono czasowo §. 14 s t a t u 
t u c. k. b a n k u n a r o d o w e g o , pobu
dza najzagorzalsze nawet organa centrali
styczne do uwag niemiłych. Zniesienie
wcale nie wywarło skutków spodziewa
nych, a przywrócenie nikogo nie cieszy
i nie smuci. Rząd centralistyczny dowiódł
w całej tej sprawie tylko swego niedołę
stwa, a organa centralistyczne nie mają
praw a uderzać na swój „W ydział wyko
nawczy", gdyż same nie umiały obmyśleć
nic lepszego.
S e jm dolno-austrjacki ma być dopie
ro w sobotę zam knięty, tyrolski i dalmac, ki został zamknięty jeszcze we wtorek, a
ostatni śród burzy. Na porządku dzien
nym stał między, innemi wniosek W ydzia
łu krajowego o wykluczeniu języka wło

skiego ze wszystkicli dalmackicb szkół
średnich; przedtem jednak stał jeszcze
wniosek, wzywający rząd, aby usunął
przeszkody co do wybudowania zupełnej
sieci kolei dalmackiej. -Podczas mowy Bąjamoutego (narodowca) nad tym wnioskiem,
usunął się najprzód arcybiskup zadarski,
następnie Włosi, i sejm został zdekomple
towanym, poczem nastąpiło zamknięcie.
W tyrolskim sejmie posłowie centralisty
czni wnieśli do protokołu protest przeciw
znieważeniu Rady państwa przez sejm
d. 5. bm.
W sejmie pragskim d. 13. wytoczyła
się sprawa zamienienia obu akademii te
chnicznych w Pradze (czeskiej i niemiec
kiej) z zakładów krajowych w państwowe.
Młodoczecb G r e g r wystąpił przeciw prze
laniu ustawodawstwa o technikach na R a
dę państwa. Byt techniki czeskiej je st za
grożonym, jeżeli decydować ma o niej R a
da państwa, a to jedyny zakład czeski,
gdyż nadaremnie wołali Czesi o wszechni
cę czeską. Wszechnica pragska nie jest
zgermanizowaną, ale zborusyfikowaną, s ta 
ła się gniazdem prusactwa, gdyż na pro
fesorów powołują cudzoziemców, z któ
rych każdy znowu cudzoziemca sprowadza
na asystenta, a krajowcy niczego dostać
nie mogą. „Spodziewam się, kończył Gregr,
że obecni tutaj ministrowie będą liii wdzię
czni za to wyświecenie stosunków pru
skich u nas. Ustawodawstwo o technikach
winno pozostać przy sejmie, a nie dostać
się Radzie państw a.11 Podskoczył centralista V o l k e l l : Obawy wasze są niesłuszne;
a zresztą wolno wam do Rady państwa
wejść tak samo jak innym deputowanym;
wejdźcie i brońcie tam 'praw waszych. Dr.
T r o j a n (przywódzca młodoczechów): My
tutejszym posłom niemieckim jeszcze wię
cej ufamy jak Radzie państwa (dr. Trojan
zapomina .chyba, że Herbsty właśnie kie
rują Radą państw a; p. r. G. N . ) my clicemy z wami w sejmie się porozumieć, a nie
w Radzie państwa z innemi krajami, które
przez tysiąc la t nic nie miały do rozstrzy
gania o Czechach. Do was mamy zaufanie,
ale nie do tamtych ludzi, którzyby nas
majoryzowali, cboćbyśmy w Radzie pań
stw a z wami Niemcami z .Czech trzymali.
Centraliści Tedesco i Klier przypomnieli
młodoczechom, że technika czeska jest
właściwie dziełem Niemców — co dr. Tro
jan serdecznie przyznał, i nastąpiła zno
wu miła zgoda! Tego samego dnia przy roz
prawie nad ustaw ą o urządzeniu ksiąg
gruntowych sprawozdawca uderzył na rząd,
z powodu, że motywa projektu rządowego
przemawiają w tonie, który może przy
stoi w stosunkach władzy wyższej z pod
ległą, ale nie w stosunkach rządu z re
prezentacją narodu, i sejm przeciw temu
stanowczo protestuje.

Sprawozdanie
komisji praioniczęj o wnioskach posła ks.
Zawadowskiego w przedmiocie ustanowienia
w drodze ustawodawczej stopy procentowej,
i ks. Stępka w przedmiocie wzbronienia egze
kucji wyższych procentów nad
od nie
których pożyczek.
(Dokończenie.)
W Norwegii istnieje od roku 1842 a w
Szwecji od roku 1864 wolność procentowa
tylko dla pożyczek, na 6 miesięcy zaciąga
nych, dla pożyczek zaś hypotecznycli jako też
dla pożyczek na dłuższy czas (powyżej mie
sięcy 6) zaciąganych, stopa procentowa wy
nosi 5%.
W Danii istnieje od r. 1855 wolność
procentowa z wyjątkiem dla pożyczek hipo
tecznych tak jak w Norwegii.
W Hiszpanii ustanawia rząd w porozu
mieniu z Radą stanu rok rocznie prawną
stopę procentową.
W Prusiech wyszło w r. 1866 rozporzą
dzenie królewskie, znoszące ograniczenie stopy
procentowej jedynie przy pożyczkach, nie po
krytych hipoteką.
W Bawarji uchylono 1861 r. wszystkie
ustawy karne i policyjne przeciwko lichwie,
ale projekt do ustawy cywilnej zatrzymał
stopę procentową 6°/„ z-powodów wyraźnie
wypowiedzianych, że glos publiczny nie oświadezył się jeszcze za zupełną wolnością
procentową a część ludności potrzebuje je 
szcze opieki przeciwko wyzyskiwaniu kapi
talistów.
W Badeńskiem dozwolono umawiać się o
wyższe procenta od prawnych, ale procenta
takie nie mają prawa zastawu i przy po
życzkach ubezpieczonych sądownie żądane być
nie mogą.
W Oldenburgu zniesiono (1858) stopę
procentową ale zatrzymano zakaz pobierania
procentów od procentów, tudzież procentów,
przechodzących wysokość kapitału; podobnie
rzecz się ma w księstwie Sasko-Koburgskim
(1860). IV Bremie i Lubece jest wolność
procentowa, ale raporta o skutkach tego wspo
minają tylko, że stopa procentowa od poży
czek hipotecznych przez to się nic podniosła.
Natomiast w Hanowerze obowiązuje ustawa karna, na mocy której umowy lich
wiarskie karane bywają jako proste oszustwa,
a surowiej ci, którzy z powołania trudnią się
lichwą.
Komisja zebrała co ua prędce z dziel po
r. 1868 wydanych w materji tej zebrać, mo
gła, jedynie w tym celu, aby wykazać, że o

graniczenia stopy procentowej istnieją nie
tylko w państwach- zachodnich, ale nawet ,w
Europie środkowa) J że wszędzie usta woda
w.stwa z wielką oględnością podejmują jaką
kolwiek reformę , ćy tej kwestji, bez względu
na to, że teorja :.(!fbviadczyla się już dawno za
zupełną, swobodą- Wpitalu.
I w Austrji nie po raz pierwszy w roku
1868 zrobiono esperymenta zniesienia ograni
czeń stopy procentowej i ustaw lichwiarskich.
Patentem z d. 29 stycznia 1787 a więc w
zeszłem stuleciu jeszcze za czasów cesarza
Józefa próbowano znieść i zniesiono te ogra
niczenia. Lecz już w lat 16. potem wyszedł
patent z d. 2, grudnia 1803, który teini po
czyna się wyrazami: „Doświadczonie wielo
letnie mnogioipi stwierdzone przykładami za
wiodło aż nazbyt oczekiwanie, jakie miano
przy wydaniu ustawy z d. 59. stycznia 1787
znoszącej ustawy przeciwko lichwie. Miejsce
spodziowanego swobodniejszego użycia kapi
tałów do wsparcia przedsiębiorstw użytecz
nych, zajęła niepohamowana chuć zysku, która
na głupotę, rozrzutność -i na ucisk potrzeby,
spekulowała, pilność i zapobiegliwość podkopała,
kredyt prywatny przygniotła i najszkodliwsze
następstwa na obyczaje i usposobienia roz
niosła."
Takim to WBtępem motywował prawo
dawca austrjaeki ustawę z r. 1803, która
znosiła patent z dnia 29. stycznia 1787 a za
razem określiwszy pojęcie lichwy, poczytała
ją za czyn karygodny, ulegający karze pie
niężnej i karze aresztu od dni 8 do 6 miesięcy,
a niekiedy nawet wystawieniem lichwiarza na
widok publiczny, wygnaniem z miejsca po
bytu, a gdy był obcokrajowym, z całej mo
narchii (§. 17.)
A podnieść tu należy tę nadzwyczaj w a
żną okoliczność, że nawet patent z d. 29.
stycznia 1787 dozwalający umawiania się o
wysokość procentów, odjął lichwie tylko zna
czenie czynu kary godnego, a nie ulegalnit
jej jeszcze pod względem prawa cywilnego.
Patent ten powiada, iż żaden sąd nie może
przysądzać lub dozwalać egzekucji dla wyż
sWcIi procentów jak 4% od pożyczek, które
hipoteczne mają pokrycie, a 5% od pdżyczek,
zaciąganych bezhipoteeznie. Okoliczność ta
dla tego jest tak waźuą, że prawodawca wy
powiedział tein firnem to trafno zdanie, iż
i:
stypnlacja dowolnych procentów nie jest wpra
wdzie przestępstwem kamom, alo nie prze
staje być przecież nieprawnością. cywilną.
Patent z r. 1803 obowiązywał z górą
lat 60. Wśród tego czasu ścierały się na
polu nauki najznakomitsze umysły; rezultat
tej walki przechylił się na stronę tych, któ
rzy w nieograniczoności procentowej, upatrują
urzeczywistnienie zasady indywidualnej wol
ności.
Pod parciem tej teorji przystąpiono w
Austrji do- reformy ustawodawstwa o lichwie i
wydano ustawę z d. 14. grudnia 1866. Usta
wą tą zniesiono ograniczenia co do wysokości
procentów umówionych i innych świadczeń
przy pożyczkach pieniężnych, jak niemniej za
kaz pobierania procentów od procentów, za
trzymano jednak wszystkie postanowienia kodexu cywilnego co do umów pożyczkowych, a
nadto poczytano lichwę jako czyn karygodny,
jeżeli kto wyzyskuje nędzne położenie, lekko
myślność, niedoświadezoność lub niedolęźność
rozumu pożyczającego z dotkliwą tegoż szkodą,
w celu aby dla siebie lub trzecich pod .jaką
kolwiek formą zapewnić taką korzyść, która
uderza niestosunkowośoią swoją, do zwykłej
w tem miejscu stopy procentowej i do połą
czonych z swojeui świadczeniem wydatków,
strat i innych ofiar.
Zasadą tej ustawy jest tedy ta, iż zosta
wia umowie ustanawienie wysokości procontowej bez ograniczenia, alo natomiast zatrzy
muje lichwę jako przestępstwo ustaw kar
nych. Ustawa tedy z r. 1866 różni się od
patentu z r. 1787 zasadniczo i jest niejako
wprost jemu przeciwną. Kiedy bowiem ustawa
ta zatrzymuje charakter karny lichwy, a pod
względem cywilnym znosi wszelkie ogranicze
nia umorzonego procentu — patent z r. 1787
usunął charakter lichwy, alb nie dopuszczał,
aby sędzia cywilny przyznawał stronio pro
cent wyższy nad prawny; procent wyższy uważal prawodawca za nieprawność cywilną.
Ustawa z r. 1866 obowiązywała tylko
półtora roku. Już w dniu 14. czerwca 1868
wydano ustawę wspomnianą, ustawę, która jak
wiemy, wymazała lichwę z kodeksu karnego i
zniosła wszelkie ograniczenia cywilne co do
umownej stopy procentowej i wysokości kary
konwencjonalnej.
Jak się ta ustawa odbita na stosunkach
naszego kraju, wykazano powyżej. Chodzi
tedy o to, co w danym razie uczynić wypada,
aby złemu zaradzić.
Komisja proponuje najprzód zawiesić ustawę z r. 1868 w naszym kraju i ustawę tę
zastąpić ustawą inną.
Komisja nie radzi jednak wracać do ustawy z r. 1866, a więc do zrestytuowania
charakteru kary godnego dla lichwy, jest ona
za pozostawieniem wolności umawiania się
przy pożyczkach pieniężnych o procent wyż
szy nad procent prawny, alo jest zarazem
zdania, że procenta umowne wyższe od 12°/0,
to jest wyższe od procentu, jaki najkorzy
stniejsze przynieść mogą papiery publiczne
wraz z primą losu i dywidendą, należy uwa
żać w kraju naszym za nieprawość cywilną i
procentom takim odjąć pomoc sądów cywil
nych, to znaczy, wolno się umawiać i pobie
rać procenta umowne, wyższe nad prawne,
wyższe nad 12°/0 rocznie, jak długo dłużnik

je płaci. Sąd jednak nie może dozwolić za
bezpieczenia wyższych procentów nad 12°/(l
nie może ich przyznawać i nio możo dozwa
lać ich egzekucji.
Taki wniosek proponuje komisja. Byłoby
to więc nawrotem do zasady patentu z 29.
stycznia 1787, ale zarazem uwzględnieniem
dzisiejszego normalnego procentu od papierów
publicznych.
Tak poniekąd było w Rzeczypospolitej
krakowskiej. Wolno było umawiać się tam o
procent, aż do wysokości 12“/,, od sta rocz
nie, ale sąd przyznawał i dozwala! egzekucji
tylko procentu prawnego t. j. 5"/„ względnie
G"/„ Takie postanowienie będzie zdaniem ko
m isji naturalnem przejściem do zupełnej nioograniczoności co do stopy umownego pro
centu i wpłynie na stosowno uregulowanio
stopy procentowej w naszym kraju, bo będzie
przynajmniej ustanowiona granica, po za któ
rą sąd wierzycielowi opieki swej odmówi.
Procent prawny i procent zwłoki wynosić ma
jak dotąd 6"/„. Inne postanowienia kodeksu
cywilnego co do umów pożyczkowych, kary
konwencjonalnej, procentów zwłoki i procen
tów od procentów mają zdaniem komisji pozo
stać w swej mocy.
Wspomnieć tu także wypada, Że w Wę
grzech uchwaliła w r. 1861 konferencja
Judex-kuryalna artykuły sejmowe LI z r.
1715, CXX z r. 1723 i XXI z r. 1802, na
mocy których pobieranie wyższycli procentów
nad 6°/0, zastrzeżenie zwrotu większego k a 
pitału od kapitału danego, wymówienie sobie
spodziewanego zbioru, tudzież wymaganio od
włościan robót ręcznych lub plonów, których
miara przenosi procent nstawniczy, uznane
jest za lichwę. Umowy takie są nieważne, a
winni karani być mają grzywnami lub aresztem.
W królestwie Polskiem istniojo także ograniczenie stopy procentowej tak jak we
Francji.
Jeśliby zwolennicy wolności indywidual
fiej rozrządzania swom mieniem zarzucili, że
takie ograniczenia nie dadzą się pogodzić z
tą wolnością, łatwa na to odpowiedź, że po
dobne ograniczenia istnieją i istnieć muszą.
I tak według §. 934 ust. cyw. można żądać
zniesienia kontraktu z powodu pokrzywdze
nia nad połowę wartości. Według §. 951 ma
jący potomstwo, któremu obowiązany jost zo
stawić część obowiązkową spadku czyli legitymę, możo darować tylko połowę swego mionia. Według §. 1371 nieważna jost umowa,
na mocy której zastaw ma przepadać pa wła
sność wierzyciela, gdyby dłużnik w terminie
nie zapłacił długu. Według §. 1372 kontrakt
uboczny, zostawiający wierzycielowi wolność
użytkowania rzeczy zastawionej, jest niewa
żny. Są jeszczo i inne ograniczenia w usta
wie cywilnej, a gdyby owa zasada naczelna
miała być bezwzględnie prawdziwą, wypada
łoby znieść ograniczenia wszystkie. Otóż wi
dzimy z tego, żo wolność rozrządzania swom
mieniem nie możo istnieć hoz pewnych ogra
niczeń, któro dyktuje sprawiedliwość, a któ
rej wyrazem, pomimo wszelkich tooryj, po
winny być w granicach możności ludzkiej —
wszystkie ustawy. Ustawa, która uprawnia
krzywdę, nie jest sprawiedliwą, lecz jest
bezprawiem.
Komisja prawnicza zmiorzając do osta
tniego wyniku badań i obrad swych nad wnio
skami, na czole sprawozdania przytoczonemi,
wnosi:
Wysoki sejm raczy uchwalić:
„Sejm królestwa Galicji i Lodomorji
wraz z wiolkiem księstwem Krakowskiem
wzywa c. k. rząd do wyjednania w drodze ustawodawstwa państwa ustawy dla Królestwa
Galicji i Lodomerji wraz z wiolkiem księstwem
Krakowskiem, któraby ustawę z d. 14. czer
wca 1868 nr. 62 Dz. p. P. w tymże kraju
zawii sita, a natomiast któraby obok zniosionia patentu z d. 2. grudnia 1803 nr. 640
Zb. u. S., rozporządzenia z d. 14. grudnia
1866 nr. 166 Dz. p. P. i §. 485 kodeksu
karnego, zawierała w sobie następujące po
stanowienia:
1) Istniejące dotychczas ograniczenia
prawno co do umownoj stopy procentowej od
pożyczek pieniężnych znosi się.
2) Procenta umówiono bez pewnej ich'
miary, jak niemniej procenta prawne z usta
wy należne, wynoszą szość od sta rocznie.
3) Najwyższe procenta umowne, jakie
sąd ubezpieczać, przyznawać i drogą egzeku
cji ściągać dozwolić może, wynoszą dwanaście
od sta rocznie.
4) Inno postanowienia kodeksu cywilnego,
powyższym nio przeciwno co do umów poży
czki i kary konwencjonalnej pozostają nie
tknięte.
Z komisji prawniczej.
Lwów d. 7. października.

Kabat,

Dr. Andrzej Iiydzowski,

przewodniczący.

sprawozdawca.

Mowa dr. Fruclitmana.
( W sprawie reformy ustawy gminnej.)
O ile sprawozdanie komisji zrozumiałem,
komisja sama nie sprzeciwia się zasadzie
gmin zbiorowych czyli okręgów gminnych,
owszem zasadę tę postawiła zarazem w pier
wszym punkcie. Jeżeli przeto mimo tego ko
misja wnosi przejście do porządku dziennego
nad projektem Wydziału krajowego, to
zdaje mi się, że uczyniła to dlatego, że
jak i ja sądzę, okręgi gminne, w systemie

administracji naszej autonomicznej pomie
ścić się. nie mogą, miejsca tam nie znaj
dują. Okręgi gminne dopiero od tej chwili
mają być jednostką administracyjną, skoro
gmina miejscowa nią być przestanie; tym 
czasem zaś gmina miejscowa a właściwie
tylko gromada, według projektu W ydzia
łu, ma zostać i nadal jednostką admini
stracyjną, obok okręgów gminnych. Jaki
bedzie wzajemny stosunek tych dwóch je 
dnostek? Ztąd wynika, że i koszta będą
większe, co komisję odstrasza. Bo cały
aparat gminy, ja k dotychczas istnieje, ma
nadal pozostać i pochłonie te same koszta
jak dotychczas, a oprócz tego trzeba będzie
ponosić koszta okręgów gminnych. Jeżeli
jednak gromada przestanie być jednostką
administracyjną i będzie tylko gmina zbio
rowa, wtedy cały aparat administracyjny
gminy miejscowej odpadnie, i będą tylko
wydatki na gminę zbiorową, wtedy będzie
możebnem, jak powiedżiał - członek Wy
działu krajowego, że to co 10 gmin ko
sztowało, tylko jedna gmina zbiorowa po
nosić będzie.
Najważniejszym powodem wniosku ko
misji jest to, że nowy projekt nie zgadza
się z całym systemem naszej administra
cji. Jeżeli clicemy zreformować nasze usta
wodawstwo autonomiczne, należy zacząć
nie od jednej części tylko, ale trzeba ca
ły ustrój ustawodawstwa przeobrazić, na
dać mu inną formę? W tedy może dojdzie
my do gmin zbiorowych, alo trudnoby by
ło uchwalić okręgi gminne, zostawiając ca
ły dalszy ustrój nienaruszony. Pomimo te
go jednak śmiałbym twierdzić, że proste
przejście do porządku dziennego nie było
by na miejscu. Komisja dostatecznie wy
kazała, że zasadnicza reforma tego u stro 
ju jest koniecznie potrzebną, i wykazała,
gdzie leży wada zasadnicza. Leży ona głó
wnie w rozdziało między prawami rządo-wemi i autonomicznemi, władzami autonomicznemi i rządowemi, a właściwie w tem,
że władze autonomiczne przeciwstawiono
władzom rządowym. To przeciwstawienie
jednych władz drugim jest, niew łaściw e;
wszak wszystkie władze do jednego celu
państwowego i społecznego dążą, wszak
te cele u wszystkich władz są identyczne,
wszak rząd, który społeczeństwo repre
zentuje, nie może stanowić różnicy mię
dzy jedną władzą a drugą, ale w szyst
kie organa jednego i tego samego rządu
powinny być na równi. J a k długo to nie
będzie "zaprowadzone, jak długo taka ró
żnica istnieć będzie, tak długo do ładu nie
dojdziemy. Jeżeli zaś ma być reforma prze
prowadzoną, sięgająca do pierwiastkowych
zasad ustroju, to do niej wszelkiemi sila
mi dążyć należy.
Gdybyśmy głosowali za przejściem do
porządku dziennego, to zamierzona refor
ma ani o krok naprzód by się nie posu
nęła, i zostalibyśmy w tem zaczarowanem
kolo, z którego od kilku lat wydostać się
nie możemy. W ydział krajowy przedkłada
co rok projektu, a sejm co rok je odrzuca,
i na drugi rok ta sama robota nanowo się
rozpoczyna. Tak do końca uie dojdziemy.
Tu trzeba zaprowadzić jakąś ciągłość p ra 
cy, aby to czego jednego roku nie ukoń
czono, nie poszło marnie, i ażeby z czasu
między sesjami korzystać można. Nato jest
jeden tylko środek, mianowicie, aby komi
sję gminną uznać jako specjalną, i" polecić
jej, aby to, czego w tym roku ukończyć
nie mogła, w przyszłym roku ukończyła.
Zdawałoby się, że nie wiele się zyska, bo
nio wiele pozostaje czasu. Sądzę jednak,
że jakkolwiek tak a komisja podczas przer
wy między jedną sesją a drugą urzędo
wać niema prawa, to nic nie stoi na za
wadzie, aby pojedyńczy członkowie się
przygotowali, robili studja, wypracowali
projekta, i w pierwszych dniach sesji
przedłożyli sejmowi, który natychmiast,
nioobarczony jeszcze z początku pracami,
mógłby przystąpić do rozprawy, i uchwa
liłby zasadę, nakazującą kierunek, w któ
rym dalej pracować należy.
Jeżeli przejdziemy do porządku dzien
nego, natenczas W ydział krajowy będzie
się- znajdywał na tym samym punkcie co
przeszłego roku, i nie wie, w jakim kie
runku ma pracować. Komisja taka, gdyby
była należycie złożoną, mogłaby pozostać
w kontakcie z wyborcami swoimi i człon
kami Wydziału krajowego, i mogłaby przez
cały rok przygotować się do pracy skute
cznej i wyczerpującej, i przedłożyć ją na
najbliżsej sesji sejmowej. Pojmuję, że taki
sposób postępowania dłuższego wymaga
czasu, jak w ogóle do zupełnego przeo
brażenia ustroju w naszej administracji
trzeba przystąpić z należytym namysłem,
należytem zastanowieniem. Nasuwa się
więc pytanie, czy jesteśm y w stanie cze
kać, czy teraźniejsza ustawa jest tego ro 
dzaju, że z nią istnieć nie możemy nadal,
czy takie ma wadliwości, że ostać się dłu
żej nie może?,. Komisja n a to pytanie dala
już poniekąd odpowiedź, gdyż powiedziała
(czyta), „że dotychczasowe urządzenie ad
ministracji wewnętrznej kraju naszego by
ło już od chwili swego wprowadzenia w r.
1866 przedmiotem wielostronnej krytyki."
W prawdzie nie wszystko, co ta krytyka
podniosła, jest uzasadnionem, i trudno nie
przyznać, że niektóre zbyt powierzchowne'
nagany ustaw i czynności władz autonomicznych, przyczynić się mogły do podko-

pania powagi ustawy i zniechęcenia oby
wateli do usług publicznych wybieranych.
Przyznać jednakże trzeba, że urządzenia,
o których mowa, są rzeczywiście w swo
ich głównych podstawach wadliwe.
Z tym ustępem zgadzam się. Największem nieszczęściem dla naszych instytucyj
jest to, że sami nie mamy wiary w tako
we. Od pierwszej chwili, jak się ukazała
ustawa gminna, powiedziano, że jej nie
podołamy, że jest złą. Mężowie, którzy są
powołani przodować administracji, zamiast
przystąpić z otuchą i odwagą, opuścili rę
ce i powiedzieli, że wszystko jest złe.
Czy usiłował ktoś coś zrobić a nie udało
mu się?
Poseł Laskorz w swojej prostocie dał
nam skazówkę, dlaczego ustawa gminna
nie jest należycie wykonaną. Powiedział
on: „Czego wy chcecie od naszych gmin?
czy nie płacą podatki, czy nie dają re
krutów ?“ Tak jest. Nie słyszałem jeszcze,
aby wójt nie odstawiał rekrutów, nie wy
bierał podatków, nie dostarczał podwodów itp., ale często bardzo słyszałem, że
wójtowie budżetu nie chcą przedkładać,
rachunków nie prowadzą, a nawet słysza
łem, że Wydziały powiatowe nie przedkła
dają sprawozdań, przez Wydział krajowy
żądanych. Zkąd to pochodzi? Oto po prostu
ztąd, że gdzie chodzi o sprawy „rządowe11,
tam jest i nadzór należyty, tam jest i kon
trola, ale tam, gdzie chodzi o sprawę „au
tonomii11, tam żadnej kontroli nie ma. Kto
wie, czy by nie było zupełnie inaczej, gdy
by władza rządowa i autonomiczna korzy
stały w całej pełni zaprawa kontroli, ja
kie im ustawa nadaje? Kto wie, czyby
nasze społeczeństwo nie nabrało wtedy
zupełnie innej postawy? Wszak próbować
przynajmniej warto! Mnie się zdaje, że to
byłby eksperyment, który by nic nie ko
sztował. Tyleśmy już robili kosztownych
eksperymentów, że moglibyśmy raz zrobić
taki, który nic nie kosztuje. Nim więc
przystąpimy do ogólnej reformy, nie roz
paczajmy, nie opuszczajmy rąk, nie odsuwaj
my ustawy, która jest; może jej wadliwo
ści dadzą się tymczasem naprawić.
Do każdej ustawy, jaka była kiedy
kolwiek wydaną, wydają się przepisy wy
konawcze, instrukcje. Ustawa gminna jest
jedyną, którą oddano w ręce gmin, bez
wszelkiego pouczenia przepisów wyko
nawczych, bez wszelkich instrukcji.
Gminy dostawszy ustawę, która jest
bardzo elastyczną, szeroką, nie wiedziały
co robić. Rada gminna ma uchwalać i
nadzorować; ale jak się ma wziąć do te
go? może wybierać komisję kontrolującą,
ależ co ta komisja ma do czynienia?
Wszak wyraz kontrola jest tego rodzaju,
że trzeba go gminie wytłumaczyć, trzeba
jej wskazać drogę, jaką ma pójść. Rady
gminne miejskie mają wprawdzie regularoina, ale to są tylko regulamina obrad,
zresztą są tylko małpowaniem regulaminu
sejmowego, który do Rad miejskich za
stosować się nie da. Miasta takie jak
Lwów albo Kraków, takiego regulaminu
potrzebują, mniejszym miastom tego nie
potrzeba Tym trzeba regulaminu jak ma
ją kontrolować zarząd majątku. Tak sa
mo i naczelnik gminy przystępując do urzędowania, nie wie jak się ma wziąć do
niego, bo niema żadnej instrukcji. O ka
sie i rachunkowości nie wspominano: tam
taki jest zamęt, że zupełnie nie wiedzą
co mają robić i rzeczywiście rozpaczać
wypada. Kasjer nie wie na czyje asygnaty ma wydać pieniądze, bo niech mi kto
powie, zkąd to ma wiedzieć, kiedy ża
dnych przepisów niema. Gdyby instrukcje
były, wiedzianoby czego się trzymać.
Jest wprawdżie jakaś instrukcja przesta
rzała dla kas, ale ani nie odpowiada te
raźniejszym stosunkom, ani, co gorsza, ża
den z młodych urzędników jej nie zna.
Rachunkowość również jest przestarzałą,
a gminy nie mają dostatecznych sił fa
chowych, aby to same uregulować mogły,
aby same wynalazły sposób rachunko
wości.
Przechodzę do przepisów policyjnych,
gdzież one są? Otóż jedne są rozrzucone
po wszystkich zbiorach ustaw, inne są te
go rodzaju, że chcąc je zastosować, doj
dziemy do absurdów, bo są przestarzałe.
Gdzież są nasze przepisy budowlane, do
których nasze miasteczka zastosować się
powinny, jeźli chcemy uniknąć nieszczę
snych klęsk pożarowych? Gdzież są przy
pisy sanitarne ? albo są do niczego albo
wcale nie istnieją.
Sądzę, że nie czekając na reformę ustawy, która mojem zdaniem niezawodnie
jest potrzebną, przystąpić potrzeba do te
go, aby gminom pokazać drogę, którędy
mają pójść, aby Wydział krajowy uchwalił
regulaminy, instrukcje, wzory takie, jak
uchwalono dla Rad szpitalnych, dla kas
pożyczkowych. Te moźnaby gminom zalecić i
sądzę, że każdaby je przyjęła. Raz uchwalone takie instrukcje obowiązywały
by gminy, kontrolujący mieliby podstawę,
na którejby można kontrolę przeprowa
dzić. Praca taka nigdy nie będzie stra
coną, przyda ona się zawsze, jaki kolwiek
by był ustrój naszych gmin.
(Wnioski p. Fruchtmana podaliśmy
wczoraj.)

Przegląd polityczny.
Sprawdza się wiadomość o przestaniu
do Paryża memorjału przez rząd madryc
ki, Lecz się zarazem okazało, iż przed
wczesnym był tryumf dzienników niemiec
kich, które w tym memorjale upatrywały,
samoistny krok gabinetu Serrany i nowe
upokorzenie Francji. Prawda, że od chwili,
kiedy Bismark zaczął opiekować się dyk
tatorem madryckim, zachowanie się tegoż
wobec Francji przybierać zaczęło cechy
arrogancji. Wspomniany jednak memorjał
nie wyszedł z własnej inicjatywy gabinetu
madryckiego, lecz został wypracowany
i przesłany do Paryża w odpowiedzi na
dawniejsze wezwanie księcia Decazes, któ
ry domagał się uzasadnienia skarg ze

strony rządu madryckiego i wyliczenia
tych przypadków, w których władze francuzkie tak względnie postępować miały z
karlistami. Nota więc wylicza takie przy
padki, zkąd widać, że najwięcej użaleń
skierowano na pograniczne departamentowe
władze francuzkie. W szczególności zwra
ca memorjał uwagę na postępowanie z
Lizzarragą, a lubo przyznać można, że po
siadał on formalny paszport, przecież nie
mógł ten paszport obejmować 29 osób, two
rzących orszak jego. Konsul hiszpański za
wiadomił władze francuzkie o pobycie Don
Carlosa w Bajonnie, a mimo to nie uczy
niono zadość żądaniu jego, aby pretenden
ta aresztować. W końcu memorjał wypo
wiada życzenie, aby pograniczne władze
francuzkie były zmienione, a karliści bez
względnie wydalani.
Ciekawym w memorjale jest ten ustęp,
w którym powiedziano, iż Hiszpania musi
żalić się i na inny także naród, dostarcza
jący karlistom broni i amunicji. Mowa to
o Anglii. A mowa taka nie mogła nie ukłuć Anglików.
To też Times zamieściwszy powyższy
memorjał, uzupełnia go uwagami, które
winę nie dość ścisłego strzeżenia granic
przypisują w znacznej mierze uiedbalości
władz hiszpańskich, a wreszcie natural
nym warunkiem, sprzyjających pretenden
towi. „Francja, powiada organ minister
stwa londyńskiego, otwartą jest zarówno
dla republikanów jak karlistów, lecz ci
ostatni, posiadając więcej energii i mając
większe siły u granic, potrafili snadniej
korzystać z takiej swobody.11
Pierwszy pobyt w. k, Konstantego we
Francji dostatecznie zamanifestował przy
jazne dla niej usposobienia Moskwy. Po
wtórny przyjazd carewicza do Paryża
mógł być uważany za uzupełnienie pier
wotnej misji. Carewicz jednak zanadto za
galopował się i począł zbyt gwałtownie
demonstrować przeciw Prusom. Taka otwartość nie mogła leżeć w zamiarach
gabinetu petersburgskiego ; to też pomi
mo, iż w. książę obiecał być na przedsta
wieniu teatralnem, które dano na korzyść
Alzatczyków i Lofaryńgczyków, nie mógł
wypełnić obietnicy, bo nadszedł rozkaz z
Petersburga zaniechania takiej demonstra
cji. Telegram jednak donosi, że w. księżę
ofiarował na powyższy cel 10.000 fran
ków.
Do stosunków Bismarka z Arnimem
Yosische Ztg. podaje szczegóły, z których
okazuje się, że różnili się oni, jeśli nie w
celach, to w środkach, i że Arnim prze
strzega! zasad, w które wierzył, a Bis
mark na żadne zasady nie uważał, lecz
używał ludzi i okoliczności w miarę chwi
lowej potrzeby. Mniemać należy, iż Bis
mark utrzymywał przy Arnimie ajenta,
który każdy krok jego szpiegował i przed
stawiał ambasadora w świetle niekorzystnem przed kanclerzem. Niektórzy obwi
niają dzisiejszego posła paryzkiego ks.
Hohenlohe, jako tego, który poróżnił Bismarkn z Arnimem. Nieporozumienie nastą
piło we wrześniu 1872 r. Arnim przybył
do Berlina w celu rozmówienia się z Bismarkiem, ten go wszakże nie przyjął. Ar
nim w listach prywatnych do Bismarka
wykazywał dążność do utrwalenia repu
bliki we Francji i Hiszpanii. Listy te były
prywatne i prywatnie Bismark na nie od
powiadał, nie dzielił obaw Arnima, a prze
ciwnym był obaleniu Thiersa. Przeniesie
nie Arnima do Konstantynopola było nie
szczere, lecz jako pozór, któryby zasłaniał
zupełne tegoż oddalenie ze służby. Arnim
oświadcza, że zakwestjonowane listy złoży
sądowi, ale uważając je za prywatne, bro
nić będzie własności onych drogą sądowocywilną.

warzystwo gospodarcze chce go oddać z rozłożonym jest na trzy lata i przez to
budynkami bezpłatnie krajowi. Aby mógł nie będzie tak wielki.
być szkołą pierwszorzędną i probierczą
Poseł Z y b lik ie w ic z . Nie mówiłem
stacją rolniczą, jedyną może w kraju, więc o tern czy zakład jest potrzebny czy nie
i dla profesorów i dla tych, którzy go od potrzebny. Zwracam jednak uwagę, że my
wiedzać będą, warto zbudować drogę pół na cele humanitarne zbyt wielkie sumy
milową. Gdyby kiedyś kolej szła w tamtą wydajemy. Na koszta leczenia chorych ustronę, to Dublany zbyt są blisko Lwowa, chwaliliśmy 270.000 złr., Kulparków do
aby tam stacja być mogła, lub żeby kto miljona kosztuje. Musimy sobie sfolgować
chcial ztamtąd do najbliższej stacji do w tym roku. Jeżeli dom w którym są po
jeżdżać aby do Lwowa się dostał.
łożnice jest niezdrowy, należało wynająć
Poseł ks. K ra s ic k i, twierdzi , że zdrowszy. Sprzeciwiam się rozpoczęciu
tembardziej drogi budować nie należy, że budowy w tym roku.
pieniądze na ten cel użyte mogłyby się
Poseł S e r w a to w s k i odpowiada na
przydać na drogę potrzebniejszą. Mówca cyfry cyframi. Nie 270.000 złr.' lecz 96.000
powątpiewa zresztą czy szkoła dublańska przyjął kraj kosztów leczenia, bo resztę
stanie się kiedy tak znakomitą. Jeżeli ko już płacić był obowiązany. Kulparków
lej będzie szła tamtędy a droga tam po także mniej fundusz krajowy kosztował.
trzebna to i stacja kolei byłaby tam po Mówca oświadcza się jak najmocniej prze
trzebną.
ciw odroczeniu.
Poseł. Wł. lir. Ba de ni uznaje potrze
Sprawozdawca dr. H o s z a r d odpo
bę drogi do Dublan, ale nie zgadza się, wiada p. Zyblikiewiczowi, że nie jako le
żeby była budowaną z fuiTfluszów wyzna karz ani adwokat, lecz jako poseł krajo
czonych na drogi, lecz z ogólnych fundu wy jest za budową, która zresztą opiera
szów krajowych, i stawia w tym duchu się na uchwale sejmu, i wzywa Izbę aby
poprawkę.
wniosek odraczający odrzuciła.
Poprawki tej Izba nie popiera.
Wniosek odraczający p. ZyblikiewiPoseł ks. P e le c h jest zdania, że dro cza Izba znaczną większością przyjmuje.
ga do Dublan jest drogą gminną, i że
Z porządku dziennego następuje dru
istnieje zasada, żeby drogi gminne, gminy gie czytanie przedłożenia Wydziału kra
utrzymywały. Jeżeli to ma być droga po jowego w sprawie utworzenia we Lwowie
wiatowa, to niech powiat na nią łoży, albo szkoły weterynarji.
trzeba ją nazwać drogą krajową. Dalej
Sprawozdawcą komisji kultury krajo
mówca zaczyna mówić o drodze do Sto- wej jest hr. Zamojski.
janowa.
Komisja wnosi uchwałę złożoną z 12
Ks. M a r s z a łe k . Proszę szan. mów punktów, mocą której sejm postanawia
cy do przedmiotu.
założyć stałą szkołę weterynarji wraz ze
Poseł ks. P e le c h obstaje przy tern, szkołą kucia koni i ze szpitalem dla zwie
aby jeśli ma być subwencja, droga uzna rząt we Lwowie, i uznaje ją za zakład
na została za krajową.
krajowy; upoważnia Wydział do rokowań
Sprawozdawca p. Ap. J a w o r s k i po z rządem o subwencję, postanawia, że
wołuje się na p. Grosa, który już odpo szkoła zarządzaną będzie przez kuratorję
wiedział ks. Krasickiemu i przytacza
złożoną z delegata Wydz. kraj., z delega
jeszcze niektóre powody przemawiające za ta Towarzystwa gospodarczego, a po przy
drogą do Dublan. Przyczyni się ona wła znaniu subwencji i z delegata rządowego.
śnie do wzrostu szkoły. Względy taniości Sejm nadto uchwala etat szkoły, upowa
komisja miała najbardziej na oku.
żnia Wydział krajowy do zaciągnięcia po
W głosowaniu wniosek komisji upadł. życzki 30.000 złr. na dom, przeznaczony
Z porządku dzieniego następuje spra na pomieszczenie szkoły, do wypłacenia
wozdanie komisji administracyjnej o wnio 42.200 złr. jako resztującej ceny kupna, i
sku Wydziału krajowego, tyczącym się u- na pokrycie bieżących wydatków, wnosi
znania zakładu dla chorych w szpitalu w budżet sumę 10.000 złr., zobowiązując
powszechnym w Krakowie za zakład kra Wydział do dołożenia starań, aby szkoła
jowy.
już w przyszłym roku szkolnym otwartą
Sprawozdawcą komisji administracyj być mogła.
nej jest p. Pańkowski.
Wnioski te przyjmowano bez dysku
Komisja wnosi następującą uchwałę.
sji. Przy punkcie 7-mym postawiono wnio
1. Zakład chorych w krakowskiem sek przyjęcia wszystkich pozostałych punk
szpitalu św. Łazarza, nazywany dotąd za tów en bloc.
kładem dla sporadycznie chorych, tudzież
Poseł hr. G o lejew sk i. Jabym się
oddział syfilistycznych w krakowskim szpi zgodził na przyjęcie wszystkich punktów
talu św. Ducha uznane zostają za zakład en bloc z wyjątkiem 12;go, który znów
krajowy.
każę dawać pieniędzy. (Śmiech.)
2. Poleca się Wydziałowi krajowemu,
Po przyjęciu punktu 11-go, hr. G o le 
aby jak najspieszniej sporządził wykaz je w s k i zapytuje komisji budżetowej, czy
dokładny majątku i fundacji wszystkich jest fundusz na szkoły, i czy budżet prze
oddziałów składających szpitale św. Ła ciążony nie będzie.
zarza i św. Ducha, tak w celu odłączenia .
Poseł Z y b lik ie w ic z . Właśnie dla
majątku zakładu podrzutków, jako też i tego byłem za odłożeniem budowy domu
w celu ścisłego dopełnienia przeznaczenia dla położnic, żeby się na cele oświaty i
każdej z fundacji, oraz aby przeprowadził produkcyjne coś użyĆ dało. Zresztą po
gdzie potrzeba rozrachowanie między od między położnicami a szkołą kucia koni
działami, według zasad wskazanych w u- ta jest różnica (wielka wesołość), że po
chwale sejmowej z d. 31. grudnia 1873.
łożnice mają pomieszczenie, idzie tylko o
3. Petycja reprezentacji miasta Kra wybudowanie im nowego domu, a szkoła
kowa przekazuje się Wydziałowi krajowe kucia koni pomieszczenia nie ma.
mu do załatwienia według słuszności.
Poseł hr. G o lejew sk i. Ja pytałem
Podczas czytania sprawozdania, mar nie o różnicę, tylko o to, ile centów do
szałek wzywać musi Izbę do spokojności,
datku płacić będziemy.
ponieważ z powodu głośnych rozmów wca
Poseł Z y b lik ie w ic z . Komisja z po
le sprawozdawcy nie słychać.
czątku sądziła, że będzie potrzebny doda
Wszystkie wnioski komisji bez dysku tek 40 centów, i tak będzie w prelimina
sji przyjęto.
rzu, który ma być jutro rozdany, ale dziś
Z porządku dziennego następuje dru właśnie komisja wynalazła źródła, które
gie czytanie przedłożenia Wydziału kraj., jej pozwolą zniżyć ten dodatek do 37 ct.
w przedmiocie budowy własnego domu
Poseł S k W arczy ń sk i wyjaśnia, że
dla krajowego zakładu położnic we Lwo te 10.000 złr. są dla istnienia szkoły nie
wie.
zbędnie potrzebne.
Sprawozdawcą komisji administracyj
Sprawozdawca hr. Z a m o jsk i nie są
Sprawozdania sejmowe.
nej jest dr. Hoszard.
dzi, aby Izba oszczędnością 10.000 złr.
Komisja wnosi upoważnienie Wydziału nie niweczyła zakładu, który już 42.000
Dziewiętnaste posiedzenie dnia 14. paź
kraj, do wykonania budowy i urządzenia złr. kosztuje.
dziernika.
domu dla zakładu położnic, z nakładem
W głosowaniu ustęp 12. został przy
(Dokończenie.)
119.237 złr. 88 ct. z funduszów krajowych, jęty.
Dalszy ciąg posiedzenia o godz. 6 min. i polecenie umieszczenia w budżecie przez
Przy głosowaniu nad etatem szkoły
trzy lata na ten cel sumy 40.000 złr. ro weterynarji hr. Golejewski stawiał ciągłe
35 wieczorem.
Na początau odczytano spis petycji cznie.
poprawki obniżające place dyrektora za
w dalszym ciągu wniesionych do sejmu,,
P. H a l l e r przypomina, że gdy miał
kładu z 2.000 złr. na 1.500 złr., dlatego
który podaliśmy w sprawozdaniu z poran przykry obowiązek wnoszenia przed Izbę profesora fachowego z 1.300 na 1.000 złr.,
nego posiedzenia.
żądań podobnych kredytów, spotykał się adjunkta z 1.000 na 800 złr., asystenta
Na porządku dziennym znajduje się zazwyczaj z uczuciem oszczędności, które z 800 na 600 złr., mistrza kowalskiego z
sprawozdanie o petycji Towarzystwa rol nietylko sprowadzały trudności admini 800 na 600 złr., rządcy z 800 na 500 złr.,
niczego lwowskiego, względem budowy stracyjne, ale i fundusz krajowy narażały a p. Antoniewicz wniósł opuszczenie zu
drogi krajowej ze Lwowa do Dublan.
na straty. Tak było z pralnią, Kulparko- pełne posady odźwiernego z płacą 300 złr.
Sprawozdawcą komisji drogowej jest wem i t. p. Tu mówca nie chce się rzą Za niektóremi z tych poprawek przema
dzić tern uczuciem, sądzi jednak, że można wiał p. Kowalski, przeciw nim zaś pp.
p. Apolinary Jaworski.
było tak plan ułożyć, żeby robót nadko- Skwarczyński, Grocholski, Agopsowicz,
Komisja wnosi:
Poleca się Wydziałowi krajowemu aby sztorysowych zbyt wielkich nie było. Mów hr. Rej i Erazm Wolański.
niezwłocznie wszedł w układy z Wydzia ca stawia poprawki, polecające Wydziało
Izba wszystkie poprawki, zniżające
łem powiatowym lwowskim, w celu uzna wi krajowemu oszczędność w wydatkach płace przyjęła.
nia drogi ze Zboisk na Malechów do Du na ten cel, oraz zbadanie, czy w wybudo
Podczas dyskusji szczegółowej przy
blan za powiatową, z zastrzeżeniem rozpo wać się mającym gmachu, nie dałoby się szło do dość ostrego przemówienia pomię
częcia budowy na wiosnę, a ukończenie w także dzieci pomieścić.
dzy hr. Golejewskim i sprawozdawcą hr.
jesieni 1875 r., oraz sposób budowy pod
P. Z y b l i k i e w i c z oświadcza, że Zamojskim. Hr. Golejewski uczuł się do
względem szerokości drogi, grubości pod będzie wotował przeciw wnioskom komi- tkniętym jakiemś wyrażeniem sprawozdaw
kładu i nasypu.
syj dlatego, że w jednym roku wszystkie cy, i powiedział, -że nagan nie ma prawa
Gdyby układy doszły do skutku, W y go zrobić niepodobna. Będziemy potrzebo sprawozdawca, tylko przewodniczący, któ
dział krajowy udzieli subwencję na tę dro wali na Kulparków 221.000 złr., na drogi rym był w tej chwili wicemarszałek ks.
gę w ilości 10.000 złr. wypłacalną w mia  uchwaliliśmy 500.000 złr., teraz znów biskup Stupnicki, a hr. Zamojski odpo
120.000 złr. uchwalać nie możemy. Sta wiedział, że nagan nie udzielał, ale w wza
rę postępu roboty.
wiam
wniosek, odraczający tę sprawę do jem nauk przyjmować nie ma chęci.
Poseł ks. K r a s ic k i żałuje, że ko
Przy trzeciem czytaniu wszystkich umisja nie wydrukowała swego sprawozda roku przyszłego, zwłaszcza że to dom jenia. Mówca, którego zresztą z powodu ci dnopiątrowy o 9ciu oknach i ma koszto chwał w przedmiocie szkoły weterynarji
chego głosu i szmeru w Izbie mało sły wać 120.000 złr. Wiem, że p. sprawozdaw o mało cała sprawa nie upadła. Okazała
chać, oświadcza, że za tą drogą wotować ca jako lekarz będzie tego bronił, ale się wątpliwość przy głosowaniu. Przy
nie będzie. Nie jest to droga do żadnej fundusz krajowy w jednym roku wszyst głosowaniu skonstatowano jednak, że za
przyjęciem było 49 a przeciw tylko 36
miejscowości handlowej, przemysłowej lub kiego ponieść nie może.
P. S e r w a t o w s k i przypomina, że głosów.
uniwersyteckiej, jest to wioska ze szkolą
Z porządku dziennego następuje dru
mającą kilkadziesiąt uczniów, więc chyba sejm w r. z. uznał nagłość budowy tego
dla ułatwienia tym uczniom jeżdżenia do domu i polecił Wydziałowi w tym roku gie czytanie przedłożenia Wydziału kra
Lwowa, chce komisja obciążyć fundusz postawić wnioski. Wydział wypełnił pole jowego z zamknięciem rachunków fundu
cenie sejmowe w granicach ścisłej potrze szu krajowego za rok 1873.
krajowy.
Sprawozdawcą komisji budżetowej
Poseł G ro ss odpowiada ks. Krasic- by. Mówca ma nadzieję, że sejm raz pociemu, że tu nie idzie o to aby 10.000 zł. wziętei uchwały nie cofnie, bo chorzy nie jest p. Chrzanowski.
Komisja wnosi następującą uchwałę ;
umieścić na budżecie, tylko o to, czy ze mogą czekać, a chorobom, które się wy
Sejm poleca: a) aby w przyszłych
zwykłych fupduszów drogowych użyć tej wiązują ze złego pomieszczenia, należy
sumy na tę drogę. Takie petycje trakto położyć tamę. Namiestnictwo nagli, żeby zamknięciach rachunków, począwszy od
wały się zawsze bez drukowania. Co do zakład z dotychczasowego lokalu przenieść. zamknięcia rachunków z r. 1874, wszelde zaliczki na wydatki objęte pozycjami
rzeczy samej, Zakład dublański jest dziś Kwestja ze stanowiska technicznego i le
w stanie przejścia, jest kwestja zrobienia karskiego jest najzupełniej zbadaną, a budżetu, były zapisywane we właściwych
go zakładem publicznym, krajowym. To ciężar jaki ma spaść na fundusz krajowy, rubrykach wydatków, a zwroty tych zali

czek, jeżeli będą, należy wpisywać na do
chód. Również zwroty zaliczek poczynio
nych w dawniejszych latach, należy wpi
sywać na dochód w chwili icłi uiszcze
nia;
b) kasę depozytów oddzielić od fun
duszu krajowego;
c) w zamknięciach rachunków, wyka
zując sprzedaż lub kupno efektów, należy
wymieniać wyraźnie ich rodzaj oraz kurs,
według którego sprzedane lub kupione
zostały;
d) uzasadniając w zamknięciu ra
chunków przekroczenia lub zaoszczędze
nia względnie do uchwalonego budżetu,
należy szczegółowo wymieniać powody
przekroczeń lub zaoszczędzeń.
Co do merytorycznej części zamknię
cia rachunków, komisja wykazuje, że istotna pozostałość z rachunków za rok
1873 wynosiła 260.708 złr. 55 ct. i wnosi
udzielenie Wydziałowi krajowemu abso
lutorium z rachunków za r. 1873.
Poseł W e r e s z c z y ń k i imieniem
Wydziału krajowego oświadcza, że pierw
sze dwa punkta proponowanej uchwały Wy
dział przyjmuje i popiera, i byłby je już
sam wprowadził do rachunków, gdyby
nie. to, że niechciał odstępować od wyra
źnych uchwał Izby, co do drugich zaś
dwóch punktów mówca wołałby, aby wy
tknięto, gdzie były tego rodzaju opuszcze
nia, gdyż były one tylko przypadkowemi,
wynikłemi z pośpiechu w układaniu zam
knięcia, uchwalenie zaś takiego polecenia
mogłoby dać przypuszczenie, że Wydział
nieporządnie swe rachunki prowadzi.
Sprawozdawca p. C h r z a n o w s k i
oświadcza, że wszystkie rachunki Wydzia
łu krajowego znalezione zostały w najwięk
szym porządku, i że polecenia powyższe
czynią się tylko dla ułatwienia poglądu
na zamknięcie rachunkowe.
Poseł G n i e w o s z wykazuje, że po
lecenia dane przez komisję, zgodne są z
jego żądaniami, wyrażonemi tak w zeszło
rocznym jak w tegorocznym wniosku, że
zatem uważa swój tegoroczny wniosek za
załatwiony, i że za udzieleniem Wydziałołowi absolutorjum głosować będzie. •
Po chwilowym braku kompletu, któ
ry się znalazł wkrótce, przystąpiono do
głosowania, i wnioski komisji przyjęto.
Koniec posiedzenia o godz. 9 min. 50.
Następne posiedzenie we czwartek d. 15.
października o godz. 10 rano.
Dwudzieste posiedzenie dnia 15. październ.
Początek o godz. 10. min. 40.
Przewodniczący marszałek ks. Leon
Sapieha, komisarz rządowy p. Bartmański.
W dalszym ciągu wniesiono do sejmu
następujące petycje:
1) Pogorzelcy gminy Nowoszyn, o za
pomogę. 2) Jarosław gmina, o zwrot za
płaconej prowizji od zaciągniętej pożyczki
z funduszu pożyczki krajowej z r. 1873.
3) Chomiaków gmina, z protestem przeciw
okręgom gminnym. 4) Leżajsk gmina, o
zapomogę dla pogorzelców. 5) Stryj gmi
na, o subwencję na budowę szkoły.
Na porządku dziennym znajdują się
sprawozdania komisji kultury krajowej z
przedłożeń rządowych o ochronie niektó
rych zwierząt pożytecznych i o ochronie
zwierzyny.
Sprawozdawcą jest M. hr. Rej.
Komisja wnosi przyjęcie w całej osno
wie ustawy o ochronie niektórych zwie
rząt według przedłożenia rządowego, zaś
ustawy o ochronie zwierzyny z niektóre
mi nieznacznemi zmianami w paragrafie
pierwszym, pod względem oznaczenia cza
su, w którym polowanie na rozmaite zwie
rzęta jest zabronione.
Oprócz tego komisja wnosi następu
jącą rezolucję:
1. Wzywa się c. k. rząd do ścisłego
przestrzegania przepisów najwyższego pa
tentu z dnia 24. października 1854 roku
normującego prawo noszenia i używania
broni myśliwskiej, oraz do polecenia pod
władnym mu organom, szczególnie żandarmerji, ażeby takowe z największą energią
dopilnowały wykonania tychże przepisów.
2. Żeby pozwolenia do noszenia i używania broni myśliwskiej wydawane by
ły li tylko uprawnionym do polowania,
oraz straży leśnej i łowieckiej.
3. Żeby broń myśliwska, odbierana
nieuprawnionym do noszenia tejże, nie by
ła sprzedawauą przez licytację jako broń,
lecz łamana i dziurawiona i sprzedawana
była li jako stare żelazo.
Wszystkie te wnioski bez dyskusji
przyjęto.
Z porządku dziennego następuje spra
wozdanie komisji budżetowej o potrzebie
całkowitego wykończenia zakładu dla umysłowo chorych w Kulparkowie i fundu
szach na ten cel użyć się mających.
Sprawozdawcą jest dr. Kamiński.
Komisja wnosi następującą uchwałę:
1. Udziela się na budowę domu obłą
kanych w Kulparkowie dodatkowego kre
dytu na rok 1874 w sumie 95.977 złr. 50
ct. i poleca pokryć kwotę tę częścią po
zostałości z rachunków na rok 1873 wy
noszącej 260.708 zł. 55 ct.
2. Sejm przyzwala na wykończenie
budowy domu obłąkanych w Kulparkowie
i przeznacza na ten cel sumę 221.294 zł.
Budowle nowe mają być wykonane w
drodze przedsiębiorstwa.
3. Sejm upoważnia Wydział krajowy
do użycia na ten cel aktywów pożyczki
z r. 1873 a w razie potrzeby do zaciągnienia pożyczki.
4. Na oprocentowanie i umorzenie
tej pożyczki wstawia sejm w budżecie na
rok 1875 w przybliżeniu sumę 20.000 zł.
5. Sejm wzywa Wydział krajowy do
przedłożenia planów i kosztorysów na naj
bliższej sesji sejmowej, względem przeisto
czenia i przebudowania budynków folwar
cznych na dom administracyjny.
Poseł hr. G o l e j e w s k i prosi o wy
jaśnienia co do niektórych cyfr, oraz z po
wodu wyrażenia w sprawozdaniu, że hrzystąpiono do tak ważnej sprawy jak budo-

wa szpitalu kulparkowskiego bez należy
tego przygotowania i dojrzałej rozwagi.
Mówca żapytuje kto temu był winien.
Sprawozdawca p. K a m i ń s k i daje
wyjaśnienia co do cyfr, a co do winy od
powiada, że już w r. z. wykazano, że cię
ży ona wspólnie n arząd zie, Wydziale k ra
jowym i na sejmie.
Poseł lir. W o‘d z i c k i, jako przewo
dniczący komisji budżetowej, oświadcza,
że komisja wcelu doprowadzenia budżetu
do równowagi uchwaliła, zamiast całej su
my przyzwolonej w art. 2, wstawić do bu
dżetu na ten rok tylko 114.000 złr., że za
tem upoważnienie do zaciągnięcia pożycz
ki, która nię będzie potrzebną, należy wy
puścić. Zamiast zaś artykułu czwartego,
wnosi mówca, aby powiedzieć, że na opro
centowanie pożyczki zaciągniętej z fundu
szu domestykalnago wstawi się w budże
cie na rok przyszły sumę 5280 złr.
Poseł S e r w a t o w s k i oświadcza,
iż jeśli W ydział krajowy zawinił w spra
wie kulparkowskiej, to chyba tem, że nie
dość nalegał na sejm o uchwalenie takich
sum, jakie koniecznie były potrzebne.
Po zakończeniu dyskusji ogólnej, uchwalono art. 1 bez dyskusji.
Poseł lir. G o ł e j e w s k i stawia do
2. art. uchwały dodatek, żądający wymie
nienia, że suma wyznaczona daje się na
„ostateczne11 wykończenie szpitala.
Poseł Z y b l i k i e w i c z odpowiada,
że tej poprawki przyjąć nie można, ponie
waż to nie je st ostateczny wydatek na
Kulparków, gdyż zaraz punkt piąty mówi,
że W ydział ma w roku przyszłym przyjść
z planami i kosztorysami przeróbki fol
warku na dom dla administracji.
Poseł lir. G o ł e je w s k i zarzuca ko
misji budżetowej, że znów się wdaje w
projektowanie nowych budynków, oraz
twierdzi, że do tych trojga, którzy są win
ni lekkomyślności w sprawie kulparkow
skiej, należy także zaliczyć komisję bud
żetową, i fałszywie tłumaczy, że mamy
uchwalać fundusz niby na ukończenie te 
go, co jeszcze nie ma być ukończonem.
Poseł Z y b l ik i e w i c z . Należałoby ostrożniej używać wyrażeń, gdyż co innego
je s t dom obłąkanych w Kulp arko wie, a co
innego budynek na pomieszczenie admini
stracji. Komisje budżetowe w sprawie kul
parkowskiej nie projektowały nigdy ża
dnych budowli, wyznaczały tylko fundusze
na budowle, przez sejm uchwalone, i jeżeli
na jaki zasługują zarzut, to chyba na ten,
że je, zbyt skąpo uchwalały, i przez to
spowodowały szkody.
Poseł S e r w a to w s k i wnosi do punk
tu 5. poprawkę, aby nie przepisywano W y
działowi krajowemu przerobienia domu fol
warcznego, lecz zostawiono mu wolność
zaprojektowania pomieszczenia dla admi
nistracji.
Poseł lir. G o łe j e w s k i sądzi, że punkt
5. jest niepotrzebny; gdyż nie ma potrze
by wzywać W ydziału, żeby zażądał pie
niędzy, bo on i tak zażąda (śmiech).
Poseł Z y b lik ie w ic z . Mówiąc serjo,
punkt ten jest potrzebny, gdyż W ydział
wnosił żądanie przyznania funduszów na
dom dla administracji, tego żądania niepo
dobna zostawiać bez odpowiedzi, ten punkt
więc jest odpowiedzią.
Przyjęto wnioski z poprawką p. Serwatowskiego.
Z porządku dziennego następuje spra
wozdanie Wydziału krajowego o petycji
gminy Kiczua, o zezwolenie na pobór 426°/„
dodatku do podatku.
Sprawozdawcą jest p. Skwarczyński.
Żądanie swoje gmina usprawiedliwia
potrzebą spłacenia rat pożyczki 6.000 złr.
zaciągniętej w kasie oszczędności na 9
prc. celem zaknpna kaw ałka lasu. Umowa
o kupno tego lasu nie była potwierdzoną
przez Radę powiatową, gmina nie ma ża
dnego dowodu na jego posiadanie, tylko
kwitek, że cenę kupna za pośrednictwem
faktora uiściła. Cała sprawa odbyła się
pomiędzy naczelnikiem gminy i faktorem,
bez żadnej porady prawniczej.
Sprawozdawca wnosi, aby polecił W y
działowi krajowemu zbadać sprawę naby
cia lasu, i poczynić kroki celem zabezpie
czenia tej własności na rzecz gminy, spła
cić niespłaconą jeszcze ratę pożyczki ka
sie oszczędności w Nowym Sączu, i tak
ułożyć zwrot tej spłaty funduszowi krajo
wemu, aby to było dla gminy najmniej uciążliwe, i przyzwolić na spłatę pierwszych
r a t na pobór 150 prc. dodatku.
W nioski te bez dyskusji przyjęto.
Z porządku dziennego następuje spra
Lwów, z Izby handlo
wej dnia 15. paźdz,
I. Akcje za sztukę.
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„ Lwów. -Czren. Jassy 14»
Banku hip. gal. po 200 zl 325

II. Listy zast. za 100 zł.

Tow. kred. gal. 5 pr. w. a.
n i,
n 4 pr. w. a.
„ ,,
„ 5 pr. okres.
Banku hip. gal. 6 pr.
Gal. zakL kred, wlośc.

III. Obligi za 100 złr.

84
75
84

89
96

Indemnizacyjne galio.
8'
Poż. kraj, z r. 1873 po 6 pr. 88
Losy miasta Krakowa
16
i,
„
Stanisławowa

IV. Monety.
Dukat holenderski
Dukat cesarski
Napoloondor
Pół imperjał rosyjski'
Rubol rosyjski srebrny
Rubol rosyjski papiorowy
Pruskie bilety kasowo
Srebro

Wiedeń d. 13. paźdz.
Powszechny dług państ.
(za 100 złr.)
Bent. austr. w bankn. 5 pr.
„ „
w sreb. 5 „
1839 cale losy (ni. k.
g g 1839 */5 losu
„
S'K 1854 po 250 zł. 4 pr.
)860 „ 500zł.w.a.6pr.
CL. 18. 0 ; 100
1834 " 100 „ „ B
Listy zast. dom. po 120£ pr,

6
8
8

1

1
104

70
73
270
40

id

1(8
5.12
13(
20

Oblig. indre. za lOOzł.)
Galicyjskie
Bukowiń«ki«

81
82

w. a.

wozdanie W ydziału krajowego w przed
miocie zezwolenia gminie Jarosław ia na
pobór podwyższonych opłat gminnych od
piwa.
W ydział krajowy przez tegoż spra
wozdawcę wnosi przyzwolenie, które Izba
bez dyskusji uchwala.
Z porządku dziennego następuje spra
wozdanie W ydziału krajowego o zezwole
nie na pobór wyższych dodatków na po
krycie potrzeb gminnych gminom-. Bania
pow. Kałuskiego 66 i pół prc., Dąbrowa
„tegoż pow. 54 prc., Jaw orów ka tegoż pow.
63 i pół prc., Jezupol pow. Stanisławow
skiego na rok 1874 w ilości 70, a na rok
1875 w ilości 59 prc., gminie Lubinka pow.
Tarnowskiego 55 prc., Łęg i Partyń pow.
Tarnowskiego 61 prc., Tarnowiec powiatu
Tarnowskiego 59 prc. Budyłów pow. Śniatyńskiego 58 prc.
Uchwalono te dodatki bez rozpraw,
jak również ustawę, pozwalającą gminie
miasta Chrzanowa na pobór opłat gmin
nych od gorących napojów i piwa.
Z porządku dziennego następuje spra
wozdanie komisji budżetowej o petycji Amalii Gadzińskiej, wdowy po kanceliście
W ydziału krajowego o wyznaczenie pensji
wdowiej.
Sprawozdawcą jest p. Podlewski.
Komisja wnosi udzielenie datku jedno
razowego w kwocie 600 złr. z funduszu z
roku 1874.
Wniosek przyjęto z poprawką formal
ną p. Pietruskiego.
Z porządku dziennego następuje spra
wozdanie komisji administracjnej o petycji
reprezentacji powiatu horodeńskiego w
przedmiocie przymusowego zaprowadzenia
kas pożyczkowych w gminach.
Sprawozdawcą jest p. Kocyłowski.
Komisja z uwagi, że uchwała, taka
sprzeciwiałaby się obowiązującym usta
wom zapewniającym gminom wolność ad
ministrowania swoim majątkiem, wnosi
przejście do porządku dziennego nad tą
petycją i uważać również za załatwioną
petycję w tym samym przedmiocie W y
działu pow. buczackiego.
W sprawie tej zabrał głos p. C a ł
k o w s k i i powiedział kilka słów, któ
rych niepodobna było dosłyszeć.
Sprawozdawca oświadczył, że nic do
odpowiedzenia niema i wniosek zostaje
przyjętym .
Z porządku dziennego następuje spra
wozdanie komisji budżetowej o udzielenie
zasiłku galicyjskiemu towarzystwu ta 
trzańskiemu.
Komisja, której sprawozdawcą je st p.
Chrzanowski, w nosi:
Sejm poleca zamieścić w budżecie wy
datków z funduszu krajowego 400 złr. j a 
ko zasiłek stały roczny dla galic. Towa
rzystw a tatrzańskiego i poleca W ydziało
wi krajowemu, aby kwotę tę wypłacał
W ydziałowi tegoż Towarzystwa pod wa
runkiem, że Towarzystwo pokrywać bę
dzie wydatek na utrzymanie straży u sta 
nowionej w celu uchronienia od zagłady
zw ierząt tatrzańskich, mianowicie kozic i
świstaków, których wytępienie zakazała
ustawa krajowa z d. 19. lipca 1869 r.
Przeciw temu wnioskowi zabiera głos
ks, K r a s i c k i dowodząc, że niema na
wet wyobrażenia co to są świstaki. Pytał
się jednych powiedzieli mu, że to zapew
ne jakieś ptaki, pytał się innych, powie
dzieli, że to pewno zwierzęta mniejsze od
niedźwiedzia, sądzi więc, że gdyby to by
ły jakie pożyteczne stworzenia, toby prze
cież ludzie o nich wiedzieli, z tego więc
wynika, że ich protegować nie warto i na
taki zbytek w naszym biednym kraju nicuchwalać nie należy.
Poseł I w a n i s z ó w popiera ks. K ra
sickiego i stawia wniossk przejścia do po
rządku dziennego nad wnioskiem ko
misji.
L a s k o r z prawi od rzeczy — Izba
się śmieje.
Przy głosowaniu słabą większością
wniosek komisji budżetowej upada.
Z porządku dziennego następuje dru
gie czytanie wniosków posła Z a w a d o w 
s k i e g o w przedmiocie ustanowienia w
drodze ustawodawczej stopy procentowej
i posła S t ę p k a w przedmiocie wzbro
nienia egzekucji wyższych procentów nad
12 prct. od niektórych pożyczek.
Sprawozdawcą komisji prawniczej jest
dr. Rydzowski.
Sprawozdanie dr. Rydzowskiego po
daliśmy w całości w Gazecie.
Komisja wnosi, aby sejm wezwał
płacą [żądają
złr. w. a.

rząd do wyjednania w drodze ustawodaw
czej następujących zmian w istniejącym
ustaw odaw stw ie:
1) Istniejące dotychczas ograniczenia
prawne co do umownej stopy procento
wej od pożyczek pieniężnych znosi się.
2) Procenta umówione bez pewnej
ich miary, jak niemniej procenta prawne
z ustawy należne, wynoszą sześć od sta
rocznie.
3) Najwyższe procenta umowne, jakie
sąd ubezpieczać, przyznawać i drogą egzekucji ściągać dozwolić może, wynoszą
dwanaście od sta rocznie.
4) Inne postanowienia kodeksu cy
wilnego powyższym nie przeciwne, co do
umów pożyczki i kary konwencjonalnej
pozostają nietknięte.
Po przemówieniu ks. S t ę p k a , zabrał
głos p. S k r z y ń s k i i w obszernej a peł
nej zapału m ow ie, wykazującej , że
lichwa, oraz ustawa o d«ieleniu grun
tów, która oddała ha pastwę] lichwy
najdroższy nam skarb ziemię, są dwie
ma najstraszliwsz-emi plagami nasze
go kraju, wniósł, aby nietylko wnioski
komisji ale i jej sprawozdanie przesłane
zostało rządowi.
Wniosek ten również jak wnioski ko
misji, przyjęte zostały cn bloc j e d n o 
m y ś ln ie .
Z porządku dziennego następuje dru
gie czytanie wniosku p. Antoniewicza, ty
czącego się opłaty szkolnej w szkołach
średnich.
Sprawozdawcą jest p. Janowski. •
Komisja edukacyjna wnosi:
Wzywa się c. k. rząd, ażeby postano
wił co n astęp u je:
a) uczniowie I. klasy szkół średnich
już w pierwszym kursie mogą uzyskać uwolnienie od opłaty szkolnej;
b) oprócz uwalniania od całości, do
zwala się w szkołach średnich uwolnienie
od połowy opłaty szkolnej.
Wnioski komisji bez dyskusji przy
jęto.
Poseł A n to n ie w ic z dziękuje Izbie,
że chociaż w pewnych granicach przychy
liła się do jego wniosku.
W końcu uchwalono bez dyskusji udzielenie praw a poboru myta gminie i ob
szarowi dworskiemu w W ełdzirzu, obsza
rowi dworskiemu w Szczucinie, i gminie
miasta Stryja.
O godz. 2 min. 25, marszałek odracza
posiedzenie do godz. 6 po południu.

K r o n ik a .
Kurjerek Lwowski.
— Przedwczoraj 14. października po połu
dniu obserwowali astronomowie przejście Wenery przez tarczę księżycową. Dnia 14. t.in.
była ona widzialną tuż przy księżycu a że
księżyc na nowiu był, bardzo piękny przed
stawiała więc widok, świecąc u samego wej
ścia w jego półkole.
— Dnia 12. bm. dawał koncert w Czorniowcach, jak donosi Czernowitzer Zeitung,
niejaki p. Skibowski, pianista, o którym się
wspomiany dziennik bardzo pochlebnie wyra
ża. Jest on uczniem konserwatorjum Lipskie
go. Grał utwory Liszta i Szopena.
— Pan Świetlik, obywatel i radny mia
sta Lwowa, postawił sztachety koło swojej
realności na ulicy Sadownickiej w sposób tak
zmyślny, że połowa drogi wzdłuż całej jego
realności, w długości kilkudziesięciu a szorokości przeszło dwócli sążni, została u ś w io 11 i ko w a n ą. Upraszają przeto mieszkańcy
ulicy Sadownickiej, Krzyżowej i na Bajkach,
ażeby świetny magistrat, jak długo jeszczo
na czasie, poczynił stosowne kroki celem re 
windykacji, a tern samom pouczył pana ra 
dnego, że ulica to nio szyna, którą według
upodobania na kowadło obciąć można młotem-,
która to nauczka tem bardziej jost potrzebną,
albowiem już i drugi obywytel na ulicy Sa
downickiej, imieniem Szuster za przykładom
pana radnego kawał drogi o s z u s t r o w a ł , i
jeżeli ten piękny przemysł nie dozna prze
szkody, to nam nieradnym nic innego nie po
zostanie, jak tylko pozabierać takżo po k a
wałku ulicy, na co już z góry mniemamy
mieć absolntorjum.
— Przedwczoraj po południu znaleziono w
debrach przy ulicy Kleparowskiej powieszo
nego wyrobnika niewiadomego nazwiska i pochodzonia.
— Dnia 14. bm. skończył się w Krako
wie jarmark, który się rozpoczął w dniu św.
Michała. Był on tylko kramarskim.
— Nie zastosowano tego wprawdzie do
płacą (żądają
złr, w. a.
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tąd w praktyce, je st jednak w procedurze
karnej paragraf, który pozwala oskarżonemu
jako toż skarżącemu, żądać wykluczenia z
gremium sądowego tego sędziego, o którym
sądzi, że w sprawie jego może być stronni
czym. Oto zdarzyło się w ostatnich dniach
w Gracu, że na kilka dni przed ostateczną
rozprawą, oskarżony zażądał przez swego
obrońcę wymienienia mu sędziów prowadzić
mających rozprawę. Po zadośćuczynieniu te?
mu żądaniu przez sąd, wykluczył oskarżony
jednego z sędziów, na co prezydent sądu
przystał. Jest to podobno pierwszy tego ro
dzaju wypadek w dziejach sądownictwa anstrjackiego.
— P. Henryk Lindąuist, Krakowianin,
były uczeń krakowskiego instytutu techniczne
go, a następnie politechniki wiedeńskiej, po
wołany został, jak donosi Czas, na profesora
architektury do akademii sztuk i przemysłu
w Hanau pod Frankfurtem n. M. W celu otrzymania tej posady, nadesłało praco swoje
prócz p. Lindąuista, jeszcze ośmiu Niemców,
mimo tego praca jego uznaną została za naj
lepszą. P. Lindąuist pracował ostatniemi cza
sy w biurze rysunkowem znakomitego archi
tekta wiedeńskiego Ferstla, który oceniając
jego zdolności, poruczył mu obowiązki szefa
biura.
— Z Warszawy donoszą, iż tam w skutek
ostatnich dni ciepłych, drzewa, a przed innemi kasztany na nowo kwitnąć zaczynają.
— T e a t r . Przedwczorajszo przedsta
wienie „Trubadura11 wypadło wcale dobrze.
Wszystkim w główniejszych partjach wystę
pującym udało się być przy głosie. A gdyby
nie chór męzki, któremu prawie nigdy nio
zdarza się być z sobą w zgodzie, nie możnaby żadnego ważniejszego wytknąć błędu.
Zebrali zasłużone oklaski panie Kramer i
Waitz, oraz pp. Zakrzewski i Koncewicz.
Pannie Waitz prawdziwie powinszować nało
ży „Azuceny"; co tem chętniej czynimy, że
dotąd niebyło sposobności do pochlebniejszoj
o tej artystce wzmianki. Do powodzenia jej
w „Trubadurze" przyczyniła się przedowszystkiem doskonała charakteryzacja i życie, ja 
kie wlać potrafiła w swą rolę.

Sprawy sejmowe.
YV.
Cztery tygodaie ma trw ać sejm, a
cztery tygodnie nie wystarczłyby do uwa
żnego przeczytania tych kilkuset arkuszy
druków sejmowych, które rozdano posłom.
Niechże w takich okolicznościach poseł
spełnia sumiennie swój obowiązek! Przy
najlepszej chęci sprawy sejmowe trakto
wać musi pobieżnie tak każdy poseł z osobna, jak i sejm cały.
Takim też torem idą wszystkie sprawy
w sejmie. Dorywczo poprawki stawiają, do
rywczo sięi glosuje, tak iż nikt z góry prze
widzieć nie może, czy jaki wuiosok będzie
przyjęty lub nie.
A jeżeli jaki poseł życzy sobie, ażeby
coś upadło w sejmie, to niech tylko zrobi
aluzję, iż to obciąży budżet, zaraz świętojurcy i włościanie i część inteligencji
głosować będzie przeciw. Gdyby sobie ktoś
chcial zrobić żart, toby punkt, po punkcie
wszystkie pozycje budżetowe mógł obalić.
Włościanie i tak nie pojmują, jak na ro
zmaite cele humanitarne, naukowe, szkol
ne można uchwalać wydatki, część sejmo
wej inteligencji w tym względzie nie wiele
wyżej stoi od włościan, więc sprawa by
łaby łatwą.
Przy drobnej sprawie okazało się to
dowodnie. Komisja budżetowa zapropono
wała, ażeby Towarzystwu tatrzańskiemu,
mającemu na celu zbadanie naukowe T atr
i uprzystępnienie ich, dać rocznej subwen
cji 400 złr. pod warunkiem, iż weźmie na
siebie utrzymanie straży dla ochrony dzi
kich kóz i świstaków (Murmelthier) od zu
pełnego wytępienia. Ten ostatni obowiązek
według ustawy sejmowej, cięży na fundu
szu krajowym, i spełniał go kraj dąjąo
subwencję komisji fizjograficznej, która 340
złr. na tę straż wydawała. Teraz więc ko
misja proponuje, ażeby dodać jeszcze 60
złr., 400 złr. dając Towarzystwu tatrzań
skiemu pod warunkiem utrzymywania straży.
I wystąpiło przeciw temu dwóch mędr
ców: Ks. Krasicki i Laskorz. Nie dziwi
my się włościaninowi, bo ten pojęcia o tej
sprawie niema. Jestto najograniczeńszy
z wszystkich posłów włościan, i dlatego
najczęściej głos zabiera. Izba śmieje się
z jego niedorzeczności, a on kontent, iż
takie wrażenie czyni. Ale od księdza, któ
ry był na uniwersytecie, żądać by należa
ło więcej inteligencji, a przynajmniej tyle
rozumu, ażeby z takim szumem i impresją
nie rozpraw iał o rzeczy, jeśli jej nie poj
muje. Ze Laskorz pojąć nie mógł dlacze
go ochraniać od zaguby trzeba kozy dzi
kie i świstaki, i głupie koncepta do tego
nawiązywał, z których się Izba śmiała, to
jest tylko dowodem, jakich to reprezentan
tów lud wysyła do sejmu. Ale że ksiądz,
liczący się do inteligencji, tego nie poj
mował, w to trudno uwierzyć? Prędzej
domyślać się można, że tylko nie chcial
pojmować, z powodu, iż T atry są w za
chodniej Galicji, a Towarzystwo tatrzań
skie polskiem. Ale jak wytłumaczyć, że
wielka część inteligencji, po takich niedo
rzecznych argumentach dwóch mówców
głosowało jednak w myśl ich mów i a r
gumentów, a na ich czele JE . lir, Gołuchowski, Grocholski, Madejski itp. ?
Podaliśmy per cwtensum sprawozdanie
komisji prawniczej w sprawie lichwy.
Wczoraj ta sprawa przyszła pod obrady
Izby. Po dwóch mowach, ks. Stępka i p.
Skrzyńskiogo, Izba przyjęła wnioski ko
misji j e d n o g ł o ś n i e , z wielką radością
całej Izby, co m arszałek skonstatował.
Z wszystkich ustaw i uchwał sejmu wi
dać ta była najpilniejszą, skoro jej uchwa
lenie sami prawodawcy z takim zapałem
przyjęli.
Jeszcze za słabo skreślili mówcy i
komisja smutny stan kraju. Pan Skrzyński
mylnie ustawę, znoszącą lichwę, co do
zgubności na równi postaw ił z ustaw ą o
podzielności gruntów. Zapatrywanie to je st
bardzo jednostronne. Gdyby się rozpatrzył

po kraju, to byłby się przekonał, że u sta
wa o podzielności gruntów najwięcej przy
czynia się do ocalenia włościan od zupełnego
wywłaszczenia. Gdy lichwiarz lub bank
wystawić ma grunt na licytację, włościa
nin zwykle sprzedaje część gruntu i tem
ocala resztę. Zdarza się to codziennie
prawie.
Uchwała wczorajsza, jest pierwszym
rezulatem tej pracy, którą drugi rok po
djęła Gazeta Narodowa. Chociażby Rada
państwa i uchwaliła ustawę dla Galicji w
myśl tych wniosków, będzie to jednak do
piero pierwszy krok w kierunku wyzwo
lenia się od przewagi lichwiarstwa żydo
wskiego i wywłaszczenia. Wiele jeszcze
pozostanie do zrobienia. A najprzód po
trzebna ustawa wyznaniowa dla żydów,
któraby złam ała wszechwładzę kahałów i
ich nadużycia. Komisja administracyjna
napisała piękne sprawozdanie o potrzebie
ustawy przeciw pijaństwu, ale sama ża
dnego projektu nie przedstaw ia; wzywa
jedynie rząd ażeby podobny projekt prze
dłożył.

Ostatnie wiadomości.
W Czechach odbędą się d. 20. bm.
w okręgach wiejskich, a d. 23. w miej
skich wybory uzupełniające do Rady pań
stwa. Pókrok ogłosił w niedzielę listę kan
dydatów, podpisaną przez Palackiego, Riegera, Ilarracha i siedmiu innych posłów
staroczeskich. Zdawało się, że mlodoczesi
nie postawią od siebie żadnej listy; we
środę jednak Warodni Listy ogłosiły listę
„imieniem komitetu wyborczego partji wolnomyślnej w Czechach11, podpisaną tylko
przez dr. Sladkowskiego jako przewodni
czącego. Mlodoczesi jednak na 17 okrę
gów wiejskich tylko w 14, a na 16 miej
skich tylko w 11 staw ią swoich kandyda
tów. Po przemowie dr. Trojana w sejmie
d. 13. bm. (obacz „Lwów11), niema wątpli
wości, że i młodoczescy kandydaci, gdyby
zostali wybrani, nie wejdą do Rady pań
stw a; walka wyborcza zatem obu frakcyj
czeskich nie je st zasadniczą, tylko egoi
styczną, z której mogą skorzystać centraliści, stawiający już gdzieniegdzie swoich
kandydatów.
Z Berlina donoszą, że podróż cesarza
Wilhelmn do Włoch została w skutek opinii lekarskiej stanowczo zaniechaną. Ce
sarz polecił wyrazić królowi włoskiemu
żywe ubolewanie z tego powodu.

Telegramy Gazety Narodowej.
Paryż d. 15. paźdz. Wyborcy depar
tamentów Drome, Oise i Sekwany zwołani
zostali do wyboru posłów, (w każdym de
partamencie po jednym) do zgromadzenia
narodowego na d. 8. listopada. Wiadomo
ści nadeszło z Santander donoszą o kilku
nowych poddaniach się karlistów. M iasta
Durango i Guernika oświadczyły się prze
ciw Don Carlosowi.
Madryt d. 15. paźdz. Załoga Amposty odparła dwa ataki karlistów.
B e rlin d. 15. października. Tribunc
prostuje sama swą wczorajszą wiadomość,
iż lir. Arnim usiłował odebrać sobie ży
cie. Wiadomość, iż postępowanie sądowe
z Arniinem odbywa się w tajemnicy, jest
nieprawdziwą.
Paryż 'd. 15. października, Interno
wano jenerała karlistów, Dorregaray’a i
dwóch oficerów.
Wiedeń d. 15. października. Przybyć
wa tu z urlopu Andrassy, dla załatwienia
czynności swych urzędowych.

Kurs giełdy wiedeńskiej.
Wiedeń 14. paźdzernika 1874.
godzina 4. min. 50. po południu.
B e rlin , Russ. Banknoten 947n- Crodit.
Actlen 145’/.i• Lombardon 8 4 ’/4. Galizior 109
3/i Staatsbalin 1883/,. Iiumitnior 31)’/,. Oostorr.
Banknoton 9 2 ’/,. Usposobienie silne.

Wiedeń 15. października 1874.
godzina 10. minut. 50 przed południom.
Akcje kred. 240.25. Anglo-austr.
155.50
Unionsbank
125.25. Voreinsbank
17.-—
Kolei Kar. Lud. 240.— . Koloj połndn. 140.—
Franko-austr. 62.— . Baubank
51.50
Losy z r. 1860 — .— , Oblłg. indem. —.—
Staatsbalin
— . Wied. Tramw. — .—
Ostbahn
— . Napoloondor
—,—
Rubel papier. —.—. Usposob, mdłe.
Wiedeń 15. października 1874.
godzina 2. minut 20. po południu.
Akcjo fran.-aus. 61.75. Węgier, kred, 230.—
Anglo-austr.
158.—. Unionsbank
125.75
Kolej Kar. Lud. 239.50. Nordbalm.
192.50
Kolej południo. 140.— . Koloj Alfiid. 137.—
Kolej Elżbioty 194.50. Koloj Lw.-ozer 149.75
Węg. Nordostba. 119.— . Voroins-Bank 17.50
Wiener-Bauges. 56.75. Węg. Ostbahn. 56.—
Gal. indomniz. 81.75. Losy a r. 1864 133,25
Franco-H.-Bank 83.50. Verkohrsbank 108,50
Losy tureckie
55.— . Baubank-Aet.
51.50
Kolej państwow. 309.—. Baukvorein
106,50
Wiod. Bauvor, 42.— . Hyp. Ren. ban. — ,—
Usposobienio silne.

Pociągi kolejowe:
O d ch o d zą:
do Krakowa o 5. godz. 5. m. rano, 5, godz. m,
5. wieczór i 11. godz. 28. m. w nocy. —
Do Czerniowiec: o 6. godz. 50 m. rano, 11. godz.
48. m. w nocy i 12. godz. 50. m. w połu
dnie. Do Podwołoczysk i Brodów: o 12. godz. w
połud., 10. godz. w nocy i 6. g. 7. m. rano.
— Do Stryja eodzionnio o 7. godz. 22.
m. rano, prócz togo we wtorek, czwartek i
niedzielę o 8 godz. 20 m. po południu.

Przychodzą:
na główny dworzec: z Krakowa o 5. godz. 57,
m. rano, 9. godz. 45. m. w nocy i 10. godz.
50. m. rano.—Z Czerniowiec: o 10. godz. 13.
m. w nocy, 4, godz. w nocy i 3. godz. 6. m
po południu. — Z Podwołoczysk i Brodów:
o 4. g, 18 m, rano, 4 godz. 3. m. po polu
dniu i 10. godz. 58. m. w nooy. — Ze Stryja:
codziennie o 7. godz. 22. m. wieczór; prócz
tego w poniedziałek, środę i piątek o 8. godz*
45. m. rano.

3335 3 ?

Towary południowe nadeszły i poleca handel

Codziennie
świeże

Karola Bałłabana we Lwowie
Figi sułtańskie
Rodzynki sułtańskie
Rodzynki Eleme
Rodzynki czarne
Migdały puglieskie
Maroni włoskie
Brimelki obierane
Sardynki francuskie
Orzechy długie
Migdały w łupkach

H N O C R D N A

M ikołaja W o l i ń s k i e g o

■

we Lwowie, na Nowym świecie przy
ulicy Sadotcnickiej 1. 13,

feslawskłe,
również,,

świeże Marony włoskie

■

Owoce
St. Markiewicza
yy

O g ło sze n ie lic y ta c ji,

L w ow ianin,

S7

E. G e b h a r d t

Józef Sanciewicz

a

s k ła d m e b li

V

w e W ie d n iu .
Podpisany ma zaszczyt polecić P.
T. Publiczności swój najlepszej sławy
używający, w śródmieściu położony
hotel, który od wielu lat cieszy się
osobliwymi względami wysokich pa
nów polskich , tak co do n a j n i ż 
s z y c h e o n za pojedyncze pokoje,
jakoteż za większe, i mniejsze apartamenta, zajęte na dnie, miesiące
lub dłuższy czas, jakoteż co do wy
twornej kuchni i najbaczniejszej usługi.

wyplatane z drzewa giętkiego i żelaza,
jakoteż meble wszelkiego rodzaju z dę
biny krajowej, stylem rensissance i go
tyckim starannie wypracowane, niemniej
stoły do pisania damskie i męskie, stoły
przed kanapy i dla jadalni do rozsuwa
nia, klęczniki, łóżka orzechowe i jasio
nowe, gotowalnie, umywalnie damskie
i roęzkie, kredensa orzechowe i dę‘ owe
i serwantki różnego gatunki, etarzerki
różnego rodzaju, toaletki stojące lub na
na stół z szufladkami, także w i e l b i
w y b ó r l u s t e r różnej wielkości w
ramach złoconych lub politerowanych,
gyrandolów, karniszy, rozet i wszelkich
galanteryj do okien, niemniej

tr
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PT

skonalszej metody, gruntownie, prędko
i pod najściślejszą dyskrecją. 3618 5-?

YICHY

lekarz prakt. med. chirurg i akuSzer

specjalista słabości tajemniczych

Jan Kurpiel
mieszkający przy ulicy Sobieskiego
Nl’. 12 pierwsze piętro (dawniej Nowa
Nr. 201). Godzina ordynac. od 9. do 12.
przed i od 2. do 5. po południu.
Na honorowane listy udzielam rady
isłitżę odwrotną pocztą medykamentami.

S O L E Y IC H Y 0 4 ) K Ą P I E L I .

p o m i e w z k a n 1 a.

Znakomite powodzenie.

V K L » IIT I\K

F. Kernreuter,

jest

3492 4 -70

M ączka ryżow a

t r e ś c ii

WINCENTEGO POLA

o p o d a tk a c h
J. Winhardn,

PARYŹ-Skiad główny przy ulicy Montmartre, 4.

do urzędu podatkowego, jakoteż w ogóle dla
podatkujących. 3712 2 - 2

Dostać moina : w WARSZAW IE w składach
materjaiów aptecznych PP. Gallego i Spiessa; w
WILNIE w składach PP. Grużewskiego i Chróscisckiego; w KIJOWIE w aptece Braci Marcińczyk ; w
KRAKOWIE w aptece P. Trauczyńskiego ; we
LWOWIE i w POZNANIU w aptekach PP. Mikolascha i Dr*Maukewicza.

C en a 3 z lr . 5 0 « t. w . a .

Dla Zwierzchności gminnych wyjątkowo
po 3 z l r . w. a. u wydawcy.
Do nabycia;
U wydawcy Jl, W in lia r d a w Borszczowie
przez Zaleszczyki, w Administracji Gaz ty
Lwowskiej, i w księgarniach niektórych we
Lwowie i w miastach powiatowych.

Prenumerować można w k s i ę g a
R i c h t e r a wre L w o w i e
wszystkich księgarniach w kraju i za
nicą, tudzież u osób do zbierania tej
numeraty od rodziny upoważnionych.

F. II.

przy gotowana z Bizmutem ,

we Lwowie,

Bolesław Cieński.

wszelkie clerpienlaf
owe wjednej chwi-'
stępują po użyciu (
pigułek anti-newralgijnycli Dra- Cronier. Skład
w Paryżu, w aptece p. Levasseur, rne dela Monuaie, 19 - - w Krakowie w autoce p. Trauczyń
skiego przy ulicy Florjańskiej — we Lwowie
w aptece p. Piotra Mikolasch. W Warszawie
w składach materjaiów aptecznych, pp. Ferd.
Aug. Gallego i Ludwika Spiessa 3188 3—?

oryginalne angielskie kopaczki do kartofel,
oryginalne pruskie kopaczki do kartofel,
oryginalne pruskie p łu g i do wyory wania
k arto fel,
oryginalne szwedzkie p łu gi do korczunku
Oraz wielki wybór różnych m aszyn
i narzędzi rolniczych i przemysłowych.

Buhajki

ż ą d a n ie r o z d z ie la m n a 2 - le t n l e
r a ty .
37391-3

oxxxxxxxxx: 1
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Jedna premia wynosi 250.000 marków państw.

dalsze premio w ogólnej sumie 43.300 po 125.000, 90 0 0 0 , 60.000, 50.000, 40.000,
36.000, 3 po 3 0 .000, 24.000, 2 po 20 0 0 0 , 18.000, 6 po 15 0 0 0 , 23 po 12.000 itd.
są do osiągnięcia zapomocą nowej, przez miasto Hamburg urządzonej wielkiej loterji
pieniężnej. W tej loterji podnieść przedewsz/stkiem należy:
3656 3 —3
1. że zawarte w tej wygranej, nie jak inne premie loteryjne, dopiero po upływie roku
37431-3 Ignacy Zabielski.
rozstrzygane bywają, lecz wszystkie powyżej przytoczone wygrane i premie już w
ciągu sześciu miesięcy zapomocą siedm ciągnień rozstrzygnięte będą.
2. Wypłatę wygranych poręcza państwo i takowe nastąpi bezzwłocznie po każdem
ciągnieniu.
3. Wkładki są nader tnale, a w stosunku do wielu i znacznych wygranych wzięcie
udziału w tej loterji nie połączone jest z żadną stratą.
Wszystkie te korzyści razem wzięte wskazują, że to przedsiębiorstwo zaleca się
ogrodnik arcyksięcia w Cieszynie, na austrjackim Ssląsku, podaje do wiadomoś-ii, że ina do jako nader rzetelne, a zatem tuszymy, że i w tern ciągnieniu będziemy mogli naszym
szanownym odbiorcom wypłacić najwyższe wygrane. Na nśstępujące ciągnienie I. klasy
sprzedania
3716 2—3
kosztuje: Cały los oryginalny 3 zlr. 50 ct., pól losu I zlr. 75 ct. Ćwierć losu 90 ct.,
W M zclk ie g u l m i k i d r z e w e k
które po nadesłaniu gotówki wysyłamy w najodleglejsze kraje. Musiny najusilniej upra
ow ocow ych,
szać, łaskawe zlecenia najdalej do 22. października nam przystać, gdyż tylko w tym razie
brzoskwinie, aprykozy do szpelerów, jabłonie/ takowe punktualnie załatwić możemy. Urzędowe plany i każde dalsze objaśnienie bezpłatnie.
grusze, śliwki, czereśnie, wiśnie wyrosłe, także
S tr a u s s
C o m p ., Bankgeselilłft H am burg
róże remontaijt, wierżby plączące, tudzież wiele
innych drzewek i krzaków.
Katalogi wysełatu na żądanie bezpłatnie.

W gmachu Ossolińskich jest do naw .

Io k a I
D r. P a ttiso n a

W a ta

Surduty zimowe,

s

skład jący się z dwóch obszernych po
koi, stosowny do umieszczenia biur, albo
jako pomieszkanie kawalerskie. Dokła
dniejsza wiadomość u odźwiernego.

g o s c o w a

uśmierza natychmiast i leczy szybko

z dobrego palmerstonu, watowane i ostebnowane 18 zl. w najlepszym ga
tunku 80 z ł., para panta onów dobrych 6 z ł., kamizelka zimowa od 3—5
zl., watowane i ostebnowane kamizelki z rękawami od 8 —12 zł., burki
myśliwskie i styryjskie od 6 -14 z l., pyszna bunda do podróży z kapuzą
i futrem obszyta 14 z lr ., w lepsza 18 zlr. , futro miastowe piżmakowe 46
zl., w lepszym gatunku 64 do 95 zł., futra do podróży z prawdziwych baranów siedmiogrodzkich 40 z ł ., w lepszym gatunku 54 z ł., szopy 70 zł.,
w lepszym gatunku 90 z ł ., tudzież wszelkie ubrania męzkio po zdumiewa
jąco cenach tanich u
3718 2—18

K e lle r & A lt

gościec i reumatyzm
wszelkiego rodzaju, a to : bole w twarzy,
piersi, szyi i zębach, rwanie w głowie, rę
kach, kolanie i członkach, w krzyżach i bio
drach.
3601 2—9
W pakietach po 70 ct.,- i w półpakietachpo 40 ct. w. a.
We Lwowie do nabycia w aptece pod |
Srebrnym Orłem Zygmunta ltukera.

Woda księżniczek
( E a u d e Z P r in c e s s e s )
Augusta R e n a rd w Paryżu.

we Wiedniu, Wiedeń, Hauptstrasse Nr. 11.
a e ? ' Suknie, któreby się z jakiegobątlź powodu nie podobały, będą bezprzeszkody napowrót przyjęte. Wzory według możności przysyłamy na żądanie.

LEOH

O R L E W IO
przedtem

©i’iiev

Oomp.

Jestto najsłynniejszy środek do utrzyma- j
nia łśniąco-bialej i delikatnej skóry do n aj
późniejszego wieku , i usuwa wszelkie skórne
w e L w o w ie , N ow y Ś w ia t, pod lic z b ą 25 ,
słabości jak to do każdego flakonu przylą
czony przepis użycia wskazuje.
przyjmuje wszelkie
Cena flakonu 84 cnt. , opakowanie jednego
lub dwóch flakonów 25 cnt.
Jedynie prawdziwa w handlu towarów ga
lanteryjnych i instrumentów muzycznych
J. NiemirowskiegO Następców bez względu z której fabryki pochodzą, i uskutecznia takowo jak najdokładniej 1
we Lwowie.
2711 1—? najtaniej.
3567 4—12

■ itcslostrzeź.oiiu p r z y s t n j e d o c i a ł a

cerze świeżość naturalną.

O g ło sz e n ie ,

Powidła tegoroczne funt
Marony włoskie funt 30

24 ct.
ct.

Korniszony morawskie becz. 2.50, p0|eca handel E. L1TINEB4
Musztarda kremska bt. po 35 i 50 ct.
pod Gwiazdą. Lwów, rynek, n. 15.

CH. F A Y
Magazyn Perfum w Paryżu
9, na nllcy de la P a łx , 9.
Dostać można w magazynach galanteryjn.
pp. K a m i l a S t C z y ż o w s k i e g o , L e o n a
F e i n t u c b a , A. S t e i f a synów i w skła
dzie K. M ik o l a s c h a

Lhuilliera
_____ w całym świecie sławne

T r ie u r ,

S p rz e d a ż

Oddział zastaw niczy 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
przy u l i c y

W a ł o w e j pod 1. 4

przyjm uje od 1. m aja 1873 począwszy

Wkładki na książeczki oszczędności

Sikawki ogrodowe i ogniowe wszelkiego ro
dzaju i wielkości, kon wy, pompy do budo
wania, maszyny do wydźwigania wody na
każdą głębokość, pipy do piwa, wina, spi
rytusu, oleju i petroleum, węże, konewki
do ognia i przyrządy do gaszenia ognia,
( t . Ilustrowane cenniki bezpłatnio. *WS Ki

g tft-

rn i
i we
g ra
pre

xxxxxxxxxxxxx<
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A .

c ie lą t

zeszłorocznych po poprawnych krowach
i sprowadzonym oryginalnym holendrze
między temi jest 18 cieliczek.

Mlflgm

Prócz znanych ju z utworów zawierać
one będą prace zupełnie nowe.

QXXXXXXXXXXXX

W Tomaszowcach, poczta Wojniłów,,1
jest zaraz na sprzedaż

3738 1 - 3

wylącznent staraniem rodziny wspólnie
z nakładcą p. F. H. Richterem, wycho
dzi począwszy od 1. stycznia 1875 w 10
tomach po 30 arkuszy druku.
Prenumerata wynosi zlr. 30. Można ją
także składać dowolnie bądź kwartalnie za
tom jeden (zlr. 3), bądź też za kilka tomów.

dla tego to działa szczęśliwie na skórę
nadaje

R e a ln o ś ć

K a id y fla k o n ik Syropu D elakarre, tak zwanego
SYROPU DO ZĘBÓW, którym się naciera dziada
małych dzieci dla ułatwienia wyrzynania się zębów,
jeżeli nieopatrzony podpisem D r*D E L A B ARHE,
[ jest fałszerstwem i naślndowictwem.
P a p k a h y g ien iczn a , pożywna dla małych
[ dzeci, starców, osób osłabionych i powracajęchych
i k s i ę g a c h h i p o t e c z n y c h do Kzdrowia.
it do Z ębów z G u tta-P erk l, bardzo
iałwy i dogodny do plombowania zębów spróchnia
łych samym sobie.
c. k. inspektora podatkowego,
Mbctury o su sza ją ca i chlorofeniczna,
opuściło tłocznię i jest niezbędnym poradni
kiem dla zwierzchności gminnych, obszarów do osuszania ęhów spróchniałych przed raplombowadworskich, urzędników sądowych i kandydatów niem.

3686 2 - ?

J a k ó b M erk,

przeciw wszelkim ranom , odmrożeniu i odP A S T Y L K I 1 ) 0 T R A W IE N IA
gniotkom. Słoik z opisem użycia kosztujo 70 wytworzone "ze źródeł ze soli Vichy. Przyje
mnego smaku o niezawodnym skutku przeciw
ct., pół słoika 35 ct. Za opakowanio 15 ct.
kwasom i upośledzonemu trawieniu.

Szpital powszechny we Lwowie po
trzebuje :
Kartofli średniej wielkości, zdro
wych, sypkich z gruntów piasczystycb
od 700 do 800 korcy.
Masła dobrze wyrobionego czystego
do 30 cetnarów.
Mający do zbycia powyższe przed
mioty, zechcą się zgłosić do Zarządu
Szpitala powszechnego we Lwowie.
Masło może być kupione albo wszy
stko razem, albo też częściowo, cho
ciażby po parę cetnarów — może być
nawet zrobioną umowa o destawę ma
sła w pewnych ilościach miesięcznie
lub tygodniowo.
3703 5—6
Z Zarządu szpitala powszechnego.
Lwów d. 9. października 1874.

D Z IE Ł

S zczep y o w o c o w e !

Płótno gośćcowe

{Karta korespondencyjna.)

Pierwsze zupełne wydanie

WAŻNE ZAWIADOMIENIE

3722 2 - 3

półtoraroczne i dwuletnie Szwajcary,
•ą do sprzedania w Łoszniowie. Cena
sztuki od 120 do 160 złr. w. a. i
2 zlr. rogowego. Także są dwa siwe
wołoskie i jeden żólto-inoręgowaty po
ilflrztalerze — poczta Mikulińce

CD

wielki wybór materji na meble

Paczka wystarcza na kąpiel dla osób , które
Do pana Józefa Tórek, aptekarza w Peszcie. nie są w stanie udać się do Yicliy.
Chociaż jestem nieprzyjacielem wszystkich
Dla uniknienia fałszerstwa żądać należy,
środków potajemnych, to przecie trapiony aby na wszystkich produktach znajdowały się
cierpieniami reumatycznemi, używałem wsła znaki; K o n t r o li s k a r b o w e j f r a n c ilwione płótno gośćcowe z dobrym skutkiem.
s k ie j.
34771 11—11
Z wdzięcznem sercem podaję to do wiado
Dostać można we Lwowie w aptece pp.
mości.
Mikolascha i E. Meudrocbowitz.
Proszę mi przysłać pocztą za zaliczeniem
dwie paczki tego płótna gośćcowego pod adre
sem : do rz. kat. .urzędu parafialnego w Ocsowa
w komitacie Sola, ost. p. Nagy-Szalatnya.
Hibbe, komitat liptawski, 12. marca 1871.
Szamuely, pleban.
we W ied n iu , Hernals, llauptstrasse Nr. 115,
Jedynie prawdziwe do nabycia we .Lwo
an der Pferdebalin.
w ie u p. Z y g n i. R u c k e r a , apt., w Kra
kowie u p. Er. Stockmara, apt
3742 1—8

dla miasta.

&

Zaraz do najęcia

paryski plaster uniwersalny

kolporterów

W

adamaszków jedwabnych, gobelin, rypsów wełnianych, krotonów i firanek
E.
Maulick.
3741 1 - 3
różnych z wszelkiemi przyborarai do
okien. W tymże handlu znajduje się
Przez pierwsze stowarzyszenia lekarskie w w i e l k i Nkla<l p a r k i e t ó w w ró
Niemczech rozbierane i przez wysokie c. k.
cał e pierwsze piętro , ulica Kościuszki
namiestnictwo węgierskie ' dla wielkiej użyte żnych deseniach najnowszego gustu.
Przyjmuje również wszelkie zamó Nr. 4.
czności zezwolono
2 -3
wienia tak na meble jakoteż i na
o z w r ó c e n ie u w a g i
wszystkie wyroby stolarskie do bu
_
I m p o t e n c j e (osłabienie siły
przeciw gośćcowi (darciu w stawach, po dowli.
Dziękując za dotychczasowe wzglę mężności) p o lu c j e , str y k i, n ry, n strzale), róży, wszelkim kurczom w rękach, a
p ła w y , również wszelkie Htilboftci
szczególnie przeciw kurczom w żyłach, gość dy, starać się będzie o dalsze ich u
t a j e m n ic z e , które z powodu nieracowi w głowie, opuchłym członkom, zwichnię trzymanie przez elegancki wybór
dykalnoj kuracji najsmutniejsze skutki
ciom i kłuciu w boku możo być użytym jako
mierną cenę.
3737 l —?
za sobą pociągają, leczy podług najdo
pierwszy prędko i pewnie leczący środek.
W paczkach z opisem użycia a zł. 1 ct. 5,
dwa razy tak mocne w cięższych słabościach
a zł. 2 ct. 10 w. a.
Również słyuny

PRODUIIS HYGIt(iiOUtó,u.

TODocteurDELARARRE'’
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Hotel Erzlierzog Carl

we Lwowie

poszukuje

Najlepsze
do kuracji

poleca szanownym miłośnikom kwiatów, prze
szło 1000 sztuk C a u ic lij bardzo ładnych,
ca
kizaczystycli, rozmaitej wielkości w cenie od
i różne świeże i suszone
1 złr. i wyżej; takąż ilość A /.illiJ od 50 ct.
do 1 zlr. 50 ct. za sztukę; E r y k i kwitnące,
P a l m y w a c h la r z o w e i wiele innych
najtaniej w handlu
[salonowych, modnych roślin do ubierania zardierek i na postumenta. W tymże zakładzie
jest jeszcze znaczny zapas prawdziwych ho
we Lwowie, w Rynku 1. 42.
'
Nakładem drukarni krajowej M. F . Po- lenderskich cebulek byacentowycli, pojodyńczycb
do
kwitnięcia
porą
zimową,
w
kolorach,
r e m b y we Lwowie, opuścił prasę:
białym, różowym, karminowym, jasnoniebie
skim, ciemnoniebieskim , żółtym lub purpurowofioletowym; z każdego koloru osobno 100 która się odbędzie na dniu 20. października
sztuk 14 zlr.; — 100 sztuk pełnych, później b. r. na folwarku Strymba w N n d w A r n e j,
kwitnących 12 zlr. Także jest około 20.C00 z powodu opuszczenia dzierżawy, mianowicie
sztuk byacyntów własnej produkcji w kolorach holenderski i szwajcarski zawód bydłu roga
na rok pański
mięszanych, 100 sztuk 8 złr. Flancy szpara- tego między temi 8 cielnych krów — konie
owe do jesiennego sadzenia kopa 1 złr. 50 c. broniaki, wozy, bryczki, sanie, pługi, brony —
1
•raz przyjmuje w każdej porze obstalunki uiłocarnia o sile czterech koni zupełnie dobra,
który mieści w sobie oprócz astronomicznego bukietów ze świeżych kwiatów, które wykonują młynki, sieczkarnia — uprzężą i sprzęty go
i świątecznego, czerwoną i czarną farbą dru się z wszelką elegancją i smakiem ; osobliwie spodarskie — zboże młócone i w słomie t. j.
kowanego kalendarza, ta k że: Artykuły społe teraz polecenia godne są bardzo gustowne bu ży to , owies , kartofle, po kilkaset korcy, na
czne , jako t o : O własności. — Pucio za gra kiety z fiałków samych lub mięszanych z in którą zaprasza.
3729 2 —3
n icą, (humoreska). — Wojna i walka (rys nymi kwiatami. Wysyłki na prowincję w bar
Lina Goldammer.
z chwil wczorajszych!.— Ucieczka Rocheforta. dzo staranucm opakowaniu.
3728 2—6
Poezje: Szczęść Boi?. — Nie graj. — W obro
nie wiary. — Pamięci Wincentego Pola. —
Małej M. — Przyjaciółce. — Ty innym byłeś.
Powitanie zimy. — Spełnienie. — Do wiśla
nych wód. Gospodarstwo • Sposób wyrabiania
napojów z owoców krajowych , czyli: Wina w rynku pod liczbą 24 w kamie
sztuczne. Poradnik na gdzieniektóre słabości nicy pana R eissa, obok handlu
c
ludzkie. — Leczenie koni — Dla gospodyń ;
korzennego pana Brflhla
Sposób wywabiauia plam. Pranie. Prasowanie
i t. d. Przepisy pocztowe. Przegląd odjazdu poleca Szanownej Publiczności swój obfry
pociągów kolejowych i poczt ze Lwowa. Wy
ciąg alfabetyczny ustawy stemplowej. Skale
stemplowe. Taryfa opłat od przedmiotów konsnmcyjnych dla stoi, miasta Lwowa. Tablica z fabryk krajowych i wiedeńskich wszel
procentów. Jarmarki uprzywilejowane. Insraty. kiego rodzaju, jakoto:
Tych kalendarzy dostać można we wszyst
kich księgarniach krajowych, egzemplarz po G a r n i t u r y do urządzenia salonów,
40 c n t.; zaś w drukarni M. F. Poremby kto pokojów sypialnych i jadalnych — także
za gotówkę jeden tuzin bierze, płaci 3 złr. krzesła, kanapy, karła, otomanki, balOO cnt. w. a.
3740 1—1
zaki i szeszlągi tapicerowane oraz trzciną Pt

I

F. II. Richtera

Drugie poprawno wydanie

Z a k ła d o g ro d n ic z y
S
i.
3 CO
8 3

księgarnia

od Jednego zlr. W a.

do każdej wysokości, oprocentow ując je po

O

o d

sta .

Z w rot w kładek do 200 złr. uiszcza się
Udziela
jedynie praktyczne maszyny do wydzielenia

K o n k o lu , w y k i, o w s a it p .,
g
i
polecają i utrzymują na składzie
we Lwowie pod 1. 59 ulica Piekarska,
J u liu s C arów & Co.
wraz z ogrodem owocowym i warzyw z owczarni zarodowej H a r t a z dniem Igo
3551
25—38
w Pradze i Ołomuńcu.
nym, szopą i utajnią, tuż przy samym października rozpoczęta Rasa Hektoral-Negretti.
fWk »L_
OOT7
Jedyni ajenci dla Austrii.
60—200
złr. ...
w. ..a.
gościńcu położona , jest z wolnej ręki Ceny od tif\
8677 44 - 6Z.
Jeneralnym ajentem naszym dla Galicji i
zaraz do sprzedania. Bliższa wiadomość
Zarząd dóbr Harta.
Rosji jest p. A . S z e llstk l w e L w o w ie ,
„ piwiarni pod 1. 11 ul. Karola Ludwika. Poczta Dynów. Stacja kolei Rzeszów.
przy ulicy Mayera 1. 7.

T ryków

zbzI

Wydawca, właściciel i odpowiedzialny redaktor Jan Dobrzański.

'

be Z Wy U OWi e d Z e 11i a.

Z a lic z k i

na kosztow ności, srebrne i złote przedm ioty, począwszy od J e d n e g o
G odziny czynności biurowych-. ’
od 9tej do lszej przed południem ,
od 3ciej n 5tej po południu.

z łr.
3542 s —?

Z drukarni „Gazety Narodowej" pod zarządem A. Skerla.

