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Lwów d. 25. listopada.
(Sprawy bieżące.)

Położenie Pierwszej kolei Węgierskogalicyjskiej, takzwanej Łupkowskiej
znacznie się polepszyło, o tyle, że pod
wyższenie subwencji rządowej dla niej
jest, przynajmniej ze strony rządów wę
gierskiego i przedlitawskiego zapewnione,
i już chodzi tylko o zatwierdzenie ze stro
ny Rady państwa i sejmu węgierskiego.
Rząd przedlitawski oddawna już się na to
zgadzał, rząd węgierski zaś oświadczył,
że tylko wtedy będzie mógł tę sprawę po
lecić sejmowi, jeżeli podwyższoną będzie
zarazem subwencja kolei Koszycko-bogumińskiej. W zeszłym tygodniu przybył
węg. minister komunikacyj hr. Zichy do
Wiednia, gdzie konferował godzinę z mi
nistrem Banhansem, i cała sprawa zosta
ła pomyślnie umówioną, co już potwierdza
i ministerjalna Montagerewue.
Według zapowiedzi półurzedowych
miał p. Banhans na wczorajszem posiedze
niu Izby posłów odpowiedzieć na liczne
interpelacje w sprawach kolejowych —
czem się zajmowała ostatnia rada mini
strów — i zarazem przedłożyć nowe pro
jekta kolejowe. Okaże się przytem, czy p.
Banhans sam chce ustąpić, albo też czy
lewica zamierza go zmusić do ustąpienia.
Pogłoski o ustąpieniu p. Stremayera ucichają o tyle, że prezydentura gradeckiego sądu wyższego, którą on miał zarezer
wować dla siebie, będzie już wkrótce ob
sadzoną, i ma ją otrzymać smutnej pamię
ci R. Waser.
Izba posłów ma przyspieszyć obrady
nad ustawą akcyjną tak, aby była przed
budżetem załatwioną. Nikt jednak nie wie
rzy, aby została na tej sesji przez obie
Izby uchwaloną i do sankcji była gotową.
Rozprawy komisji budżetowej z
dnia 19. bm. były niemniej zajmujące jak
poprzednie. Bezwyznaniowcy domagali się
natarczywie, aby odjąć klasztorom, kościo
łom itp. wszelkie zapomogi, aby państwo
nie budowało żadnych plebanij itp. We
wielu razach udało się ministrowi Stremayerowi obronić pozycje preliminarza
wskazaniem, że są to obowiązki prawne,
których uiszczenie możnaby sądownie wy
egzekwować na erarjum państwowem. Dla
Austrji Dolnej jednak z preliminowanej su
my 385.000 złr., komisja okroiła 10Ó.000
złr. Z trudnością ocalił minister subwen
cję dla dwóch klasztorów żeńskich w Ga
licji. Uderzono, mianowicie dr. Suess, któ
ry całą tę wojnę prowadził, nawet na
wydatki dla seminarjów duchownych, że
te wydatki już dawniej znacznie okrojono,
że zresztą w Galicji wydatki te muszą być
niemałe, bo kraj jest wielki, i istnieją tam
dwa obrządki katolickie. P. D u u aj e w s k i
zapytał, dlaczego nic nie preliminowano
na nowe budowy w Galicji, skoro np. sie
dziba gr. kat. biskupa w Przemyślu wali
się. P. Stremayer odparł, że pertraktacja
jeszcze nie jest ukończoną, i cesarz je
szcze nie zadecydował. (Należałoby pocią
gnąć do odpowiedzialności ks. Juzyczyń-

skiego, który jako administrator po śmier
ci ks. biskupa Polańskiego dopuścił do ta
kiej ruiny, że ks. Sembratowicz mieścił
się z kapelanem w dawnych dwóch ciu
pach lokajskich.) Z rozpraw nad rokowa
niami z rządem moskiewskim, względem
majątku biskupstwa krakowskiego i wsze
chnicy krakowskiej okazało się, że jeszcze
sprawa nieskończona. Na restaurację wie
ży w katedrze splickiej (Spalato w Dal
macji) nie chciano pozwolić żądanych 5.000
złr.; i pozwolono dopiero, gdy wykazano,
że jest to jedyny w swoim rodzaju zaby
tek z rzymskich czasów pogańskich.
Przy rozprawach nad pozycjami dla
muzeów i szkół handlowych, przemysło
wych itd. przyszło do sporów, z powodu,
że już poprzód, przy obradach nad etatem
miuisterstwa oświaty, szkoły te poddano
pod władzę ministra oświaty. Dotychczas
minister handlu etat tych szkół wstawiał
do ekstraordynarjum, teraz wstawił do ordynarjum, jako należące stale do jego za
kresu działania. Suess, Dumba obstawali
przy powziętej poprzód uchwale, przeciw
temu mówili Klier, Steffens i Dunajew
ski, ostatni zwłaszcza dlatego, że podda
nie tych szkół pod władzę ministra oświaty,
mogłoby narazić prawa naszej krajowej
Rady szkolnej. W końcu na wniosek Brestla, pozycje te wstawiono w ekstraordy
narjum ministerstwa handlu. Sprawa na
robiła jak już wiemy, ogromnego popłochu
w sferach handlowych i przemysłowych.
Wiedeńskie znakomite Towarzystwo prze
mysłowe uchwaliło protest przeciw odda
waniu szkół i zakładów przemysłowych,
handlowych, rolniczych i t. p. pod władzę
ministerstwa oświaty, jako szkodliwemu
dla rozwoju tych wielce ważnych instytu
cji, i wezwało wszystkie podobuo towa
rzystwa, tudzież Izby handlowe, Towarzy
stwa rolnicze, aby się przyłączyły do tego
protestu, który ma być Radzie państwa
przedłożony.
Komisja Izby posłów, zjmująca się
ułożeniem pragmatyki służbowej dla urzę
dników państwa, odbyła posiedzenie, na
którem obecny był minister sprawiedliwo
ści Lasser. Posiedzenie miało przeważnie
charakter informacyjny, omawiano bowiem
tylko okoliczności, zostające w związku
z tym przedmiotem; mianowicie bar. Lasser
dawał rozmaite w tej mierze wyjaśnienia.
Rada zawiadowcza ogólnego Towarzystwa
urzędników austrjackich, przedłożyła Izbie
posłów memorjał z zarysem pragmatyki,
jaka by najlepszą była dla dobra służby
i urzędników.
Z zamknięcia rachunków państwowego
węgierskiego budżetu na r. 1873.
wyjmuje Pester Llyod bardzo zajmujące
cyfry, które wykazują, jak znaczną była
różnica pomiędzy kwotami preliminowanemi, a istotnie pobranemi w pewnych ru
brykach dochodu. I tak np. preliminowano
w rubryce „Podatek gruntowy i dodatek
na fundusz indemnizacyjny" 36,194.158 z.,
a zebrano ogółem tylko 31.818.289 złr.
W rubryce „Podatki dochodowe i dodatek
na fundusz indemnizacyjny" preliminowano
12,109.275 złr. zebrano 10.519,763 zlr.

W rubryce „Osobowy podatek dochodowy
i dodatek na fundusz indemnizacyjny" pre
liminowano 9,068.396 złr. zebrano 7,456.166
złr. W rubryce „Zaległości podatkowe"
preliminowano 2,500.000 złr , nie ściągnię
to zaś ani centa. W rubryce „Podatek
konsumcyjny" preliminowano 14,549.000
złr. zebrano 13.212,467 złr. W rubryce
„Sprzedaż tytoniu" preliminowano‘26.976525
złr. zebrano 25.615.062 złr. W rubryce
„Lasy skarbowe" preliminowano 14.411.078
złr. zebrano 6.913,177 złr. W rubryce
„Górnictwo i mennice" preliminowano
14,319.985 złr. zebrano 9,228.784 zlr.
W rubryce „koleje państwowe i państwo
we fabryki maszyn i wagonów" prelimino
wano 3,329.103, zebrano 1,198.723 złr. 0gólem preliminowano zwyczajne dochody
w wysokości 203,468.925 zlr,, a faktycznie
wpłynęło tylko 175.010.579 złr. Jeszcze
większa lóżnica zachodzi w nadzwyczaj
nych dochodach. Tak np. preliminowano
w rubryce: „Sprzedaż pewnej części ru
chomego majątku państwowego:" prelimi
nowano 2,800.000 złr., a zebrano tylko
302.973 złr. W rubryce „Sprzedaż dóbr
państwowych" preliminowano: 1,266.965
złr., a uzyskano z tej sprzedaży tylko
330.300 złr. W rubryce „Zaliczki państ
wowe", preliminowano 3,000.000 zebrano
860.008 złr. W rubryce „Odsetki od zali
czek na fundusz indemnizacyjny" prelimi
nowano 1,198.473 złr- zebrano 482.156 zł.
Zaległych podatków było w Węgrzech
W r. 1873 nie mniej jak 32 miljonów złr.

Centralizm przeciw auto
nomii.
i.
Stronnictwo centralistyczne w Austrji
wytknęło sobie cel, ażeby złamać wszelką
autonomię krajów pojedyńczych, i stłumić
wszystkie narodowości nieniemieckie; a
ku temu celowi zdąża nadzwyczaj wy
trwale i z wielkiem wyrachowaniem. Re
formą wyborczą, z jednej strony zapewni
ło sobie przez sztucznie ułożoną ordyna
cję większość przeważną w Radzie pań
stwa, z drugiej strony wytworzyło sobie
sojuszników we wszytkich mniejszościach
sejmów krajowych, a nawet w pojedyńczych
kastach. Mając władzę i wpływy w ręku,
nawet w obozach narodowych, nieniemieckich, łowi sojuzników jeżeli nie otwartych,
to przynajmniej mimowolnych.
W Dalmacji przeciwko Słowianom
tamtejszym wysuwa Włochów, osiadłych
po miastach. W Krainie niedosyć, że kil
kudziesięciu tysiącom Niemców tam osia
dłych , zapewniono ordynacją wyborczą
bardzo silny udział w reprezentacji bo,
tylko dwa lub trzy głosy do większości
im braknie, ale rozbito i obóz sam naro
dowy Słoweńców, wziąwszy postępowców
czyli tak zwanych młodosłoweńców pod
swoją protekcję. Przeciwko autonomistom
tyrolskim, Niemcom, forytują reprezentan
tów Włochów z południowego Tyrolu, i łu
dząc ich nadzieją osobnego sejmu połu
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dniowo-tyrolskiego, skłaniają ich do trzy
mania się partii centralistycznej w Radzie
państwa. W Czechach podsycają kłótnie
między staro- i inłodoczechauii, aby osła
bić opozycję czeską, i budują na tej kłó
tni nadzieje zupełnego złamania Czechów.
W Galicji biorą w protekcję partję
Russkich przeciwko Polakom i partji pra
wdziwie ruskiej, i wprowadzili żydów w
opozycję przeciwko Polakom. Przez Rus
skich usiłują podkopać żywioł polski, a
przez żydów wprowadzać niemczyznę.
Lecz i w obozie polskim starają się wy
wołać rozdwojenie podobnie jak w Krainie
i Czechach, biorąc postępowców pod swą
protekcję.
A obok tych usiłowań wzmocnienia
swych wpływów i przewagi przez mal
kontentów z mniejszości krajowych, i sza
chowania nimi opozycji anticentralistycznej, i na polu ustawodawczem konse
kwentnie centraliści usuwają wszelkie pod
stawy autonomji krajowej, odbierając usta
wami specjalnymi sejmom ten zakres dzia
łania, który im statuta krajowe przyznały.
Wszystkie prawie ustawy specjalne,
uchwalane przez większość centralistyczną
w Radzie państwa, gdzie tylko zetknęły
się z kompetencją sejmów krajowych, wszę
dzie ją poobcinały. Nawet projekt kodek
su karnego, wniesiony świeżo przez mini
sterstwo do Rady państwa, obcina auto
nomię krajową w sprawach, które sejmom
krajowym dotąd przysługiwały; wciągnię
to bowiem w zakres kodeksu sądowo-karnego wszystkie prawie przekroczenia i
przestępstwa, dotąd do policji karnej na
leżące, np w sprawach policji zdrowia,
policji polowej, policji lasowej, policji bez
pieczeństwa. Za wzór do projektu ministerjalnego wzięto nowy kodeks karny prusko-niemiecki, i trzymano go się ściśle pra
wie. Tylko w jednych sprawach policyj
nych, gdzie się nadarzała sposobność ob
cięcia zakresu działania sejmów krajo
wych, odstąpiono od wzoru pruskiego, i
samodzielnie zagarnięto przekroczenia po
licyjne w zakres sądowo-karny, tak, aże
by sejmom krajowym nic prawie w spra
wach policyjnych do uchwalania nie pozo
stało. Jak ustawy wyznaniowe obcięły au
tonomię sejmów, już dawniej wykazaliśmy.
Jesteśmy przekonani, że projekt reformy
władz administracyjnych poto tylko został
wniesiony, ażeby rozmaite agendy odebrać
gminom, a autonomię Rad i Wydziałów
powiatowycli i Wydziału krajowego pod
ciąć zupełnie. Już w przeszłym roku usi
łowało ministerstwo wywołać podobne pro
*
jekt
reformy w sejmach krajowych. Ży
czono sobie, ażeby wnioski wyszły od sa
mych sejmów, lecz to się nie powiodło.
Zdaje nam się, że i obecny wniosek, posta
wiony w Radzie państwa, wyszedł z poro
zumienia, a nawet z natchnienia minister
stwa
Świeży wniosek Wildauera i towarzy
szy, wymierzony głównie przeciwko gali
cyjskiej Radzie szkolnej, jest wiernym od
biciem usiłowań ministra oświaty, ażeby
autonomię galicyjskiej Rady szkolnej usunąć.

Dotąd wszystkie ustawy ogólne wtedy
tylko stawały się obowiązujące dla krajów,
gdy sejmy krajowe, te ogólue prawidła,
czyli ramy, rozwinęły w specjalne ustawy
krajowe. Jeżeli sejmy tych specjalnych
ustaw nie uchwalały, to wszystko musiało
zostać przy dawnem. Wniosek Wildauera
łamie i tę jedyną możliwą opozycję sejmów,
nadając ministrowi prawo, w drodze roz
porządzenia przeprowadzać w krajach ko
ronnych ogólnie uchwalone zasady. Jest
ten wniosek kwintesencją polityki centra
listycznej, i jesteśmy również najsilniej
przekonaui że wypłynął z porozumie lia
między ministerstwem a centralistami
Rady państwa.
Niechciane wobec korony brać odpo
wiedzialności za inicjatywę; wygodniej
jest gdy ta inicjatywa wypłynęła od po
słów, a ministerstwo jedynie z potrzeby
zastosowania się do woli większości, prze
dłoży projekt do sankcji.
Jakież będzie położenie naszych po
słów, gdy reforma administracji polity
cznej, gdy projekt Wildauera, zniesienia
statutu galicyjskiej Rady szkolnej, przyj
dzie pod obrady Rady państwa?
Nad tern pytaniem zastanowimy się
w następnym artykule.

Korespondencje „Gaz. Nar.“
Wiedeń d. 23. listopada.
■— Przebiegiem rozpraw Izby posłów
nad ustawą akcyjną mało was zajmuję z
powodu, że dokładne przedstawienie zaj
mowałoby wam trzecią część gazety, a
głównie dlatego, że całą sprawę od po
czątku rozpraw uważałem za poronioną.
Ostatnie wiadomości z najlepszych źródeł
zapewniają, że chociaż Izba codziennie
odbywając posiedzenia, załatwi ten pro
jekt jeszcze przed budżetem, to Izba pa
nów z pewnością znaczne poczyni popraw
ki, z któremi projekt wróci do Izby po
słów, aż w końcu cała rzecz złożo tą zo
stanie do archiwum. Kiedy projekt był
jeszcze w komisji i starano się złagodzić
a nawet usunąć przepisy jego, dla przy
szłych ferweltungsratów surowe, rzeki
jeden z członków komisji, że w razie utrzymania tych rygorów', nikt nie zechce
być ferwaltunhsratem. Na to odparł Herbst:
„A jeżeli usuniemy te rygory, to będzie
my mieli ferwaltungsratów, ale akcjonarjuszów nie będzie." W komisji zdołano
uchylić wiele rygorystycznych przepisów
projektu rządowego, w Izbie natomiast
wiele poprawek Izby odpada, mnożą się
przepisy ku zabezpieczeniu praw mniej
szości; i doszło do tego, że nie bez słu
szności ktoś zawołał: „Dawniej mieliśmy
szwindel z góry (od grilnderów i ferwal
tungsratów), teraz będziemy mieli szwin
del z dołu". Minister Glaser nie bieize
żywego udziału w rozprawach, znaczna
cześć Izby tylko głosąje na chybił trafiił.
Żale Starej Preety na nieudolność i gnu
śność jurystów i posłów Izb handlowych
w tej sprawie są nam już. znane. A jest to
M—■—MM

Pamiętnik panicza.

Z franouzko-polskitgo oryginału, na polsko-franouzkie przełożony]
z niektóreml dodatkami, *
)

przez

B. Bolesła/witę.
(Ciąg dalszy.)
16 czerwca.
Śmieszna historja — Gucio nic mi nie mówiąc
wyjechał niewiem dokąd! Służący mi tylko powiedzieć
umiał, że zaproszony na wieś. — Stefan także do
żony musiał spieszyć. Poszedłem do hrabiny — za
stałem ją samą z ks. prałatem. — Po panią Emilję
wczoraj panna Wlasch sama przyjeżdżała. Hrabina
odchwalić się jej nie może.. Obie razem na dni kilka
znowu ruszyły do Chełmicy. Pani domu nawet, jak
tylko będzie zdrowszą, przyrzekła także być u barona
Wlascha. — Tu go już baronem zowią — c’ est entendu.Pustki więc zastałem wszędzie. Prałat mi wy
raził kondolencję nad śmiercią prababki.. Nie lubiąc
politowania — wyszedłem prędko. — Machinalnie
spacerem idąc, znalazłem się na przedmieściu w dworku
Starosty., ale-— i tego jużem nie zastał. Okna otwarte,
mebli połowa w ulicy. Wynieśli się do kamienicy ja
kiejś w mieście. Adresuami powiedzieć nie umiano.
Miałem dziś wyrażony ąuignon. Idę do Iwińskich,
niema w domu ; do hr. Ferdynanda, visage de bois,
znudzony wreszcie idę do Belli, przekonany że choć tam
go znajdę. Dzwonię., nie rychło otwiera mi sama..
pomięszana jakaś. Zobaczywszy mnie, wzruszona cała
podaje rękę. — Chodź hrabio, jestem nieszczęśliwa!
Wchodzę; w pokojach nieład. Spostrzegam do
piero że i panna jakby po łzach, w ubraniu zaniedbanem.. Padła na sofkę — Hrabia wiesz ?
— Nic nie wiem ? cóź się stało ?
— Ferdynand u mnie wieczorem zastał Iwiń
skiego.. Z teatru powracając Iwiński wstąpił na
chwilę. — a dziś mi dał odprawę — niewdzięcznik,
niegodziwiec.

*) Zobacz nr. 227, 228, 229, 232, 241, 242, 245,
246, 247, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 263,
264, 265 i 269.

Przez drzwi otwarte weszła w tej chwili stara
kobieta, w ubogiej odzieży, chustką cała osłonięta,
ucierając nos rękami.
— Pan chrabia—jest przyjacielem mojej córki —
to niech osądzi! zawołała — czy jest tu sprawiedli
wość na świecie? czy jest sumienie? czy jest kropla
poczciwości.. Przyjdzie chandra i — bywaj zdrowa..
Żeby jej był nie odmówił od Iwińskiego, to by się
na dziś dzień trzymało, i mogło by z tego co lepszego
dla nas jeszcze wyróść. — Jemu się zdaje, że za serce
i poczciwość zapłacić można. A taka z pozwoleniem....
cóż on jej zostawił? co ? niech pan spyta? Na trzewi
ki porządne nie stanie, póki inną nie znajdzie kondy
cję.. Bo to wszystko teraz z pozwoleniem, zgolało!
Jakie to teraz panowie, z pozwoleniem — parszywe..
Rachuje się każdy nawet w takich okolicznościach'
Bawiło ranie to, więc nie przerywałem; zbliżyła
się, rękami to docierając nosa zakatarzonego, to
dodając wymowie wyrazistości.
— Niech jaśnie pan sam sądzi, pan co jest przy
jacielem mojej córki. — Prałam mu bieliznę, temu
hrabi, a co z nią biedy było i co grymasił, jednemu
Bogu wiadomo. — Przecież wiedział o pokrewień
stwie a targował się o koszule tak, jak żyd... jak
Boga kocham — jak żyd.. I gdzie tu teraz sprawie
dliwość. —
Córka jakoś uśmierzyła ten wybuch żalu macie
rzyńskiego i — stara odeszła gderząc do kuchni.
Zostałem sam z Bellą, której mi żal było... Nie
miałem co robić, słuchałem jej gniewów i skarg.
Kazała zrobić herbatę, przyjąłem ją, zapaliłem cy
garo. Nie było obawy, aby kto przyszedł, bo i Fer
dynand zerwał z nią i Iwiński na nowo, jak zape
wniała wracać nie myślał
Dziewczyna prosta, naiwna, bez wychowania,
ale też skromna, łagodna i dobrego usposobienia.
Spędziłem tu wieczór sam na sam, na słuchaniu
zajmującego opowiadania o stosunkach z dwoma
tymi pauami i dowiedziałem się ciekawych rzeczy...
Stara matka po kilkakroć wkraczała do pokoju, nie
wiem prawdziwie, czy przez ciekawość, czy przez
ostrożność, a na ostatek dała mi do zrozumienia, że
dłużej siedząc, mógłbym jej córkę — skompromito
wać. Miałem tyle litości, że się jej w oczy nie rozśmiałem.
— Co innego proszę pana chrabiego, jak się
zawiążą regularne stosunki — a żeby tak, komu się
przyśni, znowu wchodził i siedział... toby ludzie

pletli. Pan hrabia daruje, ale każdy ma swój honor,
który mu jest drogi.
Zaczerwieniona Bella ledwie się matki pozbyła,
alem ją pożegnał. Wyprowadziła mnie do przedpo
koju. Niepodobna mi się wiązać teraz, powiedziałem
jej, ale kiedy niekiedy mogę przyjść odwiedzieć. Nic
mi na to me zaprotestowała. Mnie to dosyć bawi,
alebym nie chciał, żeby o tern bębnili.
17. czerwca.
Gucio przyznał mi się powróciwszy, że był w
Chełmicy, i że się doskonale bawił. Trochę mnie to
dotknęło.
— Proszęż cię — rzekłem — wszak wiesz, że
ja tam miałem projekta!
— Alboż ja ci przeszkadzam? — zawołał — alboż bronię bywać? Wlasch mnie prosił, trudno znowu
odmawiać.
Nie powiedziałem mu nic, aleśmy się rozstali
zimno. Dziś słyszę, Florek mi oznajmuje, że pan
Gustaw wyniósł się z hotelu na prywatne mieszka
nie. A la oonne heure! nie powiedziawszy mi słowa,
i nie pożegnawszy się ze mną. Un procćde au moim
singulier.
Uraził się moją wczorajszą wymówką, ale go
przepraszać nie myślę.
A! co za nudy! co za nudy!
24. czerwca.
Niewiem już, ile dni nawet dziennika nie tkną
łem. Rozmyślam ciągle co począć, niewiem prawdzi
wie, co lepiej. Tymczasem dnie tak schodzą trybem
jakimś nałogowym, na niczem.
Czasem chwila u którego z Iwińskich, zawsze
ze mną w dobrych stosunkach, wieczorem jaka go
dzina u Belli, która a la longue, nie zabawna. Ciągle
jak papuga powtarza jedno, i ubolewa nad swym
losem. Już z góry wiem, jak mnie przywita, co po
wie, jaką mnie obdarzy odpowiedzią na pytanie, jak
pożegna...
Dwa razy byłem u Starosty, a raz tylko widzia
łem Wandę; w domu nowym jeszcze się nie urzą
dzili. Młoda gospodyni tern tylko zajęta, aby Staro
ście było mile, dobrze i wygodnie. Gdzie dawniej
nie spotykano nikogo, teraz pełno jakichś ichmościów
w taratatkach... z wąsami i minami zamaszystemi.
Wygląda to na biuro oficjalistów. Wanda chodzi
rozpromieniona, ani jej poznać, chociaż strój pozo
stał ten co dawniej.

i

Hr. Maria laz mnie nie przyjęła, Emilię widzia
łem na chwilę, była roztarguiona i zajęta...
Wczoraj baron Tartakowski spotyka mnie na
ulicy, kwaśny, nachmurzony, zły...
— Wie pan nowinę? wszak to i hrabiego cokol
wiek jako kuzyna obchodzić powinno...
— Cóż takiego?
— A no — nasza pani Emilia niezawodnie za
mąż wychodzi. Począł się śmiać złośliwie. Wie hrabia
za kogo, za awanturnika, przybłędę, dla jego bogac
twa. Widziałem tego człowieka? czysty cygan.
Umyślnie w policji kazałem sobie pokazać, co o nim
wiedzą! Kaduk wie co za figura!! Ale cóż, panie
hrabio... pieniądze, pieniądze i pieniądze... one kró
lują, one żenią, one przyjaciół robią, — przez nie
wszystko, bez nich nic..
Machnął ręką i poszedł. — Byłem u prałata
chcąc się coś dowiedzić więcej, ale mi powiedział,
że rzeczy wcale tak daleko nie zaszły, że pewnego
niema nic, że hrabina Maria niezdecydowana, a
sama pani Emilia się waha... Więcej podobno gadania
niż rzeczy.
Jutro sam pojadę do Chełmicy... Przecież Wlasch
mnie zapraszał... własnoini oczyma zobaczę więcej.
I o ciekawe.
25. czerwca.
Wybrałem się z rana, nająwszy powóz i Florka
z sobą, na przypadek — dzień mi się poszczęścił
piękny i niegorący... Przez całą drogę rozmyślałem...
nad dziwnym składem okoliczności... Gdym przybył
i poprosić kazał o pokój gościnny dla przebrania
się, dano mi już nie ten, co pierwszym razem, ale
drugi, skromniejszy. Tamten był zajęty... nie umiano
mi powiedzieć przez kogo... Florek doniósł mi wkrót
ce, że w nim od dwóch dni Gucio mieszkał... Zasta
łem też panią Emilię — a zatem nie będziemy sami. .
Gdym zszedł do salonu, całe już towarzystwo
było w nim zgromadzone... Wlasch siedział przy
Emilu, a mój przyjaciel przy pannie Aryi. — Zrobi
łem wrażenie posągu Komandora w Don Żuanie. —
Gospodarz uprzejmie wyszedł naprzeciw, panna ironi
cznie się uśmiechnęła, Gucio podbiegł nadzwyczaj
rozczulony. Wypadło mi wdziać maskę obojętności i
chłodu, i zdaje mi się, że ją dobrałem doskonale...
(D. c. n.)

jedynie wynik zupełnej niezdolności stron;• znictwa centralistycznego. Ocalenie ekono
miczne było jego hasłem, na tę sesję na
wet jest jeszcze — ale samo ocalić nie
umie, a nikogo innego dopuścić nie chce.
Ciekawem jest, co w tym względzie
donosi bardzo dobrze uwiadamiany kore
spondent wiedeński wirtembergskiego dzien
nika Schwtibischcr Mercur. Kiedy w tutej
szych organach półurzędowych skwapliwie
zapomniano, że „byt ministerstwa wcale
nie jest zagrożonym,“ korespondent ten
odpisał: „A przecież niedawno jeszcze
bardzo prawdopodobnem było ustąpienie
jeżeli nie całego gabinetu, to kilku jego
członków. Cesarz zganił całe postępowa
nie rządu pod względem ekonomicznym,
mianowicie co do tak zwanych budowli
dla ratowania przemysłu, na co było 15
mil. złr. przeznaczonych (koleje), i dlate
go rząd co tchu zajął się naprawieniem
tych błędów? Ztąd się tłumaczy, że ce
sarz nie bierze udziału w naradach mi
nisterstwa, bo przedmiotem ich są właśnie
śprawy kolejowe.
Jeżeli delegacja galicyjska wniosła
od siebie sprawę zapobiegania lichwie, to
znak, że rząd się od tego uchyli, bo sejm
uchwałą swoją udał się do rządu, aby on
tę sprawę wytoczył w Radzie państwa.
Zgodność w tej mierze posłów tak Pola
ków jak Rusinów, uwydatniona we wspólnem podpisaniu wniosku Rydzowskiego,
imponuje centralistom i bardzo ich niepo
koi. Jestto jak owo wspólne wystąpienie
młodoczechów i staroczechów z powodu
wyborów do pragskiej Rady miejskiej. Wi
dzą centraliści, że jak Czesi łączą się
przeciw Niemcom, tak Polacy i Rusini
zawsze będą połączeni w sprawach materjalnych, a te dzisiaj górują; coraz czę
ściej zatem ten sojusz nawiązywać się
będzie musiał.
Wniosek Wildauera jest tak przesa
dnym, ze zraża nawet pewne sfery cen
tralistyczne. Po odprawie, jaką dały
centralistom wszystkie pisma polskie
wnioskowi Juzyczyńskiego, zakończonej
groźbą ustąpienia z Rady państwa Pola
ków, za którymi natychmiast wyszliby
Morawcy, Słoweńcy, Dalmatyńcy, całe
w ogóle prawe centrum, czują centraliści,
że nie wolno lekkomyślnie dotykać kwestji naszej krajowej Rady szkolnej ; tłu
maczą więc naszym delegatom, że wniosek
Wildauera wymierzony jest właściwie ty
lko przeciw Tyrolowi. „Właściwie tylko“
być może, bo Wildauer jest z Tyrolu i
bezwyznaniowcem, ale nie jest „jedynie
tylko.“ Inaczej, w tytule projektu ustawy
byłby wymienił Wildauer, że nie dotyczy
ona Galicji i już ustęp §. 1. byłby inaczej
ułożył. Wczorajsze pisma centralistyczne
milczą o tym wniosku.
Wobec wniosków Wildauera, Góllericha, dla którego komisję jutro ma wybrać
Izba, wobec rezolucyj i uchwal komisji
budżetowej, które furtą pospolitej uchwa
ły budżetowej decydować się poważają o
najważniejszych sprawach politycznych,
szkolnych, a nawet o własności prywatnej
wobec wniosku Klepsclia trudna zrozumieć
dlaczego wczoraj jakby na dane hasło,
wszystkie pisma centralistyczne w arty
kułach swoich wstępnych, Pressa, Nowa
Prcsse, Tagespresse, Fremdbl., Morgenpost
itd. wołają : Dajcież pokój wszelkim spra
wom politycznym, wyznaniowym itp., a
zajmijcie się sprawami ekonomicznemu
Zkąd wyszło to hasło?...

Poznań d. 21. listopada.
Pan Zygmunt Niegoleski podał nastę
pujące do dzienników wszystkich ogłosze
nie.- „Odkrycie wystawionego w Niegolewie pomnika na cześć poległych pod
Sommo-Sierra, stosownie do rozporządze
nia ś. p. ojca mojego Andrzeja Niegole
wskiego, odbędzie się w rocznicę bitwy
pod Sommo-Sierra dnia 30 listopada o go
dzinie pół do druęiej z południa. O czem
towarzyszy broni, kolegów i przyjaciół
śp. ojca mego poważam się uwiadomić.
Niegolewo pod Bukiem. Zygmunt Nie
golewski.
Ś. p. Andrzej Niegolewski, pułkownik
bohater z pod Sommo-Sierra, patrjota ja
kich niewielu, syn prawy Ojczyzny, pra
gnął za życia jeszcze uczcić pamiątką po
ległych w kraju dalekim rodaków i pozo
stawił tę wolę swoją synowi, który świę
cie wypełnia ją obecnie.
Po ogłoszeniu powyższem, zamieścił
pułkownik z r. 1863. Edmund Callier kil
kakrotne po wszystkich naszych dzienni
kach weżwanie: „Towarzyszów broni z r.
1863 wzywam, aby celem uczczenia pa
mięci tych, co przed nami walczyli dla
sprawy Narodu, zechcieli zbiorowo ucze
stniczyć w uroczystości odkrycia pomnika
w Niegolewie dnia 30. listopada. Chcący
porozumieć się w tym względzie, raczą się
zgłosić do mnie w przeddzień wyznaczo
nego terminu.
Callier, pułkownik wojsk polskich.
Zbiorą się zapewne i dość liczni je
szcze koledzy wojskowi z r. 1831., ś. p.
Andrzeja Niegolewskiego, by uczcić pa
mięć jego i braci poległych.
Dr. Palii, niemiec, pastor ewanielicki
w Podgaju pod Kwieciszewem, którego
list do ks. Kubeczuka, podaliśmy niedawno,
przesłał do Dziennika Poznańskiego pismo,
w którem to wystąpienie swoje usprawie
dliwia. Wypowiada w niem przekonanie
zacne i szlachetne, a z wielką odwagą —
zwłaszcza wśród dzisiejszego znikczemnienia. Prasa niemieckiego dziennikarstwa
nazwie go zapewne za to e i n S c h w & rm e r, jeżeli nie halb verrtickt. Otóż
mały ustęp z jego pisma do Dziennika
Poznańskiego-. „Dla mnie własna moja na
rodowość jest pewnym rodzajem świętości,
i dla tego pragnę też, ażeby to, co sam
szanuję i cenię wysoko, szanowanem było
i cenionem przez drugich i u drugich.
Pragnę zaś tego nadewszystko i z duszy
i z serca u Polaków z powodu nieszczę
ścia, którego doznają. Żywię bowiem dla

nich gorącą sympatję, i tej sympatji, którą
czuł kiedyś dla Polaków prawie cały
świat cywilizowany, którą czuły tysiące
liberalnego i zachowawczego kierunku mę
żowie, tej sympatji nie zapierałem się i
zapierać się nigdy nie będę, i wyznaję otwarcie, że mimo niejednego co się stało
i czego nie pochwalam, życzliwość tę dla
tej najszlachetniejszej latorośli Słowiańsz
czyzny zachowałem od dni moich mło
dzieńczych aż do posępnych chwil staro
ści — i uczuciu temu, jak się spodziewam
wiernym pozostanę do grobu. Połóżmy też
rękę na sercu i zapytajmy się samych sie
bie, czyż nie zasługują na współczucie
nieszczęśliwi Polacy ? Nie pokazaliż oni
w ostatnich czasach, że nie zamarły jesz
cze w nich cnoty narodowe, męstwo i mi
łość Ojczyzny ? I czyż nazwiska, jak ■
Lelewel, Chopin, Mickiewicz, Kraszewski,
Matejko, Moniuszko, Cegielski, Potocki i
tylu innych, nie dają dostatecznych dowo
dów, że mimo najnieprzyjażniejszych oko
liczności, w dziedzinie nauk i sztuk, jako
też na polu przemysłu wszystkim ucywi
lizowanym narodom wyrównać potrafili?
Naród, kłóremu takie świadectwo wysta
wić jesteśmy zmuszeni, nie zasłużył z pe
wnością na zagładę, nie zasługuje na to,
aby traktowano go z lekceważeniem i
prześladowano. Przeciwnie, odnośne rządy
powinny starać się o to — Austrja weszła
już na tę drogę — ażeby szanując i pod
trzymując narodowość polską, złagodzić
smutny los Polaków"...
Dr. Pahl wypowiada przytem i szcze
ry swój patrjotyzm niemiecki, jako też i
przywiązanie do domu Hohenzollernów,
którego składał dowody, z prawdziwie
odwagą cywilną w r. 1848, gdy dzisiejszy
cesarz niemiecki uciekać musiał do Anglji
a na pałacu jego położono napis : National-Eigenthum.
Jako przeciwieństwo zacnego listu
dra Pahl, zamieścił p, August Mosbach —
powtarzam pan August Mosbach
w Wrocławiu, autor różnych dzieł polskich,
haniebny artykuł w odcinkach Schlesische
Zeitung, w którym nas w najczarnięjszych
najfałszywszych, ohydnie potwarczych
przedstawia kolorach; piwa na ludzi, któ
rych pamięć polskiemu narodowi jest świętą
i drogą, w sposób tak nikczemny, że na
wet redakcja Schlesische Zeitung — jak
kolwiek nie sympatyczna dla paryasów
polskich, jak prawie cała dzisiejsza w Pru
sach prasa — uznała za stosowne ra
żące niektóre ustępy złagodzić i zastrzedz,
że nie na wszystkie zgadza się zdania
współpracownika swojego. Już to, pisząc
o wystawie warszawskiej eon amore
oplwal p. Mosbach wszystko co polskie,
szydząc Ober die polnisehen Schlachtsitze,
kłamiąc o ucisku ludu przez księży i szla
chtę itd. itd. i wielkim kończąc frazesem:
że „wszechpotężny ks. kanclerz długo
oczekiwane dał hasło walki postępu
przeciw ciemnocie itd." (sic///). Rok 1863
(rok bohaterstw niezrównanych i poświęceń
bez grauic, nie wchodząc w rozbiór chło
dno rozumowy i rozsądkowy) — p. Mos
bach najhaniebniejszem obrzuca błotem,
skoślawia wypadki i spotwarza ludzi, ści
gając bezczelnie mężów wielkich ofiarno
ścią, odwagą bezprzykładną i zaparciem
się heroicznem dla siebie wszystkiego, ściga
ich poza śmierć ich męczeńską i 'groby
smutne na tułactwie! — Czyż niezadrgnęła mu ręka bezwstydna, gdy to pisał ? —
A p. Mosbach był niegdyś Polakiem, stał
ongi po stronie polskiej i wielkim Polaków
i Słowiańszczyzny był przyjacielem, pisał
o historji polskiej, i wszystkiem, co nas dotyczało zajmować się lubił. Ale dziś znać
inne ma widoki. Potrzebuje ks. kanclerza
i Niemców, pokłonił się więc przed bał
wanem potęgi i zdradził Polaków. Są lu
dzie, którzy zmieniają narodowość, opinje,
jak suknie, stosownie do pory: od zimna
i upału, od wiatru, śniegu i słońca.
Już przed laty kilkunastu ostrzegał szla
chetny i prawy śp. Fritz, lektor przy uniwersytecie wrocławskim: „Nie wierzcie
Mosbachowi, bo to jest obłudnik i zdradzi
was!“ Słowa zacnego, serdecznego męża
sprawdzają się, niestety, jak najzupełniej!
Z księżmi katolickimi coraz gorzej w
zaborze pruskim, coraz więcej ich więżą,
i coraz więcej banitów.
Na gruncie dominium Słaboszewo pod
Mogilnem, własności p. Fuhringa, wyko
pano pięćdziesiąt kilka monet starych zło
tych. Monety te są ciężkie, chociaż tylko
wielkości złotówki, i z różnych pochodzą
wieków. Wartość każdej oceniają na tala
rów 14. Na tem samem dominium wykopa
no przed latami kilku znaczny skarb mo
net srebrnych.
Śnieg już do nas zawitał, ale jeszcze
bez mrozu.

Ziemie polskie.
(Gwałty pruskie. — Podróżująca policja
ku śledzeniu ruchu polskiego. — Słownik ję
zyka litewskiego. — Projekt zakładu pracy
dla kobiet w Kielcach. — Antoni Czarnecki
Folwarki wzorowego gospodarstwa w Kurlandji.)

Świeżo w parlamencie niemieckim
posłowie: Windhorst, Reichensperger i
ks. Radziwił z Bytomia w dosadnych wy
razach odmalowali dżisiej«ze konstytucyj
ne rządy w cesarstwie niemieckim. Strzeż
cie się panowie, zawołał Reichensperger,
tej zasady, którą kanclerz tu obwieścił,
a którą jest bezwzględna wszechmocność
państwa. Jest ona bizantynizmem, a jeżeli
ją przyjmiecie, zgotujecie państwu przy
szłość Bizancjum." Zasada ta wszechmocności państwa w naszem położeniu uja
rzmionego ludu jest jeszcze groźniejszą
dla przyszłości, i dla tego wszelkie kroki
najezdniczego rządu w tym kierunku silny
i wytrwały opór napotykać powinny. Z tych
to powodów zachowanie się duchowień
stwa polskiego w zaborze pruskim zasłu
guje na cześć naszą. Gwałty najezdców
nie przestają tam się srożyć. Ks. Goczkowski z Poznania został skazany na trzy

tygodnie więzienia lub 50 talarów grzy
wien za czytanie cichej mszy w katedrze.
Ks. Br. Rybickiego, wikarjusza w Szamo
tułach za nieprawne odprawienie siedmiu
mszy cichych skazano na 550 talarów
grzywien albo na 36 tygodni więzienia.
Trybunał królewski zatwierdził czwarty
już wyrok sądu brandeburgskiego przeci
wko księdzu biskupowi warmijskiemu, ska
zujący go na 200 talarów grzywien lub
sześciotygodniowe więzienie.
Rząd najezdniczy, widząc, że pomimo
wysileń jego, narodowość polska wzrasta
w siły, obmyśla rozmaite środki na jej
pognębienie. W tym celu noszą się w sfe
rach rządowych z projektem utworzenia
podróżującej policji ku śledzeniu ruchu
polskiego. Spodziewają się jednak w sej
mie pruskim opozycji, przedewszystkiem
ze względów budżetowych.
Niedawno pojawił się w Królewcu
słownik języka litewskiego, bardzo sta
rannie ułożony przez Kurchata. Przy tej
okoliczności wypada uczynić uwagę, że li
tewska literatura, o której nasze pisma
żadnej wzmianki nie czynią, w ostatnich
czasach wzbogaciła się kilku udatnemi
dziełkami.
W Kielcach został ułożony projekt urządzenia Zakładu pracy kobiet, na wzór
takichże zakładów istniejących w Warsza
wie, Kaliszu, Płocku i Włocławku.
Niedawno na Litwie w Mińskiej gubernii umarł Antoni Czarnecki, człowiek
powszechnie szanowany i gorliwy zacho
wawca historycznych zabytków, jakie znaj
dowały się, i dzięki jego staraniom, dotąd
istnieją w rodzinnem jego gnieździe, Lubieszowie, w gubernii i powiecie Mińskim.
Staraniom jego głównie zawdzięczać nale
ży utrzymanie pięknych świątyń lubieszowskich, z których jedną zdobią piękne fre
ski pędzla Łukasza Hcibla, pijara.
Russki Mir pisze, że kurlandzki gu
bernator wystąpił do ministerstwa dóbr
państwa z wnioskiem, co do urządzenia
w każdym okręgu po jednym folwarku
wzorowego gospodarstwa wiejskiego. Na
początkowe wydatki na urządzenie takich
folwarków ma być wyznaczona kwota rs.
2.000 na każdy, a następnie po 1.000 rs.
rocznie. Na pokrycie tych wydatków pro
ponowany jest oddzielnny podatek, który
z każdej osady włościańskiej wynosić bę
dzie jednorazowo po rs. 2, a następnie po
1 rublu rocznie.

Przegląd polityczny.
Część armii hiszpańskiej, która miała
odpłynąć do Santanderu, aby ztamtąd udać się nad Ebro, wylądowała napowrót
w San Sebastian, a to z powodu — jak
głoszą depesze republikańskie, złego stanu
morza, oraz braku żywności, w którą się
dostatecznie nie zaopatrzono. Tak więc
pierwotny plan obejścia z zachodu Bilbao
i Vittorji został zaniechany, a w skutek
tego stanowcze kroki przeciw karlistom
uniemożliwiono.
Ufny w protekcją mocarstw, które uznały rząd Serrany, dąży widocznie mar
szałek do tego, aby dyktaturę swoją utrzymać jak najdłużej, ztąd wstręt do ry
chłego zakończenia wojny karlistowskiej.
Mamy teraz dokument, stwierdzający to
przekonanie, a który już otwarcie powo
łuje się na tę opiekę; poucza on, że dzi
siejszy rząd madrycki nie ścierpi żadnego
stronnictwa, któreby jakąbądź drogą dobi
jało się władzy nad krajem. Z powodu
wieści, iż lir. Alfons Asturyjski zamyśla
wydać manifest, Sagasta przesłał guber
natorom okólnik, wzywający ich, aby sta
rali się wszelkiemi siłami zapobiedz de
monstracjom przeciw obecnemu rządowi.
Zapowiada on niby zwołanie kongresu,
przez pośrednictwo którego kraj objawi
wolę swoją, co nie pierwej nastąpić może,
aż karliści zostaną zgnieceni. Obok tego
jednak twierdzi, iż rząd nigdy nie pozwoli
na to, aby obok jego chorągwi rozwijano
jakąkolwiek inną, i nie ścierpi, aby naród
w błąd wprowadzono, bo ma (rząd) do
spełnienia ważne obowiązki chwili, zwła
szcza wobec uznania swego przez Europę.
Rząd użyje wszelkich środków i nadzwy
czajnej władzy, jaką ma w ręku, przeciw
wichrzycielom porządku publicznego, jaką
kolwiek by wywiesili chorągiew.
Jednocześnie z tym okólnikiem rząd
madrycki miał cofnąć rozkaz ogłaszania
wiadomości z pola wojny, niebędących
przedrukiem raportów rządowych. Niema
rzeczywistych dowodów podejrzywania
rządu o złą wolę w tem rozporządzeniu,
ale wobec powyższych objawów dzisiej
szych jego dążności, wolno przypuszczać,
iż nie bez ukrytej , myśli powrócono wol
ność prasie: dziś przytłumiono karlizm
do tyła, iż brak jego ruchliwości nie na
rękę Serranie; wolna prasa może nieco
rozżarzyć przygaszone namiętności, poczem ją napowrót ująć można będzie w
ciasne kluby.
Komisja parlamentu niemieckiego, któ
rej przekazano do zbadania projekt rzą
dowy o landszturmie, odrzuciła artykuł
tego projektu, podług którego rząd miał
by prawo wcielenia landsturmu do landwery.
x
Arystarch-Bej, poseł turecki w Ber
linie, przedłożył Bismarkowi depeszę rzą
du tureckiego, tyczącą się konwencji han
dlowych, mających się zawrzeć między
Rumunją a innemi państwami europejskiemi. Zapewnił go Bismark, że konwencje
te w niczem nie nadwerężają zwierzchniczej władzy sułtana.
Rząd badeński nie może od kilku lat
obsadzić arcybiskupstwa Freiburskiego, a
nie potwierdził dotąd przedstawionych mu
przez kapitułę kandydatów. Biskup Rottenburski Hefele nie przyjął godności ar
cybiskupiej, biskup Spiry Haneberg, prof.
ks. Alzog, prałat katedralny Heterle i
proboszcz dr. ks, Dieringer odmówili da
nia przyrzeczenia, iż słuchać będą ustaw
antikościelnych.

Obiegają znów po dziennikach pogło
ski o przygotowaniach, jakie czyni rząd
pruski w Rzymie w celu zapewnienia sobie
stanowczego wpływu przy najbliższym wy
borze papieża. Kardynał Hohenlohe ma
być tym kandydatem pruskim, który prze
prowadzi ugodę między papieztwem a ce
sarstwem niemieckiem. Schlesische Zeitung
zbija te pogłoski. Podług tego dziennika
„rząd niemiecki powstrzyma się od wszel
kiego wpływu na wybór papieża i — co
zatem idzie — stawiać nie będzie własne
go kandydata, po dokonanym zaś wyborze
może być zadaniem rządu — jak to już
oświadczył ks. Bismark w parlamencie —
zbadać, czy wybór został dokonany pra
wnie tak, aby wybrany stosownie do na
szego zapatrywania, był uprawnionym wy
konywać w Niemczech prawa, przysługu
jące papieżowi."
Parlament włoski już wczoraj rozpo
czął posiedzenia swoje. Stronnictwo rzą
dowe jest w większości. Prezesa Izby je
szcze nie wybrano; ma jednak na tę go
dność wszystkie szanse za sobą kandy
dat rzędowy, Biancheri.
Z Izby sądowej.
P. Franciszek Krzysztofowicz właściciel
dóbr Trybuchowiec, Leon Rappaport prywa
tyzujący we Wiedniu, dr. Ignacy Scbaffel
adwokat we Wiedniu, zawarli dnia 3. sier
pnia 1872 we Wiedniu, umowę celem wspólnej
dzierżawy dóbr grecko orjentalnego funduszu
religijnego na Bukowinie. Termin do poda
nia ofert był na pierwsze dnie miesiąca pa
ździernika 1873. Wspomnieni trzej wspól
nicy udali się więc przy końcu września 1873
r. w podróż do Bukowiny, zatrzymali się je
dnakowoż we Lwowie, celem dostarczania po
trzebnej kaucji i załatwienia interesów.
Dnia 29. września z. r. oświadczył dr.
Ignacy Scbaffel Franciszkowi Krzysztofowi czowi we Lwowie, iż Karol Pietsch fabrykant
maszyn i szwagier dyrektora dóbr gr. or. fun
duszu religijnego na Bukowinie, wpłynąć może
na wydzierżawienie tych dóbr, iż zatem on
(dr. Scbaffel) właśnie był u Karola Pietscha,
który gotów jest użyć wpływu swego na ko
rzyść ich spółki, jednakowoż żąda, aby Fr.
Krzysztofowicz dla zabezpieczenia, za jego
pośrednictwo, zapłacić mu się mających 5000
zł. wystawił mu weksel na taką kwotę.
Te przedstawienia dr. Schaffla spowodo
wały Fr. Krzysztofowicza do akceptowania
wekslu przez dr. Schaffla na własne imię wy
stawionego na kwotę 5000 złr. z datą Lw’ów
29. września 1873.
Dr. Scbaffel wręczył zaś Fr. Krzysztofowieżowi skrypt depozytowy z datą Lwów 29.
września 1873 tej treści: iż Fr. Krzysztofo
wicz złożył do jego rąk akcept wekslowy na
5000 zł. z poleceniem, aby takowy p. Pietschowi fabrykantowi maszyn we Lwowie na
tenczas wydał, jeśli oferta podana przez Fr.
Krzysztofowicza celem otrzymania dzierżawy
kilku dóbr gr. or. funduszu religijnego przez
właściwą władzę potwierdzoną, i dotyczący
kontrakt ostatecznie zawartym będzie. Jeżeli
zaś ta oferta nie zostanie przyjętą i kontrakt
dzierżawy uie przyjdzie do skutku, natenczas
dr. Ignacy Scbaffel obowiązanym będzie po
wyższy weksel Fr. Krzysztofo wieżowi zwrócić.
Dr. Schafflowi nie przysłużały zatem ża
dne prawa na powyższy, u niego tylko w oznaczonym celu złożony weksel, mimo to je
dnak już drugiego dnia odstąpił ten weksel
spekulantowi Samuelowi Selcer, który uzyskał
przeciw Fr. Krzysztofo wieżowi nakaz zapłaty
c. k. sądu kraj, jako handlowego we Lwowie
z d. 24. marca 1874 1. 17480. W skutek
doniesienia Fr. Krzysztofowicza śledztwo prze
prowadzone wykazało, że dr. Schaffel, Fr.
Krzysztofowicza względem celu wystawienia i
złożenia powyższego wekslu w błąd wprowa
dził, i że w naprzód powziętym zamiarze otrzymania pieniędzy na imię Fr. Krzysztofo
wieża i wyrządzenia mu szkody od niego pod
stępem powyższy weksel wyłudził.
Karol Pietsch zeznał bowiem w sądzie,
że adwokat dr. Schaffel tylko jeden raz, a to
w zimie 1872 r. u niego był, i prosił go
wpłynąć na swego szwagra dyrektora dóbr
gr. or. funduszu religijnego dr. Hammera, aby
spółka Krzysztofowicz, Rappaport i Schaffel
dostała dzierżawę tych dóbr, że jednakowoż
on Schaffowi wprost oświadczył, że niema naj
mniejszego wpływu na swego szwagra i w tę
sprawę wcale wdawać się nie zamyśla. Dalej
zeznał Karol Pietsch, że dr. Schaffel, dnia
29. września 1873 u niego niebył, nigdy wię
cej z nim w tej sprawie nie mówił i że jemu
nic nie było wiadomem o złożonym wekslu na
5000 złr.
Wyznania dr. Ig. Schaffla, uczynione
co do tych okoliczności Fr. Krzysztofowiczowi,
przedstawiają się więc jako kłamliwe i pod
stępne udawania, celem wyłudzenia w mowie
będącego wekslu. Dr. Schaffel twierdzi wpradzie, że Fr. Krzysztofowicz nie wręczył mu
wspomnionego wekslu jako depozytu, lecz że
go upoważnił takowy spieniężyć; twierdzenia
te jednak są w sprzeczności z osnową wy
stawionego przez dr. Schaffla skryptu depo
zytowego, jakoteż z zaprzysięźonemi zezna
niami Fr. krzysztofowicza.
Dalej utrzymuje dr. Scbaffel, że z powodn staranii się o dzierżawę dóbr gr. or.
funduszu religijnego dla spółki znaczne miał
wydatki, które pokrył pieniędzmi otrzymanemi
za weksel, Jednak i to twierdzenie odpartem
jest 3cim ustępem umowy z d. 3. sierpnia
1873 r. i zeznaniem Krzysztofowicza. Oprócz
tego oświadczył dr. Schaffel, Fr. Krzysztofo
wiczowi już po odstąpieniu owego wekslu w
jesieni 1873 r. wobec świadka Bernharda
Manscha wyraźnie, że do niego niema żadnej
pretensji, i że Krzysztofowicz jest jego do
brodziejem.
Taksamo kłamliwem jest tłumaczenie się
dr. Schaffla jakoby powyższy weksel u S.
Selzera tylko był zastawił, i zobowiązał się
był wypożyczoną na takowy sumę 3000 zł.
sam zapłacić, gdyż przeciwieństwo jego twier
dzenia nietylko z jego listownej umowy z S.
Selzerem względem wekslu, lecz i z zeznań
S. Selzera wynika.
Przedstawione działanie dr. Schaffla za
wiera w sobie wszelkie znamiona zbrodni o

szustwa, przewidzianej w§. 197. i 200. u. k.
która ze względu na wysokość zamierzonej
szkody przenoszącej 300 złr. ma być uka
raną podług §. 203. u. k.
Śledztwo dalej wykryło, że Selzer dr.
Schafflowi w podstępnem działaniu na nieko
rzyść Fr. Krzysztofowicza, w ten sposób był
pomocnym, że wiedząc, iż przez Fr. Krzy
sztofowicza akceptowany weksel znajduje się
li jako depozyt w rękach dr. Schaffla, i że
temuż nie przysługują żadne prawa z tego
wekslu, — dr. Schaffla nakłonił do odstąpie
nia jeszcze tego wekslu, Że ten weksel nabył,
i przeciw Fr. Krzysztofowiczowi zaskarżył.
Dr. Schaffel wyznał przed Fr. Krzysztofowiczem, który go z powodu odstąpienia swego
wekslu do odpowiedzialności pociągnął; iż bę
dąc przy końcu września r. z. w kłopocie pie
niężnym udał się z prośbą do Selzera o wy
pożyczenie pieniędzy, tenże żądał jednak we
kslu Fr. Krzysztofowicza na 5000 zł., a mi
mo, że on (Schaffel) wyraźnie oświadczył, że
weksel u niego jako depozyt jest złożony, nalegał
Selzer tak długo na niego, aż mu ten weksel
za 3000 złr. sprzedał. To samo oświadczył
dr. Schaffel w obec świadka B. Manscha, a
nawet w sądzie zeznał, że Selzer go do wy
dania wekslu namówił. Wreszcie Selzer sam
przyznał, nietylko przed Fr. Krzysztofowiczem, ale i powtórnie przed tym i przed
świadkiem B. Mansch, że kupując weksel‘do
brze wiedział, iż on jako depozyt w ręce dr.
Schaffla złożony został, i że mimo tego we
ksel nabył, gdyż jest spekulantem i dobry in
teres zrobił.
C. k. prokurator państwa wnosi zatem
przed c. k. sądem krajowym jako sądem przysięgłych we Lwowie następujące oskarżenie :
1) że dr. Ignacy Schaffel adwokat z
Wiednia, we Wrześniu 1873 r: w zamiarze
wyrządzenia Fr. Krzysztofowiczowi szkody w
kwocie nad 300 zł. podstępnem udawaniem,
jakoby p. K. Pietsch miał wpływ na wydzie
rżawienie dóbr gr. orjentalnego funduszu re
ligijnego na Bukowinie, i że tenże gotów użyć tego wpływu na korzyść Fr. Krzysztofo
wicza, — tegoż w błąd wprowadził, i spowodo
wał go złożyć do rąk dr. Schaffla dnia 29.
września z. r. jako depozyt weksel na za
bezpieczenie wynagrodzenia Karolowi Pietsch
za pośrednictwo rzekomo należącego się, przez
Fr. Krzysztofowicza na 5000 zł. akceptowany,
tudzież iż dr. Schaffel w tym zamiarze na
stępnego d. 30. września 1873 r. ten u niego,
jako depozyt złożony weksel Selzerowi od
stąpił,
2) iż Samuel Selzer, spekulant we Lwo
wie, dr. Ignacemu Schafflowi w podstępnem
działaniu na niekorzyść Fr. Krzysztofowicza
w ten sposób był pomocnym, że wiedząc, iż
przez tegoż akceptowanym weksel znajduje
się li jako depozyt u dr. Schaffla i źe temuż
nie przyslużają żadne prawa do tego wekslu,—
dr. Schaffla w zamiarze wyrządzenia Fr. Krzy
sztofowiczowi szkody nad 300 zł. nakłonił do
odstąpienia mu tego wekslu, dalej że ten we
ksel nabył, a potem przeciw Fr. Krzysztofo
wiczowi zaskarżył;
że zatem dr. Ig. Schaffel dopuścił się
zbrodni oszustwa z §. 197 i 200 u. k. we
dług §. 203 ukarać się mającej, a Samuel
Selzer zbrodni współwiny w oszustwie z §.
197 i 200 u. k. karygodnej według §. 203
u. k.
Oskarżonego Selzera wypuścił sąd za
kaucją 12.000 zł., zaś od Szaffla nie przyjął
kaucji, którą tenże w sumie 6000 zł. złożyć
się zobowiązał.
Ostateczna rozprawa w tej sprawie roz
poczęła się w poniedziałek 23. listoprda przed
sądem przysięgłych.
Trybunał sądowy składali p. radca Uhle
jako prezydujący, pp. radca Waniek i sędzia
Pozniak jako wotanci, protokolista auskultapt
p. Deisberg.
Na ławie przysięgłych zasiadają: pp.
Bandurowski, Alder, Menkes, Waszkurek, Mo
krzycki, dr. Pomianowski, Fedorowski, Chirer,
dr. Przesmycki, Gotsoner, Kurzer i Brand, p’.
Baurowicz jako zastępca.’
Ze strony prokuratorji funguje p. Leźański. Obronę Schaffla prowadzi dr. Popiel,
zaś drugiego oskarżonego Selzera broni dr.'
Górecki.
Pytany Ignacy Schaffel podaje.iź urodził
się w Podliajcach w Galicji, należy obecnie
do gminy wiedeńskiej, jest izraelitą, trudni
się adwokaturą w Wiedniu, 42 1., jest ojcem
5ga dzieci, nie był nigdy sądownie karany,
niema żadnego majątku, prócz pretensji u
swoich klientów. Schaffel wygląda dość' wy
nędzniało w wyszarzanych sukniach, oka uje
jednak pewność siebie.
Selzer Samuel z zatrudnienia eskomptysta jak się wyraża, rodem ze Lwowa, lat 40,
izraelita, żonaty, siedział 7 dni w areszcie za
przestępstwo przeciw bezpieczeństwu Życia,
z powodu przypadkowego utrucia się dziecka
trucizną na szczury. Jest to skończony typ
lichwiarza galicyjskiego, przebiegłym wzro
kiem wodzi po sali. Przez długie lata karmił
się on pracą clirześciańską. Niedawno jeszcze
spotkać go było można na Wałach hetmań
skich w długim chałacie, zaczepiającego prze
jezdnych i oficerów, dziś już ubiera się ele
gancko: „ais ein gebildeter Mensch", i stał
się eskontystą, dzierżawcą dóbr itd.
Zaraz na wstępie rozprawy wnosi za
stępca prokuratora odroczenie rozprawy z po
wodu, iż ważny świadek Bernard Mansch pry
watyzujący w Wiedniu do rozprawy się nie
pojawił.
Trybunał jednak ze względu, że rozprawa
już raz była odroczoną, powtóre, Że spodzie
wane wyjaśnienia Manscha okazać się mogą
bardzo problematycznemi, nie przychyla się
do tyeh wniosków. W skutek tego pan za
stępca prokuratora zapowiada zażalenie nie
ważności na podstawie §. 344 ustęp 5. ust.
post. kar. Według odczytanego świadectwa
lekarzy, Mansch mógł by się jawić do 15.
grudnia, a wtedy sędziowie przysięgli z żywo
opowiadanych przez niego szczegółów zupeł
nie inne wrażenie odnieść by mogli, niż to
jest możliwem z odczytanych protokołów i ze
znań.
(C. d. n.)

Kronika.
Kurjerek Lwowski.
— Przypominamy iż dzisiaj we środę
d. 25. odbędzie się w kasynie mieszczańskiem
wieczorek z tańcami.
— Wczoraj o godz. 3 m. 30 wybuchł
pożar w piwnicy kamienicy kapitulnej pod
nr. 5, Powstał podobno przez nieostrożność
przy zapalaniu fajki, znajdującego się tam
stróża; nie wyrządzi! jednak żadnej szkody,
prócz, Że się stoma spaliła.
— Ks. Jaremowicz Winc. katecheta zło
żył w Administracji Gaz. Nar. na pogorzel
ców z Gerlic 2 zł.
— Namiestnictwo rozpisuje wybór uzu
pełniający posła do Izby deputowanych Rady
państwa z kurji większych posiadłości, okrę
gu wyborczego Kołomyja Horodenka-ŚniatynKossów-Nadwórna na dzień 22. grudnia b. r.
Wybór ten będzie przeprowadzony w Koło
myi — a godzina i lokalności, w których się
wybór odbędzie, będą podane do wiadomości
wyborców kartami legitymacyjnenii, które im
W właściwym czasie będą doręczone.
— Wybór uzupełniający jednego członka
do Rady powiatowej z grupy gmin wiejskich
odbył się duia 18. bm. w Dolinie. Wybrany
został jednogłośnie dr. Teofil Witoszyński,
c, k. lekarz sanitarny z Doliny.
— Dnia 6. bm. koło Dąbrówki, w powie
cie Nowo-Sądeckim, pracujący przy budowie
kolei żelażnej robotnik Jan Lorek, rodem z
Biczyc tegoż powiatu, zginął przypadkową
śmiercią, zasypany urwiskiem. Zarządzone zo
stało sądowe dochodzenie przyczyny tego wy
padku.
— Donoszą z Krakowa, że prezes dy
rekcji monopolu tytoniowego p. Merkl-Reinsee,
który, jak donieślimy, bawił tam w sprawie
fabryki cygar, rozporządził, że w nowym bu
dynku, który ma stanąć w przeciągu dwóch
lat, zajętych będzie 2000 robotnic, których
ogólna płaca wynosić będzie tygodniowo
7000 zł.
— Dnia 26. tm. rozpoczuą się w Kra
kowie wykłady dla mężczyzn w wyższym za
kładzie nauk handlowych w muzeum techni
czno przemyslowem.
— Pomimo skarg na coraz bardziej ście
śniający się widnokrąg myśli, na brak wiel
kich porywów, prac szerokiego zakresu, prze
cież ciągle jeszcze skargi się mnożą także
na brak pracy w zakresie mniejszym, roboty
mrówczej, która nam bardziej teraz potrze
bna niż wszystka inna. Dlatego z przyjemno
ścią podnosimy każdy choćby najmniejszy
objaw takiej pracy, zwłaszcza zaś jeżeli po
trafiła sobie uzyskać uznanie, przyniósłszy
owoc wcale pokaźny. Oto co pisze Czas-.
„W Krakowie Towarzystwo „Mrówka11,
które wzięło sobie za cel popieranie oświaty
ludowej, przez zakładanie księgozbiorków i
czytelń przy szkołach ludowych i przez opie
kowanie się ubogimi uczniami, dostarczając
im książek i przyborów szkolnych a nawet
odzieży. Od chwili swego założenia, Towarzy
stwo cichą pracą, prawdziwie mrówczą, bez
publicznych odczytów, teatrów, loteryj fanto
wych itp. potrafiło jedynie pomiędzy swoimi
członkami lub za ich pośrednictwem zebrać
fundusze o tyle, że niosąc pomoc rok rocznie
ubogiej młodzieży, założyło prócz tego w
Krakowie i okolicy, a nawet w odleglejszych
częściach kraju kilkadziesiąt księgozbiorków
przy szkółkach ludowych, co w skutkach oka
zało się nader zbawiennem. Pracując atoli i
w innym kierunku,
Zarząd Towarzystwa
„Mrówki11 postanowił przy nadchodzącej zimie
odezwać się do publiczności o poparcie materjalne biednej młodzieży szkolnej, i wydał
odezwę w której pisze: „Piękny i godny na
śladowania przykład dała prześ. Rada m. Kra
kowa, udzielając Towarzystwu „Mrówka11 200
zł. z funduszów miejskich. Jednak ani ten
hojny datek, ani zkąd inąd płynące fundusze
Towarzystwa, nie są w stanie zaspokoić choć
by w znacznej części potrzeb tak liczne;
biednej młodzieży szkolnej naszego miasta;
dlatego więc zarząd Towarzystwa „Mrówka11
uprasza łaskawe osoby, posiadające starą odzież, dla nich nie przydatną, a która wyreperowana, jeszcze bardzo dobrze służyć może
dla biednych dzieci, aby takową odzież
Towarzystwu ofiarować raczyły.11 Popierając
bardzo gorąco cele Towarzystwa, nadmienić
jeszcze musiiny w końcu, że Towarzystwo
przyjmuje również wszelkie pieniężne datki
na ten cel, które odbiera za pokwitowaniem
podskarbi Towarzystwa p. Ż. J. Wywiałkowski, w składzie swoim przyborów szkolnych w
Krakowie Rynek nr. 20. Odezwę podpisali
profesor sem. naucz, męs. p. Henryk Stroka
jako przewodniczący i dyrektor szkoły miej
skiej p. Juljan Maciołowski, jako członek za
rządu.11 — Powtarzając artykuł krakowskiego
dziennika i Gazeta chętnie przysłużyć by się
chciała „Mrówce11 u swoich czytelników.
— Wczorajsza nasza wzmianka w kro
nice w doniesieniu z Paryża, zaczerpniętem
z Dzień. Poznańskiego, jest mianowicie pod
tym względem niedokładną, że były dyrektor
szkoły montparnaskiej nie nazywa się Edward
Kubicki, lecz Edward Habich. Prostując to,
niewierny z jakich powodów,. mylnie podane
nazwisko przez jednego z korespondentów
paryskich, zarazem dodajemy od siebie kilka
szczegółów o Erneście Malinowskim jeneralnym dyrektorze kolei żelaznych w Limie. W
Żadnej z prowincji polskich, kierunek reali
styczny Gbecnego wykształcenia publicznego,
nie zamanifestował się tak wybitnie, jak wła
śnie między emigracją z r. 1863. Gdziekol
wiek w Europie lub nawet po za jej grani
cami podejmują się bądźto budowy kolei
żelaznych, bądź pomiary geometryczne w ce
lach naukowych, lub też chemików . potrzeba,
wszędzie tam obecnie znakomite zajmują tam
stanowiska Polacy należący do emigracji ostatniego powstania. Jednym z najprzedniej
szych reprezentantów tych naszych inżynie
rów i geometrów wyszłych bądź to ze szkoły
politechnicznej w Paryżu bądź ze szkół in
nych, jest właśnie wspomniany wyżej Ernest
Malinowski. Największą pracą Malinowskiego
a taką, która mu powszechny zjednała roz
głos, jest plan budowy kolei żelaznej przez
Kordiliery w Ameryce. Punkt najwyższy
przez który kolej ta poprowadzoną została,

jest tylko o 300 stóp niżej położony od
szczytu góry Montblanc. Wiadukty i tunele
tej kolei nie mają nic równego sobie w Eu
ropie. Dzienniki zagraniczne umieściły były
niedawno obszerną, faihowo napisaną krytykę
budowy tej kolei, gdzio wszelką oddano słu
szność naszemu ziomkowi. Dla tych, którzy
polegają na sądach Niemców, dodać możemy,
że i wiedeńska Prcsse uczyniła to niedawno
niewspomniała tylko, jak zwykle, że Malino
wski jest Polakiem. — Do Peru powołano
takżo p. Folkierskiego, znanego z czasów oblężenia Paryża, gdzie z fortów urządzał
światło elektryczne, za pomocą którego, roz
poznawać mogli oblężeni stanowiska Prusaków
z czego jednak niestety! mało tylko mogli
korzystać.

— Podziękowanie. Dla ubogich a
zasłużonych złożono u mnie następujące dary:
PP. Gaszyński Hipolit 5 zł. Chyliński Jan 5
zł. F. Głodziński 5 zł. Głodziński Ksawery 2
zł. M. C. 5 zł. F. W. Królikowski 5 zł. G.
Wichert 1 zł. Zarząd drukarni Dziennika
Polskiego 1 zł. Zecerzy drukarni Dzień. Pol.
2 zł. 6 c. Smiechowski aptekarz z Radymna
1 zł. Razem 32 zł. 6 c. — Pp. Michniewski
Karol surdut, a Pierożyński Ludwik sto egz.
dziełka „Rozprawa o funduszach krajowych,
Lwów 1865, egzemplarz po 50 ct. Upraszam
w imieniu ubogich a zasłużonych o jak naj
prędsze zamienianie tych ciekawych rozpraw
na c. k. centy. Także dziękuję niniejszem
р. Strzałkowskiemu za chęć darowania ubo
gim a zasłużonym 20 zl. jako należytość za
jabłka, gruszki, śliwki, kapustę i dynię, że
zaś p. Pierożyński Ludwik odezwę umiesz
czoną w nr. 267 Gazety Narodowej z dnia
21. listopada br. udaremnił te dobre chęci,
więc upraszam p. Strzałkowskiego o nade
słanie tych specjałów w naturze, zapewniając
że ubodzy a zasłużeni mają doskonały
apetyt.
Lwów 24. listopada 1874.
Wiktor Wiśniewski,
ulica Ochronek, nr. 6.
— Ogłoszenie. Według §. 14. Instru
kcji do ustawy wojskowej winien każdy po
pisowy, będący w klasie wieku obowiązującej
do służby wojskowej, zgłosić się ustnie albo
pisemnie do miejscowej władzy stawniczej
celem zapisania go do nastąpić mającego
poboru.
W dopełnieniu tego postanowienia wzy
wa magistrat niniejszem popisowych urodzo
nych w latach 1855, 1854 i 1853 do sta
wiennictwa na rok 1875 obowiązanych, i do
gminy tutejszej przynależących, jakoteż ob
cych przebywających tu w celach naukowych,
handlowych, przemysłowych lub zarobkowych,
niemniej tych, którzy wyszedłszy już z pier
wszych trzech klas wieku popisowego, z ja
kiejkolwiek przyczyny nie uczynili jeszcze za
dość powinności poborowej; aby się do spisu
poborowego w miesiącu grudniu 1874 zgłosili
osobiście, lub w razie słabości albo nieobe
cności swojej przez rodziców, opiekunów lub
innych zastępców swoich w tutejszym urzę
dzie konskrypcyjnym tern pewniej, gdyż w
razie przeciwnym pociągnięci będą do odpo
wiedzialności i ulegną skutkom karnym, za
grożonym w §. 52 ustawy wojskowej.
Przypomina się równocześnie popisowym,
którym na mocy §§, 17., 25. i 27. ustawy
wojskowej, przysłużą prawo uwolnienia od po
boru lub czynnej służby wojskowej, aby po
starali się wcześnie o dokumenta potrzebne
do uzasadnienia podania o przyznanie im uwolnienia, któreto dokumenta przedłożyć na
leży w terminie wyznaczyć się mającym do
wniesienia dotyczących reklamacyj.
— Przemyśl 21. listopada. Erazm Ziołecki vel Romański, o którym doniosła Ga
zeta Narodowa z d. 20. bm. nr. 266 w ko
respondencji z Jasia, że popełnił różno wy
stępki, bardzo łatwo może być istotnie Koudelką, ale nie synem starosty w Złoczowie,
lecz synem adjunkta przy starostwie dawniej
w Samborze, obecnie w Staremmieście. Albo
wiem tenże adjunkt ma syna, który narobi
wszy długów, ueiekł przed dwoma laty od
rodziców. Służył dawniej w wojsku, a potem
był jakiś czas pisarzem przy serwitutowej
komisji w Samborze. Rysopis podany w Gaz.
Nar. zupełnie się zgadza z wyglądaniem je
go osoby. (Jakiś Koudelka był przez jakiś
czas chórzystą przy operze lwowskiej pod
pseudonimem Bronowski; opis Zioleckiego zdaje się z nim zgadzać p. r.)
— BorszczÓW 18. listopada. Pan Emil
Grońziewicz, piastując przez lat kilka urząd
с, k. adjunkta sądu powiatowego w naszem
miasteczku, został jako sędzia powiatowy do
Kopyczyniec przeniesiony. Cioszymy się wszy
scy jego awansem; przykro nam wprawdzie,
że go tracimy, ale ci co go dostaną do swogo kółka, powinni się cieszyć, że mają tak
zacnego męża, który w naszym miasteczku
zjednał sobie swem uczciwem w każdym wzglę
dzie postępowaniem, swym prawym nieskazi
telnym charakterem, jako szlachetny kapłan
sprawiedliwości, gorliwy sługa Themidy, swem
grzecznem obejściem się ze wszystkiemi war
stwami społeczeństwa, swoim wzorowym, peł
nym taktu trybem w postępowaniu, kro
cząc zawsze po szlachetnej arenie Życia,
ogólne poważanie, przyjaźń i sympatję.
Żegnamy go tedy ze szczerem, wprost
ze serca plynącera życzeniem, najlepszego po
wodzenia na nowem jego stauowisku.

— Kołomyja 21. listopada. Niedawno
umieszczony był w szan. waszej gazecie hu
morystyczny opis miasta Kołomyi, który sto
sunki tutejsze i fizjonomię miasta w prawdzi
wych, ale przesadzonych nieco przedstawiał
barwach. Jakkolwiek bowiem główna ulica
idąca od kolei i Rynek nie odznaczają się
zbyteczną czystością, to przecież oprócz trak
tu Nadworniańskiego i w samem mieścio znaj
dują sie ulice dosyć przyzwoito i przyjemne,
śród których ulice: Zielona, Pańska i Krzywa
pierwsze zajmują miejsce. Jednakże nie to
jest właściwym przedmiotem mej korespon
dencji, i słowy temi cli ciałem tylko zrehabili
tować z jednej strony zbyt nadszarganą sławę
stolicy Pokucia, zanim się odważę dotknąć
jej ze strony innej i to wielo boleśniejszej,
bo ze strony moralnej. Korespondent ów, o
którym wspominam u wstępu, opisał tylko to,
co widział przelotnie i powierzchownie, ja
dotknąć muszę nie powierzchownogo już bru

du miasta, ale rzeczywistych ran moralnych,
na które cierpi tutejsze społeczeństwo. Naj
główniejszą raną ciągło niezasklepioną 1 niechcącą się zagoić, jest brak jedności w tutejszom społeczeństwie, objawiający się na
zewnątrz antagonizmom dwu punktów cen
tralnych, tj. kasyna i resursy. Pierwsze na
zywają niemieckiem, druga nu pretensję do
polskości, choć w gruncie rzeczy jedno i dru
gie miejsco zgromadza w swych lokalnośeiach
tak dobrze Polaków i Rusinów, jako też i
Niemców, a przeto dualizm ton ściśle rzeczy
biorąc, niema najmniejszej racji bytu. Bez
wątpienia każde większe miasteczko, do któ
rej to kategorji i Kołomyja ma prawo się li
czyć, powinno mieć jakieś miejsce przyzwoite,
zwaue kasynem, gdzieby inteligentna część
płci brzydkiej mogła zejść się, już to dla
przeczytania dzienników, już to dla wzaje
mnej wymiany myśli i rozrywki, a gdzieby
w czasie karnawału dla piękniejszej połowy
mieszkańców tańcujące wieczorki dały się
urządzić. Jędnakże zdaje mi się, że w mie
ście takiem jak Kołomyja, jedno podobne
miejsce zupełnie jest wystarczającem, a na
wet daleko lepiej ubawić się można w większem niżeli w rozdrobnionem towarzystwie,
zwłaszcza, iż stosunkowo daleko mniej wszy
stko kosztuje. Bo jeżeli dziś opłaca się dwie
lokalności, z którzch jedna np. piękna lokalność kasyna, pomieściłaby wszystkich człon
ków, to każdy przyzna, iż z togo punktu wi
dzenia rzerzy biorąc, kilka set zlr. wyrzuca
się w bioto, któreby można na szlachetny cel
jaki obrócić. Ale któż na to tutaj uważa? Żo
do kasyna uczęszczają wojskowi i urzędnicy,
okrzyczano je jako niemieckie, chociaż to
prawie sami Polacy i choć tych kilku Niomców, którzy tam uczęszczają, wcale nieprzoszkadzałoby nikomu w zabawio — a solidar
ność i jedność na tern by zyskała, gdyby obydwa obozy w jeden się zlać zechciały. —
Bo cóż to za gorszący widok dla wszystkich!
Podniesie któryś z panów kasynowych myśl
jakąś uczciwą, a oto nikt z resursowych niotylko go nie poprze, ale owszem wszyscy
przeszkadzać mu będą, i na odwrót, żadna
sprawa choćby najszlachetniejsza, poruszona
przez resnrsowiczów nie zyska poparcia zo
strony kasynowców.
Na dowód tego twierdzenia posłużyć mo
gą wykłady urządzono na dochód wyższej
szkoły Żeńskiej, utrzymywanej staraniem To
warzystwa pedagogicznego w Kołomyi. Szkoła
ta zostająca pod dyrekcją profesora gimna
zjalnego Weigla, ma już obecnie dwie klasy,
a z czasem wzrośnie do klas czterech.

Na pokrycie kosztów jej utrzymania
przeznaczył sejm tegoroczny snmę 300 zlr.
w. a. co jednak na cel ten wcale jest niedostatecznom. Część pewną dochodów stano
wią miesięczne opłaty uczennic po 3 zlr. od
jednej, z których jednak większa połowa uwoljoną jest od połowy lub całej oplatz szkol
nej. Aby się tedy szkoła utrzymać mo
gła, powinna być wspieraną przez miasto,
w którego iutoresie leżeć powinno wykształ
cenie córek jego mieszkańców. Dyroktor szko
ły zapobiega jak może i nastręcza ile możo
sposobności, przy których ofiarność miasta
objawić się może. Niedawno, bo w lecie urządzono w tym celu festyn ludowy, obecnie
przy nadchodzącym adwencie ogłoszono sze
reg odczytów na korzyść tej szkoły. Zdaje
się, że cel taki powinien zgromadzić znaczną
ilość publiczności, tymczasem inaczej się sta
ło, w ozem podobno znowu ów antagonizm
resursy i kasyna przynajmniej częściowo, a
po części ogólna apafja gra rolę. I oto na
pierwszy odczyt profesora gimnazjalnego Ko
siby, odczyt nader piękny i zajmujący o lite
raturze XVIII. wieku, przybyło dwie panie,
ze dwunastu panów i ze dwudziesu studen
tów, chociaż prelegent tyło sobie zadał pra
cy, iż rzecz całą z pamięci w bardzo ujmu
jącej formie wygłosił. Drugi odczyt profesora
MUllera o fotografii, podobno znacznie wię
cej publiczności zgromadził, ale zawsze nie
tyle, ażeby koszta eksperymentów się opłaci
ły. Jutro 22. ma być odczyt profesora Wei
gla o wychowaniu kobiet, na przyszłą nie
dzielę odczyt profesora Stroki o Krasińskim,
a potem dwa jeszcze odczyty, profesora Wei
gla o cieple, i Rudnickiego o miarach i wa
gach francuzkioh. Na koniec obiecali podo
bno i profesorowie Jachna i Baranowski zo
Stanisławowa wzią: udział w tych odczytach.
' Jeżeliby jednak rzeczy tak poszły jak
dotąd, to radzę wszystkim tym panom od
czytać sobie praco swoje w domu i niewalać sobio napróżno butów po błocie kołomyjskiem.
Na zakończenie jeszcze jedną rzecz po
dnieść wypada. Wczoraj przed południom wi
dzę gromadkę profesorów na trotoarzo obok
szkoły żeńskiej. stojącą. Pytam się, co by to
było, i dowiaduję się, że miały być wybory
prozesa tutejszego oddziąłu Towarzystwa pe
dagogicznego, które jednak dla braku koradletu nie przyszły do skutku. Któż tu wi
nien? powiadano ogólnie ,
żo sekretarz
Towarzystwa, który przylepiwszy ogłoszenie
drukowane, zwołujące wybory w resursio i
podobno w gimuajum, sądził iż uczynił za
dość przyjętemu na się obowiązkowi, jak gdy
by trudno było rzecz tę ogłosić w dzienni
kach. Podobno i w tom także zachodzą Bprawy osobiste, których jodnak bliżej nie obcią
łem dochodzić, bo zresztą i nie warto, ale
nie mogę wstrzymać się od zrobienia tej uwagi, że trudno zaiste wymagać od ludzi
mniej wykształconych, pochopności do ofiar i
łączności narodowej, jeśli ludzie wyższego
wykształcenia, idący na czele oświaty, osobi
stościami powodować się będę. I jakiż będzie
rezultat tej mojej korespondencji, jabym pra
gnął, aby to wszystko, com tutaj wytknąć
był zmuszony, jak najprędzoj ustało. A za
tem do zgody panowie i do pracy, do ofiar
ności podajmy sobie dłonio, ażeby nie powie
dziano kiedyś o nas, żeśmy tylko frnges
consumere nati.

— Wiadomości literackie,I nauko
we i artystyczno.
— Wyszedł w przekładzie polskim w
Warszawie (1874); „Układ społeczny i jego
prawa" przez Adolfa (Juetelet.
— Rozprawy i sprawozdania z posie
dzeń Wydziału historyczno-filozoficznego Akadomii umiejętności, wyszły w Krakowie 1374,
nakładem tejże Akademii. Tom pierwszy o-

bejmujc: Dra. Karola Mechorzyńskiego „O wi
zycie Akademii krakowskioj11 odbytej w r.
1766 przoz Kajetana Soltyka, biskupa kra
kowskiego11; A. II. Kirkora „Badania arche
ologiczne w okolicach Babio i Kwaczały;“
Dra. A. Sokołowskiego „Projokt rozbioru Pol
ski w XV. wieku11; Dra. M. Dobrzyńskiego
„Wiadomość o uchwałach zjazdu Piotrkow
skiego z r. 1406, oraz takiegoż zjazdu z r.
1407; Sadowskiogo „Obecny sposób zapatry
wania się na zabytki z opoki spiżowej ; Dra.
J. Szujskiego „Uchwały zjazdu w Radomsku
d. 2. marca 1384 r.; Bernarda Kalickiego
„Przyczynek do historji dziejopisarstwa11 pol
skiego w XVII. wieku; Dra. J. Szujskiego
„Nieznany poomat satyryczny z XVII wieku;
Dra. Bojarskiego „Dwa zabytki sądownictwa
karnego z w. XVI.
— Treć nr. 46. Prawnika: Postępowa
nie pisemne woboc noweli z 16. maja 1874
I. 69. D. u. p. zestawił Józef Rosenblatt;
Jaki jest obecnie termin do zgłoszeń dowodu
ze świadków lub znawców; Przegląd tygo
dniowy; Praktyka sądowa i administracyjna;
Repertoarz orzeczeń najwyższego trybunału;
Z lwowskiego Towarzystwa prawniczego; Od
redakcji.
— Treść nr. 46. Szkoły: Szkoty ludowo
w Galicji w r. 1873/4 ; Listy pedagogiczne
przez Maksymiliana Kawczyńskiego; Ogródek
dziecięcj’ przez Stefanią Wechslerową; Ko
respondencje z Krakowskiego, z Krakowa;
Sprawy Towarzystwa pedagogicznego ; Wia
domości bieżące; Czynność władz szkolnych ;
Recenzja o arytmetykach Bączalskiego i Grzy
bowskiego ; Zapiski bibliograficzno i Konkursy.
— Treść nr. 8. Ruchu literackiego: Od
czyty prowincjonalne; Króla Bondarywna, po
wieść historyczna B. Bolesławity (c. d.); Król
Henryk VIII, tragedja Szekspira, nowy prze
kład L. Ulrycha (c. d.); Kazimierz Brodziń
ski, studjnm literackio dr. A. Bełcikowsklego
(c. 4.); Syn Znajdy, powieść ukraińska Piotra
J. Bykowskiego (c. d.); Archiwum Wróblewieckie; Pamiętnik damy polskiej z XVIII
wieku (Urszuli z Ustrzyckich Tarnowskiej)
Z dziedziny wychowania przez Juljusza Starkla; Literatura polska przez dr. Aleksandra
llirschberga (dok.); Rumunia, jej przoszlość i
teraźniejszość, recenzja Klemensa Kantookiogo; Przegląd dramatyczny przoz Bronisława
Zawadzkiego; Kongres orjontalistów w 1874
r.; Bibliografia polska i zagraniczna; Kronika
artystyczna; Wiadomości z kraju i zagranicy;
Nowo książki!

— Sprostowanie. W protokole z posie
dzenia ogólnego akcjonarjuszów kolei wscho
dnio-węgierskiej, umieszczonym jako Nade
słano, zamiast „ogólne zgromadzenie nie uchwała dodatku po 15 centów od akcji11, po
winno być uchwala dodatek itd.
Gospodarstwo przemysł i handel.
Sprawozdanie tygodniowe lwowskiej
Izby handlowej i przemysłowej o cenach zboża
i produktów, zrealizowanych na placu lwow
skim, w ciągu tygodnia od 12. do 19. listopada
1874 roku.
Zboża. Pszenica 170ft. czółna biała
7-55—8.25 zlr.
Żyto 160ft. najlepsze sucho 5-75 do
6.25 zlr., średnio —-— zlr.
Owies nowy lOOft. 3-75 — 4-25 zl.
Zboża strączkowo. Groch 180ft. 8-—
do 9-— zł.
Nasiona. Koniczyna 180ft. 38—12 zlr.
Anyż plaski lOOft. 12------- 13-— zlr.
Kminek lOOft. 14-50 — 17-— złr.
Nasiona olejne. Rzepak zimowy 150ft.
9-25 do 9-75 zlr.
Lnianka 150ft. 7-75 —8-— złr.
Nasionie lniano 150ft. 8-50 —9-— zł.
Nasienie konopno20ft. 5-50 — 6-— zł.
Potaż lOOft. 10-25—16--— zł.
Okowita 80 Trallos, 41 miar gotowa
13------- -13-25 zlr.

Ostatnie wiadomości.
DzienwiA: Polski z faktu, że w usta
wie o stosunku szkoły do kościoła z r.
1859, jest przy jednym paragrafie zastrze
żenie co do jednej części kompetencji Ra
dy szkolnej krajowej galicyjskiej, wysnuł
najpierw wniosek, że tym sposobom cały
statut krajowej Rady galicyjskiej stal się
ustawą. A teraz z tego mylnego wywnio
skowania wysnuwa, że projekt Wildauera
nie znosi statutu galicyjskiej Rady, bo
ustawa (projekt Wildauera) ma obowiązy
wać „o ile ustawy inaczej nie ustanawia
ją. “ Na co się przydało łudzić siebie i
drugich ?
Przy przedwczorajszym wyborze do
Rady państwa z |większycli posiadłości
Brzeżany-Przemyślany-Podhajce, którego
rezultat podaliśmy wczoraj, glosowało 43
wyborców. Wybrany pan Ludwik Skrzyń
ski, otrzymał 31 głosów.
Węgierska Izba deputowanych przy
jęła nowelę wyborczą i ustawę notarjalną
według tekstu izby wyższej. Wnioski Izby
wyższej co do ustawy o komulacji urzę
dów z mandatami zostały w większej czę
ści odrzucone.
Z Paryża donoszą, że wybory muni
cypalne wypadły w większej części miast
w duchu republikańskim, a po wsiach w
duchu konserwatywnym.
Budżet państwa moskiewskiego na r.
1875]wykazuje większą nadwyżkę aniżeli się
spodziewauo. Korzystne położenie Skarbo
we zostanie w budżecie skonstatowane.
Doniesienia dzienników zagranicznych o
odkrytym spisku mają być zupełnie zmy
ślone. Tak przynajmniej donosi telegram
z Petersburga.|
W mowie tronowej, którą otwarto
parlamen włoski, król zapowiada kilka
projektów ustaw, pomiędzy któremi znaj
duje się reorganizacja niektórych podat
ków. Mowa tronowa zaleca przyjęcie wy
datków pilnych i obmyślenie środków,
któremi one będą pokryte. W ten sposób
zostanie osiągniętą równowaga w budże
cie, a szlachetnej ofiarności ludu sprawi

parlament ulgę. Król podnosi dobre sto
sunki z zagranicznemi mocarstwami, co
zawdzięczać należy umiarkowaniu i stało
ści ludu włoskiego. Mowa tronowa przy
jętą została z wielkiom zadowoleniem.

Telegramy Gazety Narodowej.
Wiedeń 24 listopada. Minister handlu
odpowiadając na interpelacje w sprawach
kolejowych, oświadcza: W r. 1872 dano
12 miljonów subwencji i budowano 245 mil
dróg kolejowych, z czego na rok 1873 po
zostało 123 mil do wykończenia. W roku
1874 przybyło nowych 95 mil. W r. 1875
skarb państwa wyda prawie do 50 milionów
złr. na koleje. Większego obciążenia bud
żetu kolejowego nie pozwalają stosunki
obecne. Na rok 1876 już jest, zabezpieczona
budowa 100 mil kolei. Minister przyrzeka
przedłożyć szczegółowy program jak i re
formę ustawy o budowie kolei, a w końcu
spodziewa się iż po tern oświadczeniu nie
potrzebuje szczegółowo na każdą interpe
lację odpowiadać. Poczem przystąpiono do
rozpraw nad ustawą akcyjną.
Londyn d. 24. listopada. Wczoraj w
pałacu buckinghamskim odbył się chrzest
syna księcia Edinburgskiego z wielką okazalością, w obecności królowej, carowej
moskiewskiej i książąt angielskich. Przed
odbyciem chrztu, ambasador francuski i po
seł angielski wręczyli królowej swe peł
nomocnictwa.
Messyna d. 24. listopada. Oprócz okrętów, które wczoraj wymieniono, rozbiły
się na brzegach kalabryjskich: amerykań
ski statek i angielski okręt. „Noemi11. Z an
gielskiego ocalono osadę. Jakiś niemiecki
statek, nieznanego nazwiska, zatonął wraz
z osadą.
Konstantynopol d. 24. listopada.
Rząd zajmuje się organizacją pocztowej
służby co do stosunków z zagranicą, na
podstawie berneńskiej konwencji. A gdy
przygotowania ukończy, zażąda zwinięcia
obcych urzędów pocztowych.
Nowy York d. 23. listopada. Orkan
zniszczy! połowę miasta Tuscumbia (w
Alabamie.) Zabitych jest 12 ludzi, rannych
bardzo wielu.
Bajonna d. 24. listopada. Uwięzio
nych trzech majtków zo statku „Nieves“
puszczono na wolność.
Madryt d. 24. listopada. Jenerał Lozano ma być rozstrzelany.

Lwów, z Izby handlowej 24. listopada,
zlr. w. a.
I. Akcje za sztukę.
Kolej gal. Karolu Ludwika
211
„ Lwow.-Czern. Jassy
142
Banku hip. gal. po 200 złr. 234
II. Listy zast. za 100 złr.
Tow. kred. gal. 5 pr. w. a.
83
„
„
„ 4 pr. w. a.
74
„
„
„5 pr. okres.
83
88
Banku hip. gal. 6 pr.
97
Gal. zakł. kred, włość. Gpr.
Ogólnego roln. kredyt, za
kładu dla Galicji i Bukowiny 89
III. Obligi za 100 zlr.
83
Indomnizacyjno galicyjskio
Poź. kraj, z r. 1873 po 6 pr. 88
Losy miasta Krakowa
16
„
„
Stanisławowa
15

50 243 50
— 144 —
—

80
25
80
20
—

84 60
75 25
84 60
89 —■
— —

50

90 25

50
—
50
—

84
89 —
18 —
16 50

IV. Monety.
Dukat holenderski
Dukat cosarski
Napoleondor
Półimperjał rosyjski
Rubol rosyjski srebrny
Rubel rosyjski papierowy
Talar pruski srebrny
Pruskie bilety kasowe
Srebro

5
5
8
8
1
1
—
1
104

13
5
18
5
8
85
9
95
61
1
53
1
— —
1
62
50 105

22
25
92
3
68
54
—
63
50

Kurs giełdy wiedeńskioj.
Wiedeń 23. listopada 874.
gozina 7. min. 10. po połlniu.
Berlin, Rnss. Banknoten 95—. Credit. Aotion
138’/*. Lombardon 81'/»- Galizior 109*/,.
Staatsbahn------. Rumllnior 33*/,. Oesterr.
Banknoton 91lf,/le. Usposobionlo; słabe.
Wiedeń 24. listopada 1874.
godzina 10. minut 40 przód południom.
Akąje kred. 235.25. Auglo-austr.
147.25
Unionsbank
118.25. Yeroinsbank
19.—
Kolei Kar. Lud. 242.25. Kolej poludn. 134 —
Franko - anatr. 60.—. Baubank
36.—
Losyzr. 1860 —.—. Oblig. indom. —.—.
Staatsbahn
—.—. Wiod. Tramw. —-.—
Oatbahn
—.—. Napoleondor
8 90
Rubol papier. —.—. Usposob, silne.
Wiedeń 24. listopada 1874.
godzina 2. minut 15. po południu.
Akcje fran.-aus. 59.75. Węgier, kred. 230 50
Anglo-austr.
147.—. Unionsbank
117 25
Kolej Kar. Lud. 242.50. Nordbahn.
190.25
Koląj połuduio. 134.—. Kolej Alfiid.
137.25
Kolej Elżbiety 193,—, Kolej Lw.-czer 143,—
Węg. NordoBtba. 114,—. Veroins-Bank 19 25
Wienor-BaugoH. 46 25. Węg.OBtbahn. 55'50
Gal. indemniz. 83.80. Losy r. r. 1864 138 75
Franoo-II.-Bank 75.25. Verkohr8bank 104 75
Losy tureckie
56.15. Baubank-Aot
35,25
Kolej państwow. 303.50. Bankyeroin
101.—
Wied. Bauver. 38.—. Hyp. Ren. ban. 82 —
Usposobienie silne.

Pociągi kolejowe:
Odchodzą:
do Krakowa o 5. godz. 5. m. rano, 5. godz. m.
5, wieczór i 11. godz. 28. m. w nooy. —
Do Czorniowiec: o 6. godz. 50 ni. rano, 11, godz.
48. m. w nocy i 12. godz. 50. m. w połu
dnie. Do Podwołoczysk i Brodów; o 12. godz. w
polud., 10. godz. w nooy 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.

Z Podzamcza:

f

odchodzą do Podwoloozyk i do Brodów: o 11
g. m. 32. do nocy i 12. g, 26, m, wpołndnie

Parni Ferilynanflowi Winfliszowi1 Pocynkowano liw Mmii l

(-lui-m.miBtrzowi ze Stanisławowa, oddaję* uszkami składające się z 42 drutów najle- za kaucją, znajdzie zaraz umieszczenie. Folwark
obejmuje 600 morgów. Zgłosić się do teatru
drzwi Nr 15.
4056 1—3
„mi-....
» f-jaarł
chwalę,
chwalę, że
że organy
organy nowe,
nowe, które
które on
on w
w ko-)
Ko- za zaliczeniem należytcści. Próby bezpłatnie i
ściele Bursztyńśkim na uczczenie 1001etnioj|franco- Od cotnara 1*'a zł. wynagrodzenie za
pamiątki poświęcenia tegoż, przez św. p. fracht. Linwy drutowe do przenośnych, do ko
arcybiskupa Wacława Hieronima hrabi Sie lei drutowych, mostów łyźwowych, okrętó’
itp. ze 114 drutów najtaniej za umową.

rakowskiego postawił, zaraz od tej chwili,
kiedy tym celem zaledwie z czterech gło
sów złożone, w dniu uroczystym poświęce
nia kościoła d. 18. października b. r. pod
czas solennej mszy św. odprawianej z oka
załą asystencją sąsiedniego duchowieństwa,
po pierwszy raz pod rękami mo ej siostry,
przy jej, moim i jej męża śpiewie słyszeć
się dały, niozmiornie podobały się wszyst
kim, osobliwie dla swej nader przyjemnej
czysto kościelnej harmonii, a które następ
nie, po dodaniu jeszcze trzech głosów i
zupełnem ukończeniu, także i przez rze
czoznawców pp. Jędrzeja Harasymowicza i
Józefa Mayera, jako pod każdym względem
bardzo dobrze i podług umowy najrzetel
niej wykonano, uznane zostały.
Bursztyn d. 22. listopada 1874.
Stanisław książę Jabłonowski,
4059 1—1
kurator.

Zupełna

FAŁSZERSTWO

wyprzedaż

PIGUŁEK BLANCARDA.

Ekonom samoistny

C. Klauke, Drathseil-Fabrik

i gier towarzyskich

Miincheberg bei Berlin.

niżej cen fabrycznych
4055 1-3

w handlu

Michała Dymeta

Sprzedaż środka lekarskiego z przekonaniem , ze jest fałszowany,
jest wspólnictwo fałszerstwa , jest powszechnie lekceważeniem zdro
wia chorego i nadużycie jego zaufania.

Z powodu nadzwyczaj wygórowanych cen
jodu, który jest zasadą Pigułek Błancard’a,
należy więcej jak kiedykolwiek zwracać
uwagę obecnie na środki specyficzne które
się okrywają marką i znakami naszej fa
bryki. W imię moralności i zdrowia publi
cznego, zaklinamy zatem używających na
szych pigułek, aby ściśle sprawdzać raczyli
leki osłaniane naszą firmą i pomiędzy innymi
sposobami wskazujemy im środek nieza
wodny, by się odwoływali do dobrej wiary
naszych kolegów aptekarzy. Niemasz bo-

J-,

e

o

D

W wielkim wyborze różnej jakości
najmodniejsze materje na
M. I>. LISOWSKI

suknie i kostjumy damskie,

Dentysta

gotowe kostjumy damskie,

we Lwowie, ulica Dominikańska Nr. 3,
sporządza sztuczne zęby 1 szczęki i obturatory na sposób amerykański, podejmuje
szykowanie nieprawidłowo wyrosłych zębów,
utrwala chwiejące się zęby, uśmierza ból
zębów, plombuje zlotem i innemi masami,
poprawia szczęki źle przystające; leczy cho
roby ust, jako to: owrzodzenia, nowotwory,
cierpienia dziąseł, cuchnienio z ust i t. d.
~ Zęby wyjmuje zupełnie bez bólu w znie
czuleniu tlenkiem azotawym. ===
Ordynuje od godz. 9. r. do 5. pop. Dla
ubogich od 8—9 bezpłatnie.
3588 16—?

prasowane, niezawodne
po 70 ctów funt, odsprzeda
jącym jeszcze taniej, dostarcza handel

ST. MARKIEWICZA
we Lwowie, w rynku 1. 42.

Nowo otworzony handel;żelaza

J. Kwlelńsklego w Sokalu

CHustki

i do ubierania sukień.

Sprzedaję tanio, aby sprzedać wiele!"W
3581 8—?

ł£oni£iii W oj czy fioki
we Lwowie,
ulica Halicka, róg Wekslarsklej 1.11.

F. J. Doehnahl, dic k iinstl. Weinbereituiig

SUBJEKTA
do ekspedycji. Porozumienie listownie.

nnd die naturgemiisse Verbesserung und Vermiihrung des Obst-und 3 *
Traubenweines. Fasslich dargestellt fiir Jodermann. Zweite stark ver- » er
mehrte Auftage. 1874. Geh. 3 fi. 60 kr. — Gebunden 3 fi. 90 kr.

J. B. v. Sind’s Pferdearzt

ilber <fie Erkcnntnlss, Ursachen und Heilung der Krankheiten der Pferde. Urngearbeitet voni C.
W. Ammon. Mit Anmerkungon und Zusatzen von S. v. Tennecker. Vierzehnto Anflage. 1875. Geh. 3 fi. 6. W. Gebunden 3 fi. 60 kr.

we Wiedniu, Praterstrasse 36 , na- /
przeciwko Karl-Theater , znany ze swej j
taniości, czystości pościeli i szybkiej t
usługi. Pokój dziennie 80 ct. Aparta- /
menta od i zł. i wyżej.
4062 1—3A

L. v. Babo, der Weinbau

kommeiiden Arbeiten, nebst Anleitung zur Bereitung und Pflege des Weines. Dritte Auflage bearbeitet
von A. v. Babo. 1872. Geh. 3 fi. 60 kr. Gebunden 4 fi- 20 kr.

oooo^ooooooW

JO* Zamówienia gotowych sukien damskich wykonują się w żądanym czasie najakuratniej
podług najnowszych żurnali.

»Ł
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Hotel Athenes 1

“ CS
-5

Powidła
węgierskii

T. Latiiiik & K. Gawlikowski

Pflanzung und? Pflege aller KU
chengewachsc, Obstbauine und Zierpflanzen. Fur Gartenliebbaber Gutsbesitzer und Gartner. Fiinfte vermehrte Auflage neu bearbeitet von F.
J. Dochnahl- 1875. Geh. 1 fi. 50 kr. Gdbunden 1 fi. 80 kr. 4034 1—1

Pomieszkanie
składające się z 8 pokoi 1 przynależytościami!
na II. piątrze zaraz do wynajęcia — tudzież
wozownia i stajnia na 4 konie.
Także jest na sprzedaż KON szpakowaty,
61etni, przeszło 15 miary, dobrze zbudowany
i zdrowy zupełnie.
Bliższa wiadomość u rezydenta w tymżei
domu.
4029 2 3
,

Chr. Winter,

8 K Ł A 1)

GŁÓWNY

HERBAT chińsko-rosyjskich. RUMU bremskiego i ARAKU de Goa.

Ma
B O>’

J. Metzger, Gartenbueh

W domu ped 1. 58 ulica Halicka, jest

lelie, Derlinskia i saksońskie.

Różne materje podszewkowe

Im Verlago des Unterzeichneten sind erschienen:

poszukuje fachowego 3965 2—2

polecają szanownej P. T. Publiczności otwarty na dniu dzisiejszym swój

przy ulicy Halickiej I. 20 w domu Wgo p Chilińskiego, obok handlu
żelaznego
Żelaznego Wgo A. Halsklego (gdzie był handel wędlin Adama Jakubowskiego)

Yerlagshandlung, Frankfurt am Mein.

nowo urządzony

Bk

>4

jj. Inżynierów i TecWW.

poleca swój

WIN 1 I>EL1 hAlEMOIł

poleca księgarnia

handel towarów płóciennych i bławatnych,

pod „AFRYKANKĄ*.

Seyfartha i Czajkowskiego

wielki zapas

we Lwowie, ulica Halicka I. 25 w domu p. Wajdy,

I>la

we Lwowie. 4044 1—2

towarów iiiiq»zaiiycli

Technische Brieftasche. Ausgabe A. fiir Bau-Ingenieuro (Strassen-,
Eisenbahn-, Briicken-, Wasser-und Hochbau) fiir das J. 1875. Oprawne w całą
skórę. 8. Wiedeń, zł, 2'80. Ausgabe B.
fiir Maachinen-Ingenieure, zł. 2-80Ileusinger von Waldegg, Kalenier fiir Eisenbahn-Techniker- Bear
beitet unter Mitwirkung von Fachgenossen. Zweiter Jargang, 1875, Wies
baden- Oprawne w skórę, zł- 1-80Nonnderfer , Prof. Dr. R. Oestorreiehischer Ingenieur- und ArchitektenKalender 1875- Ein Taschenbuch nebst
Notizbnch fiir Architekten, Baumeister-,
Civil-Ingenieure etc. VII- Jahrgang.
Wian- 1 iprawno w skórę zł- 2-

Jeep W., Deutscher Bauhandwerker|

C---------—? j. .
aptekarz
w Paryżu, ulica Bonaparte, 40.

miejscowości.

Sprzedaję tanio, aby sprzedać wiele!

" E
E

i specjalny lekarz chorób insi,

rożdże

wiem wątpliwości, że Ci uczciwi pośre
dnicy poczytują sobie za sumienny obowią
zek mieć na składzie tylko Prawdziwe
Pigułki Blancard’a, które oni naby
wają, albo wprost w naszej fabryce w Pa
ryżu , albo w składach naszych bezpośred
nich korespondenS
z-,
tnie znanyc^w ich

We Lwowie w aptece p. Piotra Mikolasch.

w rynku pod 1. 20.
» d

Kah-nder 1875- (I- Jahrgang) Unter
M:twirknng namhafter Fachleute- Mit
38 Holzschnitten. W oprawie zł- 1-75-

■ Balsam
Bilfinger
[radykalny środek do leczenia reutna
ryzmu nawet w wypadkach najupor?.I czywszycli.
Do nabycia we Lwowie

O

oraz

wszelkich przyborów krawieckich i szewskich
począwszy od igieł, nici, taśm, plecionek, guzików, gumy, lastings, fllcy,
organtyn, muszlinów i baweły we wszystkich kolorach it.d. aż do aksamitów
po cenach najprzystępniejszych.

Skład koszul, kap w różnych gatunkach, kaftaników, chustek,
skarpetek, pończoch, barchanów i flanelek, (oraz kołder, materacy
3966 33—
—33
i si< nników).
3966

X>OOOOOOOOOOCI
Handle drzewa i tartaki,
mogące dostarczyć dylów sosnowych (w okresach) według podanych wymia
rów, niech podadzą swe ceny. Także oferty na dostawę tarcic sosnowych
i Jodłowych są pożądane. Wyplata gotówką.
Oferty pod O. E. 5103 do Annoncen Expodition Rudolf Mosse w Nttrnberg.
4061 1—2
A.A.A.A.A. A.A.
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Kobierce (Dywany)
niezbędno w każdym salonie, porządnym domu i na wyprawy — najmo
dniejsze sprowadzane z pierwszych fabryk Anglii — strzyżone i tkant w naj
żywszych kolorach i niezrównanej wartości przed łóżka, kanapy, na ściany i
całe posadzki do salonów można dostać także

apt. pod węgierską koroną J. Pie8560 14—20

■ pCHii.
l»e

! Franz Schóffl

Zaopatrzjwszy takowy obficie wt wszystkie towary w zakres hindlu korzennego wcho
dzące, które li tylko z pierwszorzędnych fabryk w najświeższy h i najdob >rawszych gatunkach
sprowadziliśniy i zawsze sprowadzać będziemy, mamy więć nadzieję, że szanowna P. T. Publi
czność swój mi zamówieniami zaszczycać nis będzie łaskawą, zwłaszcza, że zadaniem naszem
jest i będzie, wszystkie towary dla większego odbytu po ceuach najumiarkowaliszycli sprzedawać , ręcząc przetlewszystkiem za Jak najrze
telniejszą i dobrą usługę.
Nie mogąc z braku miejsca wyszczególnić wszystkie towary w zakres naszego handlu
wchogzące, ośmielamy się więc polecić tymczaso następujące: Cukier w dużych i małych głów
kach, oraz miałki, rąbany w kostki i wcegielk>ch. Kawy: Mocca, Jawa złota, Ceylon per
łowa i w najrozmaitszych gatuukach Cuba, Luąueira, Ris i Santos, oraz kawę paloną. Owoce
poludnuiwwe jako to: Diktele, Figi sułtańskie i wieńcowe, Migdiły a la Princesse i zwy
kłe, Rodzynki Eleme, s Irańskie i czarne, Orzechy tureckie długie i okrigle oraz amerykań
skie, Śliwki tureckie i obierane „Prunelki4. Owoce kandyzowane: Cykata włoska, fran
cuska i cykatki drobne, Cukerki i karmelki najrozmaitsze, Rodzynki Malaga, Nakarm
wł ski i różne c.ia ta do rosołu, Sago Indyjskie, Krupki perłowe, Ryż długi i okrągły. Sery
najrozmaitsze. Śledzie zwijane, marynowme, holenderskie, wędzone i zwykłe szkockie. Mu
sztarda francuska, kremska i inne, świece Apollo, Milli, Ptrafinowe i łojowe oraz stoczki,
wosk i świece kościelne, Mydła i Farbki najrozmaitsze. Krochmal tiulowy, Kar y, Oliwa, Ocet,
Sosy i Trufle angielskie najrozmaitsze, oraz wszelkie korzenia jakie tylko w g spodarstwach domowych są używane. — Zarazem polecamy elegancko urządzony

gdzie najrozmaitsze marynaty oraz Kawior astrachański, Salami, Szynkę, Kiełba ę polską jakoteż najrozmaitsze napoje: Porter angielski k>szowy i zw idy, Szampmy, Wina i co dzień
doskonale świeże P-wo krasiczyńskie i inne dostać można.
Mając nadzieję, żo wielce szanowna P. T. Publiczność zaszczycić nas będzie łaskawie swojomi
względami (zwłaszcza przy zbliżających św ętach) kreślimy się z prawdziwym szacunkiem i poważaniem
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w pierwszyiu składzie zwierciadeł i obrazów olej
no druk. Plac Marjackl Nr. 6. obok księgarni
F. II. Richtera we Lwowie,
3914 8—9

R. Ditmar weWiedniu.
Największa fabryka lamp naftowych i moderatorów w Europie
Najwykwintniejsze formy lamp salonowych , wiszą
cych , ściennych i stołowych. Tanie i pojedyncze
lampy do nżytku domowego.

R. RIT MARA

Zj^Tpatant. brenery światowe do lamp
naftowych
najświetniejszy wynalazek nowszego czasu, pojedyńcze w użyciu, trwałej i rzetelnej konstrukcji, prze
wyższają co do wydatności wszystkie, jakie wynale
ziono dotąd w kr-in )nh za granicą.

Fr. Scliubutha 1 Syna
we Lwowie rynek I. 45.

Na żadania cenniki szczegółowo rozsyła
franco.
3744 6—15

Poleca ióltą herbatę
*/a kilo czyli funt cłowy złr. 5.

Moje wyroby są do nabycia we wszystkich
większych handlach, które utrzymują arty
kuły do oświetlenia, lub też na składzie

R. DITJIARA.

Świeży transport
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We Lwowie znajduje się skład przy pla< u
Marjackim.

PRZESTROGA.

artykułów wełnianych włóczkowych, t. j.
chustek, dolmanów i fanszonów, poleca w
wielkim wyborze po tanich cenach

Wielokrotnie sprzedawano obce i liche wyroby
pod moją firmą, lub też moje brenery, osadzone na
brzydkich i złych podstawkach. Ażeby tego uniknąć,
zwracam uwagę, że każdy brener na kluczyku opa
trzony jest

FRANCISZEK WAKARKCY i
Magazyn koronek haftów 1 firanek.
Rynek Wr. 37.

Wydawca, właściciel i odpowiedzialny redaktor Jan Dobrzański.
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Największy postęp w zawodzie oświetlenia.
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LE8N ORLEWIC®

Zupełnie świeży transport!

SKŁAD

francuskich, węgierskich, burgundzkich, hiszpańskich i austrjackicli

reperacje maszyn i narzędzi rolniczych

HERBATY
otrzymał handel

Teodor Latiiiik & Konstanty Gawlikowski.

20=* na wypłatę ratami

Rośliny chmielu (korzonki) z własnej
chmielami w Goldbach lub Egerthal:
1000 sztuk sortowane, obfite
w oczka najlepszej jakości
przedtem
wcześny........................... zł. 15
enier
Oomp.
1000 sztuk zupełnie zdrowe i
dobre rośliny chmielu tegorocz. „ 12
we Lwowie, Nowy Świat, pod liczbą 25 ,
1000 sztuk zwykłego towaru
przyjmuje wszelkie
9
targowego...................... ...... 10
1000 sztuk późnego chmielu
(nowy ciężki gatunek) specjalność , 20
na miejscu w Saaz za nadesłaniem bez względu z której fabryki pochodzą, i uskutecznia takowe jak najdokładniej I
najtaniej.
3567 10—12
g-dówki. — Adres na zamówienia
listowne i telegraficzne : F r a 11 Z
Schóffl, in Saaz, Bóhmen. Sę

rosyjskiej

OA.S "Sag

POKOIK DO

za bardzo przystępnemi warunkami i bez podwyższenia ceny

j

producent chmielu i kupujący
za prowizję chmiel miejski zatecki i z okolio wiejskich, poleca:

chirisko

3499 44
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i
moją

marką
fabryczną.

Nadto każdy odprzedający posiada moją książkę
wzorów, z której się okaże , czy rysunek znajduje
się na lampie.
3775 8--12

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