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Wychodzi codziennie o godzinie 7.
rano, z wyjątkiem poniedziałków
i dni poświątecznych.
Przedpłata wynosi:
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centów od miejsca objętości jednego wiersza
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u loguję frankowaniu.
Manuskryptu drobno aio zwraoaję się leoi
bywaj ę niszczono.
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Warunki pozostają te sa
me co dotąd.
Telegramy Gazety Narodowej.
Już po wydrukoioaniu wczorajszego na
kładu, otrzymaliśmy następujące telegramy :
Wiedeń d. 17. grudnia. Posiedzenie
Izby posłów. Rząd przedkłada projekt ustawy względem przedłużenia terminów
spłaty czeskiej pożyczki głodowej, tudzież
projekt ustawy o regulacji rzeki Mury.
Następują żywe rozprawy nad pety
cją stowarzyszenia robotniczego „Volksstimme." Komisja wnosi: „Rząd zechce
przy zamierzonej reformie ustawy prze
mysłowej obmyśleć Izby robotnicze, jako
organ robotników, pracujących za zasłu
gę (gewerbliclie Lohnarbeiter), które ma
ją być tam zaprowadzone, gdzie assocjacja spełnia nałożone prawem warunki
wstępne. Dr. Schrank (demokrata wie
deński) przemawia przeciw wnioskowi ko
misji, i wnosi: „Izby robotnicze mają być
zaprowadzone wszędzie, gdzie istnieją Iz
by przemysłowo-handlowe, i wzywa się
rząd, aby przedłożył dotyczący projekt ustawy." Dr. Fan der lik przemawia za
wnioskiem komisji, dr. Kr o nawę tt er
przeciw takowemu; żąda on zniesienia kuryj wyborczych i nadania robotnikom udziału w administracji i prawodawstwie.
Przemawiają jeszcze br. Kuebek, br.
Walterskirchen i dr. Ryger za, a
dr. Canaval przeciw wnioskowi komisji.
Walterskirclien wnosi poprawkę, wzywa
jącą rząd, aby zbadał sposób, w jakiby
można Izbom robotniczym nadać repre
zentację polityczną.
Przy głosowaniu wniosek Schranka
upada; tosamo poprawka Walterskirchena, a przyjęto wniosek komisji.
Dalszy wniosek komisji, wzywający
rząd, aby w przyszłej nowej ustawie
przemysłowej umieszczono przepisy o
chronne co do czasu pracy dzieci i ko
biet w fabrykach, przyjęto, z poprawką
Kiibeka co do zakładania szkół przy fa
brykach.
Następne posiedzenie jutro.
Tylko w jednej części wczorajszego nu
meru drukowane:
Berlin d. 17. grudnia. Krążą pogłos
ki, że Bismark wczorajsze przyjęcie rezo
lucji Hoverbecka wziął za wotum nieu
fności i postanowił podać się do dymisji.
Po otwarciu posiedzenia głosowano
ponownie nad rezolucją Hoverbecka, żą
dającą deklaracji kanclerza na artykuł
31. konstytucji, że żaden z deputowanych
nie może być podczas trwania sesji uwię
ziony bez zezwolenia rejchstagu. Rezolu-

Pa r i s i a n a.
(Zbytkowność teatralnych wystaw. Brak
oryginalnych dzieł. La Veuve. Le Chemin de
Damas. Les hóritiers Rabourdin. Le petit flis
de Mascarille. La Boule. Publiczność teatru
Palais-Royal. Dzieła nauczające, nienaukowe.
Le Tour du Monde en 80 jours.)

Listopadowe niepogody nie przeszko
dziły teatrom paryzkim wystąpić z kilku
nowemi sztukami i rozmaitego próbować
szczęścia. Kiedy się pomyśli nad zbytkiem
z jakim dziś każda nowa sztuka musi się
ukazać publiczności, to doprawdy dziwie
się niemożna, że dyrekcje o ile mogą uni
kają sztuk nowych i wolą ograniczać się
na przedstawieniach już oklepanych ale
mających właściwość zapełniania sali. Ko
szta dekoracji, strojów, przyrządów me
chanicznych dla takiego np. „Orphee aux
Enfers" dochodziły do miljona franków —
w teatrze Porte St. Martin przedstawiony
w listopadzie „Le Tour du Monde en 80
jours" kosztował blisko także milion na
kładu.
Na wiele przedstawień z góry racho
wać musi dyrekcja, żeby zapełnić straszli
wie podobnym nakładem wypróżnioną ka
sę, jeżeli zwłaszcza zauważymy, że w naj
lepszym nawet razie, każdy wieczór nie
przynosi więcej nad 7 do 8000 fr., z któ
rych, nadto, 11% pobiera dobroczynność
publiczna. Niema dziś może we Francji hazardowniejszego powołania nad teatralną
dyrekcję — a faktem jest, że w tern po
wołaniu najwięcej stosunkowo spotykamy
bankructw.
To popsucie publiczności przez sceni
czne wystawy, jest może główną przy
czyną, dla której tak rzadko spotykamy
się z nowem nazwiskiem autora, a rzadziej
jeszcze mamy sposobność widzieć dzieło
rzeczyście oryginalnej treści. Ażeby się

cję przyjęto. Głosowali za nią: partja po
stępowych. środek i połowa nationalliberałów.
Wiedeń d. 17. grudnia. Dziś wybra
ny został burmistrzem miasta Wiednia
ponownie Dr. Kajetan Felder, 70 glosami
na 117. Oświadczył, że wybór przyjmuje.

lwów d. 19. grudnia.
Na wstępie, pod rubryką „Lwów“ bę
dziemy podawać od dziś najważniejsze
wiadomości polityczne każdego dnia, z krótkiem ich ocenieniem.
W chwili gdy toczyła się walka mię
dzy Bismarkiem a Arnimem przed sądem
berlińskim, odbywała się równocześnie ró
wnie ciekawa walka między parlamentem
niemieckim, a Bismarkiem. Kanclerz pod
czas trwającej sesji, bez zażądania przy
zwolenia parlamentu, kazał więzić posłów,
a mianowicie w przeszłym tygodniu ka
zał uwięzić posła księdza Majunke, re
daktora opozycyjnego dziennika: Kreuzzeitung. Sąd miejski, gdy go prokurator
Tessendorf zapytał, czy ustawy pozwalają
na uwięzienie podczas sesji parlamen
tarnej posła, skazanego przedtem, bez
poprzedniego przyzwolenia parlamentu,
odpowiedział przecząco, a sąd drugiej in
stancji, Kammergericht, dał odpowiedź wy
mijającą, iż w ustawach niema przewi
dzianego podobnego wypadku, więc i nie
ma orzeczenia, że uwięzić nie wolno. Na
podstawie tej odpowiedzi Majunke został
uwięziony. Oburzyło to nietylko opozycję
w parlamencie, ale i całe stronnictwo po
stępowe, i część national-liberalów, i po
ruszono tę sprawę w parlamencie. Upadły
wprawdzie wnioski, o zażądanie przez
parlament puszczenia uwięzionego posła
na wolność, i o wydanie deklaracji przez
Izbę, iż artykuł 31 konstytucji niedozwala
uwięzienia posła podczas trwania sesji bez
zezwolenia Izby, ale przyjęto rezo
lucję Hoverbecka, iż dla utrzyma
nia powagi parlamentu, potrzeba
albo deklaracji ministerstwa, al
bo zmiany konstytucji, któreby
niemożliwem uczyniły uwięzienie
posła.
Po przyjęciu znaczną większością tej
rezolucji, Bi smark każę oświadczyć
stronnictwu national-liberałów, której zna
czna część głosowała na nią, i postępow
com, że uważa tę rezolucję za wo
tum nieufności i podaj e się do
dymisji.
Usłużni więc stronnicy bisinarkowscy,
podnoszą niby jakieś nieformalności przy
głosowaniu, i skłaniają prezydjum Izby
do powtórnego głosowania nad rezolucją
Hoverbecka. I o dziwo, rezolucja i przy
powtórnem głosowaniu otrzymuje więk
szość, rezolucja, która żąda od Bismarka
deklaracji, iż konstytucja państwa niemie
ckiego nie dozwala więzić posła, chociaż
by poprzednio skazanego, podczas trwa
nia sesji parlamentu.
A trzeba wiedzieć, że Majunke został
skazany za obrazę Bismarka popełnioną

drukiem. Bismark mu proces wytoczył i
Bismark prokuratorowi uwięzić go kazał.
Czy Bismark ustąpi, bardzo wątpimy.
Oświadczenie, iż ustępuje biorąc rezolucję
za wotum nieufności, podsunął kanclerz
partjom przez trzecie osoby, lecz sam urzędownie go nie uczynił. Zdawało mu
się, iż sama wieść o podobnym zamiarze
Bismarka, skłoni większość do cofnięcia
rezolucji, przeliczył się jednak ; widać iż
aureola jego zaczyna blednąć.
Wiele hałasu narobiła broszura
A s b o t h a w przed i Zalitawii. My po
daliśmy kilka ustępów o Andrassym z
jego broszury, najdrażliwsze jednak miej
sca zmodyfikowaliśmy lub opuścili, ażeby
się nie narażać na konfiskatę. Jak dono
szą z Pesztu, Asbotha z powodu tej bro
szury w urzędzie zasuspendowano, i od
dano pod śledztwo dyscyplinarne, lecz to
jeszcze więcej rozgłosu nada broszurze.
W ogóle w kołach parlamentarnych wę
gierskich odbywają się ; ważne przemiany
w grupowaniu się stronnictw, i coraz widoczniejszem się staje, że chociażby przy
jęto w Izbach wnioski finansowe Ghiczego,
to wkrótce do ich przeprowadzenia będzie
inne ministerstwo powołane, mianowicie
ministerstwo Sennyeya.
Z prywatnego listu wiedeńskiego od
dobrze poinformowanej osoby dowiadujemy
się, że cent r aliści głośno już mówią
między sobą, że po zniesieniu krajowej
Rady szkolnej, żabiorą się do drugiej
kwestji galicyjskiej, do urzędowego
języka polskiego, przy sposobności,
gdy przyjdzie wniosek o reformie władz
administracyjnych pod rozprawy Izby. Dr.
Giskra bije się w piersi, oświadczając, iż
największym jego błędem było, przyłożenie
ręki do reskryptu cesarskiego, zaprowa
dzającego język polski w urzędach gali
cyjskich.
Liberalizm centralistów niemieckoaustrjackich doszedł do szczytu w odrzu
ceniu wniosku p. Cienćiały i w uzasadnie
niu dotyczącego wniosku komisji budże
towej przez p. Suessa. (Ob. poniżej.,) Gdy
by prawdą było, co powiada p. Suess, że
książkowego języka polskiego nie można
zaprowadzić na, Szlązku, bo go nie każdy
Polak szlązki rozumie" to w Niemczech i
w Austrji nie możnaby nigdzie zaprowa
dzić książkowego, nawet w okolicach,
przez najwierutniejszych Niemców zalu
dnionych, gdyż np. w samym Wiedniu oprócz kilku żargonów żydowsko-niemieckicli, istnieje kilka podrzeczy niemieckich,
daleko niepodobniejszych do książkowego,
jak podrzecze szlązko-polskie do książko
wego polskiego, Cóż dopiero mówić o na
rzucaniu języka niemieckiego Polakom,
Czechom, Rusinom, którzy go zgoła nie
rozumieją, którzy go nawet wtedy w szko
łach dokładnie nabyć nie mogli, kiedy ucznia prżaz 14 lat aż do ukończenia
wszechnicy lub techniki męczono samą
tylko niemczyzną! Uchwała zaś komisji
dlatego jest ciekawą, że nie chce Polakom i Czechom na Szlązku austrjackjm
nadać tego jako upragnionego dobrodziejstwa, co pieszczeni przez centralistów

udać do jakiego dyrektora teatru z myślą
oryginalną, z dziełem oryginalnem, potrze
ba módz je podpisać nazwiskiem, Duma
sa albo Sardou, nazwiskiem zdolnem ścią
gnąć kapryśną i wymagającą publiczność.
To też, chociaż w listopadzie widzie
liśmy około tuzina nowych tytułów na
teatralnych afiszach, w rzeczy samej nie
mieliśmy nic nowego, żadnej nowej myśli.
„La Veuve“, która dziś jeszcze ścią
ga publiczność do teatru du Gymnase jest
zwyczajną wdową, która w pierwszym
akcie rzewnemi łzami opłakuje nieboszczy
ka, w drugim akcie otwiera już gościom
swoje salony, a w trzecim, na własnem
tańcuje weselu. Oryginalnie pomyślana jest
jedna tylko scena, w której nieutulona
w żalu wdowa doświadcza gwałtownego
w swoich uczuciach zwrotu. Przyczyną
tego zwrotu jest rachunek jubilera, który
wynosi 332.000 fr. wówczas, kiedy hrabi
na wdowa otrzymała od nieboszczyka mę
ża zaledwie za 152.000 fr. prezentów w
klejnotach. Gdzie się podziały owe ko
sztowności, przedstawiające nieznaną hra
binie sumę 180.000? Prawdopodobnie po
rozwieszane zostały na szyjach i u uszów
paryzkich dam... z pół świata — i nieprzestają dotąd świadczyć o wiarołomności opłakiwanego małżonka. Zawołany
kamerdyner otrzymuje od obrażonej w
żalu swoim wdowy rozkaz natychmiasto
wego przeniesienia portretu śp. hrabiego...
na strych. Pani hrabina rozpisuje zapro
szenia do znajomych i przyjaciół, w licz
bie których znajduje się w trzecim akcie
zastępca wiarołomnego. Czy wierniejszy?
Spadająca zasłona nie pozwala nam go
pod tym względem ocenić.
Zaletą tej sztuki jest wierne odfotografowanie paryzkich salonów, rozmów
jakie tam słyszeć można, zakrawających
na turnieje dowcipu i tego paryzkiego
szyku w strojach, układzie, giestach itd.
W każdym razie treść sztuki, wystarcza
jąca może dla fantastycznego odcinka,
wydaje się zbyt drobną na scenie i nieusprawiedliwia powodzenia, które wyłą

cznie tylko dowcipnym słówkom autorów
i dobrej grze artystów przypisać należy.
Le Chemin de Damas, nie mająca nic
wspólnego z drogą, na której chrześcjaninem został Szaweł, jest jedną z tych
sztuk, które potrzebują zbytkownej sceni
cznej wystawy, co tern bardziej nagany
jest godnem, że sztuka ma pretensję
do tego, że jest studium obyczajowem,
komedją. Markiz de Parisiane przeżył lat
50 sposobem donżuańskim, ofiarami swojej
lekkości znacząc tygodnie, miesiące, lata.
Przypadkiem w kąpieli morskiej w Arcachou, ów posiwiały i brzuszkowaty DonZuan spotyka panią de Givres, niegdyś
jedną ze swoich ofiar, w towarzystwie
męża i... 18 letniej córki. Uderzony tym
widokiem markiz radzi się pamięci i,.,
przypomina sobie.,. Mimowoli ręka przyci
snęła własne serce, bo w tern sercu po
raz pierwszy doznał uczucia, dotąd mu
nieznanego; uczucia... ojcowskiej miłości.
To uczucie jest dla markiza owym bla
skiem w drodze do Damaszku; niestety
zapóźno! P. de Givres niechętnie widzi
zbliżenie się markiza, którego dostrzegł,
gdy ukrywał opuszczoną przez młodą
Estellę różę. Prosta więc delikatność na
kazuje mu odsunąć się i nieszczęśliwy
Don-Zuan ucieka, przy ogólnem zadowolnieniu, tak osób w sztuce występujących,
jak spektatorów. Pomimo wykwintnej bar
dzo formy, w czem zresztą autor, p. Barriere, celuje, pomimo zbytkownej wystawy,
sztuka ta już od paru dni zniknęła na afi
szach Vaudevillu.
Liczni spadkobiercy p. Rabourdin z
teatru Cluny chcą koniecznie widzieć w
nim milionowego wujaszka, gdy tymcza
sem starowina żyje sobie spokojnie, po
mieszczańsku, w białym domku i w towa
rzystwie milutkiej i ładuiutkiej siostrze
nicy. Ale spadkobiercy tak gorąco są
przekonani o istuieniu miljonów, że aż wujaszek wpada na myśl zużycia na swoją ko
rzyść tego ogólnego mniemania. Z rozkazu
przeto wuja, siostrzenica rozpisuje do
spadkobierców listy, donoszące im o cho

Russcy galicyjscy, za krzywdę dla siebie
poczytują. Cóżby to Polakom Juzyczyńscy,
Pawlikowy odpowiedzieli, gdyby Polacy
uchwałę komisji, co do wniosku Cienciały, przez większość Izby i przez Russkich
przyjętą, zastosować chcieli do semiuarjów nauczycielskich w Galicji wschodniej,
i uzasadniali to wywodem Suessa ? Wszak
że języka, jakim piszą Juzyczyńscy ,
Pawlikowy, i który oni za książkowy ru
ski uważają, bardzo często nawet sami
piszący nie rozumieją. Przyjęcie owego
wniosku w komisji a następnie w Izbie
przez centralistów i Russkich, i oklaski,
jakie posypali wywodom Suessa jedni i
drudzy, pozostaną niezatartą nigdy plamą
parlamentaryzmu austrjackiego i mniema
nego patrjotyzmu narodowościowego Rus
skich.
Objaśnienia do rozpraw nad sprawą
robotniczą w Izbie posłów d. 17. brn. podajemy poniżej. Rozprawy te i uchwały
są ciekawą ilustracją „liberalizmu. “
Podajemy dzisiaj mowę p. Gniewosza
w obronie naszej krajowej Rady szkolnej
tudzież mowę p. Krzeczunowicza przy
rozprawach nad etatem ministerstwa spra
wiedliwości.

Pomimo, iż w sprawie „porcji" wypo
wiedzieliśmy już zdanie nasze, potwierdzo
ne przez obywateli całej wschodniej części
Galicji, zabieramy jeszcze głos, ażeby wy
prowadzeniem właściwych wniosków za
kończyć ją w piśmie naszem.
Gdy artykuł Stanisława lir. Tarnow
skiego pojawił się w Przeglądzie Polskim,
przemilczeliśmy oskarżenie lichwy, rzuco
ne szlachcie polskiej w oczy, bo wiedząc,
iż jest bezzasadnem i z powietrza wziętem, nie clicieliśmy nadawać mu rozgłosu,
wielce szkodliwe dla społecznej, nieda
wno /reperowanej, zgody.
W Przeglądzie Polskim, który od dadawna stal się organem kalumnii, rzuca
nych nie na osoby, ale na naród, albo też
całe warstwy społeczne, byłby artykuł z
nowemi oszczerstwami przeminął niepostrzeżony — pismo to bowiem miesięczne
niema wielu czytelników, a ci, co go czy
tają, wiedzą, iż nie należy wagi przywią
zywać do chimer i zabawek publicysty
cznych paniczów, którzy w poważne togi
uczoności po to się przybrali, ażeby utwo
rzyć w społeczeństwie naszem klasę lor
dów czyli magnatów, rządzących krajem.
Gdy jednak Dziennik Polski postanowił
skorzystać z tego artykułu w obronie żydów-lichwiarzy, którą oddawna prowadzi,
położenie rzeczy zmieniło się zupełnie.
Przedrukował on z artykułu lir. Tar
nowskiego najjaskrawsze ustępy, zmieniw
szy jego tytuł. Już ta zmiana tytułu zdra
dzała cel, dla którego sporządził przedruk.
Celem tern było osłonić żydów przed za
rzutem lichwy, z którą walkę prowadzi
my, i zarzut ten cisnąć w oczy inteligen
cji kraju, jaką stanowi jeszcze dotąd nie
wątpliwie szlachta polska. Lekkomyślność

lir. Tarnowskiego doskonały nastręczała
mu do tego materjał. Jakto! Tarnowski,
pan z panów twierdzi, że szlachta drze
chłopa ze skóry, biorąc z niego w formie
robocizny ogromną lichwę za pożyczone
pieniądze, i miało by to być nieprawdą?
Swój nie oskarżył by swojego o tak cięż
ką zbrodnię, więc na szlachtę uderzajcie
a nie na żydów, szlachcice to są pijawkami
ludu a nie żydzi, od przewagi których chcecie kraj uwolnić.
Zaraz też z poparcia danego panu
Tarnowskiemu przez Dzień. Pol. skorzy
stali żydzi, korespondujęcy do dzienników
wiedeńskich, i telegrafami, listami, rozsze
rzyli po świecie fałszywe oskarżenie. Moskalofilski organ udał także, że wierzy
w oskarżenie, i począł z niego wyrabiać
nową kość niezgody.
Wobec takiego obrotu rzeczy milczeć
nam dłużej nie wypadało; i przemówiliśmy,
zaprzeczając najkategoryczniej oskarżeniu
pana Tarnowskiego, wiedząc dobrze, iż
nic podobnego w wschodniej Galicji nie
praktykuje się, i że szlachta polska ża
dnych „porcyj" od chłopów nie pobiera.
Jeżeli zaś szlachtę pociągnąć by można
do odpowiedzialności przed opinią publi
czną, to chyba tylko za to, że jeszcze to
leruje na karczmach arędarzy, lichwą się
trudniących, i sprzedaje dobra żydom, któ
rzy coś podobnego do porcyj zdolni są za
prowadzić, i jak z wiarygodnych wiemy
źródeł, zaprowadzają.
Po naszem odezwaniu się wystąpiła
zaraz w obronie prawdy i czci własnej
szlachta sama, a wzywając pana Tarnow
skiego do udowodnienia swojego oskarże
nia, zaprzeczyła, ażeby kiedykolwiek por
cje pobierała. Reprezentacje powiatowe,
towarzystwa rolnicze, księża unickie
go obrządku i włościanie nawet wzięli udział w tych protestach. Ruch protestują
cy stał się ogólnym, tak dalece, że cała
wschodnia Galicja, (bo w końcu i Dziennik
Pol. widząc ogólne poruszenie, wycofywać
się zaczął), zażądała od pana S. Tarnow
skiego dowodów, lub odwołania bezzasa
dnie uczynionego oskarżenia — a pan hra
bia pomimo tego ruchu ani udowadnia, ani
też odwołuje.
Ciekawa to zaprawdę widowisko i
bardzo nauczające dla psychologa — ta
zarozumiałość i pycha jednego człowieka,
niechcącego czoła pochylić przed wolą ca
łego kraju. Przekonany, iż powiedział nie
prawdę a przyznać się do tego nie chce;
przekonany, iż lekkomyślnym swoim po
stępkiem podał nową broń nieprzyjaciołom
Polski i porządku społecznego — a jednak
że nie czuje się skłonionym do odebrania
im tej broni. Wybiera on raczej plamę na
imieniu polakiem i wzmocnioną z jego wi
ny waśń społeczną, jak pokorę, zdobiącą
ludzi prawdziwie wielkich, nie wstydzą
cych się wyznać, iż zbłądzili, gdy o błę
dzie zostali przekonani.
Podejrzywano p. Tarnowskiego o do
brą wiarę, mówiono, iż zgrzeszył nierozmyślnie, bez złej woli. Podejrzenie to upada wobec uporu i lekceważenia prawdy,
stwierdzonej objaśnianiem całego ogółu.

robie starca. Kuzyni spadają do domu jak
kruki w gołębich piórach; jeden drugiego
stara się ubiedz, a każdy pragnie dla
siebie wyłącznie zjednać względy wujaszkowych milionów. Wszyscy koleją otacza
ją go swoją pieczołowitością, jeden znosi
dobre wina, drugi pieczenie; tamten przy
gotowuje ziółka, ów zuowu biegnie z po
duszką; jakaś kuzynka przysyła kosztowny
zegar, aby choremu regularnie podawać
lekarstwa, inna własnego przysyła dokto
ra. A doktor ten jest przepyszny, z jaką
to powagą po opatrzeniu chorego wypo
wiada sentencjonalnie słowa: „ten brak
zupełny chorobliwych symptomów bardzo
być może niepokojącymi" Ale podobna gra
nie może trwać długo; nadchodzi też chwila,
w której spadkobiercy spostrzegają, że
ich chory ma duszę, jakby ćwiekami do
ciała mocno przytwierdzoną. Rad nie rad
p. Rabourdin podnosi się więc z łóżka i
wyśmiewa oszukanych, tyle przynajmniej
dowcipnych, że wspólnie z nim się śmieją.
Brak wszelkiej pobocznej intrygi, niozużycie nawet tej milutkiej siostrzenicy,
która nie ma właściwej swemu wiekowi
roli,, w końcu ta eksploatacja niedelikatna
chciwych i może niegodnych delikatności
spadkobierców sprawia, że sztuka w
treści może komiczna, przestaje być nią
na scenie. Widzowie na przemiany albo
oburzają się albo się nudzą. Les heritiers
Rabourdin zaledwie liczą parę dni istnie
nia na scenie.
Le petit fils de Mascarille, zazdrośny mąż a
zazdrośny niesłusznie, tak niesłusznie, że umiera otruty, zjadłszy wieczerzę, którą za
nadto wierna żonaprzygotowaładla bezowo
cnie prześladującego ją wielbiciela i la Boule,
historja bańki z ciepłą wodą, jaką Paryżanie ochotnie ogrzewają swoje łóżka —
oto ostatnie dwie produkcje w guście komiczno-rubasznym — jakie pojawiły się
na scenach teatrów Cluny i Palais Royalu.
Pierwsza ma tę przynajmniej zaletę, że
jest niedługą i zamknięta w jednym krót
kim akcie; druga liczy ich niestety aż.
cztery. Ale żeby zrozumieć jej powodze

nie, znać trzeba publiczność, tak zwanych
habitućs teatru Palais Royal. Są to nało
gowcy śmiechu, którzy śmieją się nie z
dowcipu ale z niedorzeczności. Jeżeli te
niedorzeczności dosięgąją ideału głupoty
i śmiało przekraczają granice przyzwoito
ści, widzowie ci, mający smak podobnie ze
psuty jak wasza publiczność lwowska,
obsypują je oklaskami i radośnie przyjmu
ją. Nałogowcy ci skandalów i śmiechu są
po większej części albo ex-handlarze, któ
rzy wycofali się z handlu z przyzwoitym
dochodem, albo dymisjonowani wojskowi
wszelkich stopni — obdarzeni od natury
pokaźną łysiną, rumianą, pulchną, staran
nie wygoloną twarzą i poważnym brzusz
kiem. Ci procentowicze, zasapani i zaw
sze zadrzemani, uznając poobiednie spa
nie za przeciwne regularnemu trawieniu,
jako paladium przeciw niebezpieczeństwom
podobnego stanu uważają śmiech i dlate
go zbiegają się albo raczej załażą do Pa
lais Royal, aby wywołanym przez akto
rów śmiechem, utrząść w brzuszkach swo
ich strawę i przyspieszyć trawienie. Nie
należy też szukać ani intrygi w treści ani
estetycznego smaku w formie sztuk, po
jawiających się w Palais Royal. Pani Pa
turel chce ogrzać łóżko bańką, której pan
Paturel nie znosi. Ztąd spór i pragnienie
separacji, ale dla separacji brak im świad
ka zaszłego sporu. Szczęściem pojawia się
jakiś nieznajomy dla zwiedzenia ich mie
szkania, będącego do wynajęcia. Małżon
kowie Paturel chwytają go za poły i pro
szą aby był świadkiem. Nieznajomy wy
rywa się im i ucieka, ale napróżno. Pań
stwo Paturel gonią za nim po całym Pa
ryżu, zabiegają Bóg wie gdzie, do foyer
jakiegoś teatru, do gabinetu Jakiegoś sę
dziego śledczego; aż nareszcie znużeni,
powracają w 4tym akcie do domu i już
pogodzeni, bańkę tryumfalnie kładą do
łóżka. Przez trzy godziny publiczność
śmieje się do rozpuku i niesłyszy nawet
kupca, który biega po sali, ofiarując ban
daże na trzęsące się od śmiechu... brzuchy.
(Dok. n.)

Jeszcze o sprawie „Porcji. “
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skiego, że język ruski zakazany jest na l system denuncjatorski z czasów przedwet do nauki religii, a mianowicie jako marcowych (przed r. 1848). Ale i to staje
przykład przytoczył gimnazjum Franci mi przed oczyma, że na to donosicielstwo
szka Józefa; tak nie jest, a jak panowie czasów przedmarcowych, absolutnych, moci wolność nauki rozumieją, to właśnie za żnaby znaleźć wyjaśnienie. Ale i wówczas
kład ten dobitnem jest świadectwem. Nie mogło donosicielstwo popaść w kłopoty;
ustanowiono katechety dlatego, ponieważ kto bowiem fałszywie denuncjował, mógł
chciano, aby uczniowie religii grecko-ka- być ukarany. Przypominam sobie nawet
tolickiej, których rodzice nie umieją po ru taki wypadek z Wenecji, gdzie dowodzą
sku, i którzy sami nie umieją po rusku, cym był podówczas Polak, który się zna
uczyli się religii w języku ruskim.
komicie odznaczył przy oblężeniu Mantuy,
Co się zaś tyczy szkół ludowych, to fmp. Gorzkowski — za fałszywą denun
przedewszystkiem nadmienić muszę, że cjację skazano denuncjanta na kilka lat
większa część tych szkół w Galicji nie więzienia.
jest założoną na podstawie przymusu szkol
(Podniesionym głosem-.) Jeżeli zaś
nego, lecz ich zaprowadzenie polega na deputowany w Izbie posłów występuje z
fundacjach, pochodzących z ofiarności gmin denuncjacjami, to jest pewnym, że go żadna
odpowiedzialność nie dosięgnie; oskarża
i właścicieli ziemskich.
W akcie fundacyjnym najczęściej już tego, kto się bronić nie może; wywołuje
zgóry przepisanym jest język wykładowy. ansę przeciw niemu, i tym sposobem ka
Dopóki więc nowe ustawy nie wejdą w ży rze oraz oskarżonego, który się bronić
cie — a obowiązywać mają dopiero od te nie może; sam denuncjant i oskarżyciel
go roku — nie można z językiem wykła zaś jest zasłonięty ustawą o nietykalności
dowym inaczej postąpić, jak według aktów posłów. I dlatego to moi panowie, nie
będę cytował żadnych pojedynczych wy
fundacyjnych.
Na 97.940 uczęszczających do szkoły padków.
uczniów religii rzymsko-katolickiej, zatem
(Od Red.) Koniec mowy p. KrzeczuPolaków, oraz na 58.116 uczęszczających nowicza wymierzony jest, jak już wiado
do szkoły uczniów religii grecko-katolic- mo, przeciw mowie p. Suessa, jako spra
kiej, zatem Rusinów, mamy w kraju 2.764 wozdawcy komisji budżetowej do etatu
szkół, w których 1.537 używa języka ru ministerstwa oświaty, który w mowie koń
skiego jako wykładowego.
cowej, kiedy już żadnemu posłowi głosu
Liczby te usuwają zarzut, że język zabierać nie wolno, wytoczył różne nieby
ruski nie jest dopuszczanym jako język wałe rzeczy przeciw naszej krajowoj Ra
wykładowy, a dodać jeszcze muszę, że bar dzie szkolnej.
dzo wiele z tych szkół otrzymuje już we
dług nowego urządzenia znaczne zasił
ki z funduszu szkolnego, a w takim razie
według ustaw krajowych o języku wy Korespondencje „Gaz. Nar.u
kładowym również Rada szkolna krajowa
Wiedeń d. 16. grudnia.
ma prawo przepisywać język wykładowy,
a nie zaszedł ani jeden wypadek, żeby
Dnia 11. i 12. grudnia w Izbie posłów
wbrew woli gminy zaprowadzono język in Rady państwa odbywały się nużące i na
ny, jak ten, któryby jej odpowiadał.
der przykre posiedzenia. Od godziny 11.
Na tern kończę — chcę tylko jeszcze rano do godz. 10. wieczór, z kilkogodzinną
tych panów, którzy zarzuty podnoszą prze zaledwie przerwą należało słuchać najróż
ciw Radzie szkolnej krajowej upomnieć, norodniejszych konceptów parlamentarnych
aby się liczyli także z przeszłością, i przy i nieparlamentarnych, swarów narodowo
pomnieli sobie czasy, kiedy do nich nale ściowych, wzajemnych obwiniań i denun
żał nadzór szkół, co za szkoły były, i ja cjacji, prawie ubliżających Izbie, a z pe
cy w nich byli nauczyciele, którzy sami wnością tym, którzy się niemi delektowali,
czytać i pisać nie umieli, a przeznaczano wierutnych kłamstw i przekręcań, fałszów
ich do nauczania drugich. Wiele było ta z prawdziwie jezuicką chytrością podawa
kich wypadków, lecz tutaj to nie należy, nych Izbie przez specjalnych referentów,
Wys. Izba nie będzie oceniała poszczegól którzy mając według regulaminu ostatni
nych wypadków; mogę jednak każdej głos zawarowany, wtenczas dopiero wychwili wypadki te i te miejsca przytoczyć, stępywali z zarzutami, gdy wiedzieli, że
gdzie się to zdarzyło.
pozbawieni głosu, nie mogą ich już pro
stować; lichota i brzydota egzystencji cie
mnych i ze wszech miar pogardy godnych,
Mowa p. Krzcczunowicza
od których wywodów sami Niemcy dosta
na posiedzeniu Izby posłów d. 13. wali obrzydzenia, wszystko to kazało
chwilami zapominać, że się znajdujesz w
grudnia 1874.
parlamencie,
który ma być liberalnym i
P. Krzeczunowicz: Nikt zaprze
konstrukcyjnym,
a którego partja jedna
czyć nie zdoła, że porządne sądownictwo
co
chwila
gwałci
i
rozsadza, jedyne jakie
w każdem państwie cywilizowanem nale
jeszcze
są
w
Austrji
organizacyjne żywio
ży do zadań najpilniejszych i najważniej
szych. Aby jednak sądownictwo odpowie- ły. Dalmatyniec Klaicz, nie władający ję
dniem było, potrzeba nietylko dobrych u- zykiem niemieckim należycie, w zapędzie
staw cywilnych i dobrych ustaw karnych, nazwał to zgromadzenie: „Diese Tour de
ale także dobrych i wystarczających or Babel" i miał racją.^Lecz smutniejszem
jest, że się na owych posiedzeniach
ganów do sprawowania tych ustaw.
Co się tyczy liczby sądów, nie wia zarysowały ponownie prawdziwie destruk
domo mi, a raczej nie roszczę sobie pra cyjne zachcianki stronnictwa, panującego
wa orzekania, czy i o ile ta liczba w in obecnie w Izbie, okazała lekkomyślność
nych prowincjach jest wystarczającą, ale niedarowana w traktowaniu spraw naj
w Galicji z pewnością jest niewystarcza większej wagi politycznej, i wyjawił już
jącą, i w tej mierze w sejmie petycje wno nie zamiar, ale formalna konspiracja, aby
kraje koronne pozbawić ostatnich resztek
szono i zapadały uchwały.
Na razie dostatecznem będzie, poró autonomii, które im zostały. Dochodzimy
wnać liczbę sądów z liczbą ludności i ob zatem do stanu rzeczy, który był przed
szarów w pojedynczych krajach. Chodzi r. 1848, tylko za pomocą środków, które
tu zwłaszcza o sądy kollegialne, które mają inne od dawniejszych wejrzenie. Du
zdaniem naszem najważniejszą rolę odgry szą akcji prowadzonej przez pauujące
wać mają. Powiedziałbym jeszcze więcej: stronnictwa jest germanizacja, i to nie
pragnęlibyśmy, aby wszystkie ważniejsze tylko przez narzucanie niemiecczyzny innym
sprawy sądowe rozstrzygały się w są narodom, ale także przez jawne i podstę
dach kollegialnych, które na każdy spo pne podkopywanie organizacyjnych ich
sób lepszą dają rękojmię należytego wy podstaw i podcinanie ich dobrobytu. Łu
dzą się wprawdzie niektórzy, przywiązu
W sprawie krajowej Rady
miaru sprawiedliwości.
jąc
do formalistyki konstytucyjnej wielką
szkolnej.
Podczas gdy jeden sąd kollegialny
wagę;
lecz przykład Czech uczy, że suprzypada w Dolnej Austrji na 60, w AuWieczorne posiedzenie Izby strji Górnej na 54, w Krainie na 90, w spenzja tej formalności jest w Austrji
posłów z d. 11. grudnia 1874.
Tryeście, Gorycji i Gradysce na 98, w środkiem domowym, i że ustrój jej kon
P. Gniewosz: Aby się nie powoła Czechach na 58, na Morawie na 67, na stytucyjny środek ten znosi bardzo sna
no na przysłowie: Kto milczy ten przy Szlązku na 46 mil kwadratowych, przypa dnie. Dodawszy do tego teorją o wszech
świadcza, zapisałem się więc do głosu, da jeden sąd kollegialny, w Galicji na 142, mocy i nieomylności państwa, proklamo
chcąc odeprzeć podniesiony z tej strony w Karyntji na 188, na Bukowinie na 189 waną przez tak zwanych ustawowiernych
(centrum) Izby zarzut i udowodnić zesta- mil kwadratowych. Podobnież stosunek i przez liberałów wszelkich odcieni w nie
wionemi przez powagę datami, których liczby sądów do ludności w Galicji jest mieckim obozie, łatwo pojąć, iż o wolno
prawdziwości nie zaprzeczą nawet przeci nietylko w ogóle nieodpowiedni, ale także ści człowieka, a tern mniej narodu już na
wnicy. Opieram się na statystyce, a wszy w porównaniu z innemi krajami koronne- serjo mowy być nie może. Na nowo rozpocznie się robota, daremna i spożywająca
scy panowie przekonać się możecie, że mi za mały.
daty moje są prawdziwe; jeżeli zaś zeNa uzasadnienie potrzeby pomnożenia siły ludów i krajów Austrji, a wiodąca
chcecie je panowie bliżej zbadać, przeko tych sądów kollegialnych przytoczę np. do katastrof groźnych i pełnych niebez
nacie się, o ile zarzut z tamtej strony tylko to jedno, że obecnie sądy kollegial pieczeństwa, a zależyć może na takim o(centrum) Izby zrobiony, jest uzasadnio ne są drugą instytucją dla przestępstw, brocie rzeczy już tylko tym, którzy Auże w tych sądach odbywa się ostateczna strję chcą mieć skutkiem wewnętrznego
nym.
Przedewszystkiem nadmienić muszę, rozprawa co do przekroczeń, i ze na te osłabienia zawisłą i związaną sojuszniczką
że ja także jestem deputowanym z okręgu rozprawy strony i świadkowie powoływa sąsiedniego państwa niemieckiego; —
wyborczego gmin wiejskich, i że wyborcy ni i tamże przesłuchiwani bywają, oddale albo też takim, którzy spekulują na
moi należą do obu narodowości.
ni w Galicji często o 10 lub 20 mil od jej rozkład i rozbicie. — Naturalną jest
Za to, że poprzedni mówca (Szwedzic- siedziby sądu. To przecie nie może się rzeczą, że przy takich sposobnościach
ki) wyraził tej części wyborców moich, przyczynić do dobrego sądownictwa, zwła znajdzie się dużo elementów, goniących za
nbłowem, którym zamęt i rozstrój sprzyja,
którzy należą do narodowości ruskiej, u- szcza gdy przeciążone mnóstwem zajęć,
jak
burza ptakom morskim, lub pożar zło
znanie za jej wiernokonstytucyjność i za sądy kollegialne, często nie mogą należy
dziejom,
toż jak chrząszez korodłub zalągł
inne uczucia, odpowiadające obowiązkom cie spełnić swego zadania.
obywateli państwa, jestem mu wdzięczny;
Do dobrego sądownictwa należy prócz się i objada miljonami morgów lasy Cislecz w podniesieniu tych zalet widzę po tego dobry dobór sędziów i odpowiednie lajtanii, tak gorszy robak niszczyciel roz
niżenie drugiej części, i muszę pod tym ich postępowanie. Stanu sędziowskiemu w tacza jej finanse i ekonomiczne i socjalne
względem sprostować, że wszystkie te za ogóle nie myślę robić zarzutów; ależ moi słoje jej krajów. Pauperyzm w stosunkach
a helotyzm w społecznych
lety, które poprzedni mówca przypisywał panowie, podobno tak samo u was jak i ekonomicznych,
rośnie
i
utwierdza
się z dniem każdym,
Rusinom, posiadają także i moi polscy u nas wydarzają się wypadki, wywołują oddając masę ludności
pastwę najo
wyborcy, jak w ogóle cała ludność kraju. ce żal prawdziwy, że stosunki jeszcze nie brzydliwszej plutokracji, na
zdolnej
wyssać
Zwrócić muszę dalej uwagę, że tam są całkiem należycie uporządkowane. Mo- nawet szpik z kości helotów. Jaka może
gdzie chodziło o to, aby coś zyskać, coś żnaby się przytem użalać, że postępowa być dola kraju, przeważnie rolniczego i
osiągnąć, łączyć to z spełnieniem obowiąz nie dyscyplinarne nie jest dość rygorysty trawionego niemocą polityczną, śród takiej
ków obywatelskich nie jest z godnością oby cznie sprawowane, cobym nawet najwyż systematycznie prowadzonej i z góry
watela (oklaski z prawicy), i dlatego za- szej władzy sądowej wytknął. Zdaje mi popieranej ogólnej rabacji, łatwo obli
strzedz się muszę stanowczo przeciw ta się, że pod tym względem już ze starej czyć; a rezultaty ostatniego lat dzie
nawyczki czasami zbyt łagodnie postę siątka dają nam zapowiedź smutnej przy
kiemu prejudykatowi.
Przechodzę do rzeczy, i za pozwole pują.
szłości.
niem p. prezesa odczytam moje notatki:
Moi panowie, nie chcę przytaczać po
W tak przykrem położeniu bronimy
Co się tyczy szkół średnich, liczba ucz jedynczych faktów. Wszelako wiele takich
się,
jak
możemy, instynktem prawie ratu
niów wynosi 9.093, z tych 6.011 jest reli- wypadków znam osobiście, a o innych do
gii rzymsko-katolickiej, a 1.626 grecko-ka- noszą mi moi koledzy. Ale muszę co do jąc i ochraniając wszystko co może mieć
tolickiej; według zasad przeto, jakie po tego powiedzieć; Exempla sunt odiosa\ nie moc odporną, co może konsolidować i wią
przedni mówca przyjmuje co do swego wdaję się przeto w wyliczanie pojedyn zać elementa, burzami rozbite.
Taką instytucją dobroczynną, dającą
stronnictwa, ci ostatni są już zgóry Rusi czych wypadków, ilekroć bowiem myśię o
nami; przy tej sposobności muszę odeprzeć zadawaniu winy organom i pojedynczym z czasem ukojenie i spój moralny skoła
zarzut zrobiony nam przez dep. Kowal osobom, zawsze mi staje przed oczyma tanemu krajowi, miała być i może być

Po tak zaś długiem milczeniu, każdy teraz będzie mógł do Stanisława hr. TarWfct-- nowskiego, profesora krakowskiego uni
wersytetu i posła na sejm, wyrzec te sło
wa, które on kiedyś napisał, zwracając się
do Wiktora Hugo.
Przykre to słowa, ale zasłużone.
Wszakże „porcje" to nie pierwsze oska
rżenie, rzucone lekkomyślnie na polski ogół. Każdemu tu się przypomina „Teka
Stańczyka", za autora której wraz z to
warzyszami poczytywanym bywa hr. St.
Tarnowski.
Pod pozorem powstrzymania niepotrze
bnych manifestacji i powstań, wyszydzono
w owej Tece wszystkie objawy patrjotyczne. Smutna, poważna chwila klęski, krew
przelana, ofiary poniesione, groby męczen
ników i najsroższe prześladowania, nie
powstrzymały od śmiechu autorów humo
rystycznej Teki. W cmentarnej ciszy jaka
po upadku powstania zapanowała, słychać
było tylko trzask biczów moskiewskich,
uderzających o plecy patrjotów , jęki
męczonych i płacz rabowanych obywateli,
i wesołe, ironiczne odgłosy żartów panów
krakowskich. Stańczyk płakał na wiado
mość o przegranej Polaków; oni zaś po to
tylko ujęli w ręce jego berło z dzwonecz
kami, ażeby nasmiać się do woli z klęski
narodowej. Moskale, którzy początkowo
szydzili także w Dzienniku Warszawskim.
z powstania i z Polaków patrjotycznych,
widząc, iż inni, o zależność od nich nie
podejrzani, lepiej to czynią, zamilkli i zo
stawili wolne pole szydercom krakowskim.
I mądrze zrobili, bo sami nigdyby tego
nie dokazali, co dokazali weseli autorowie
„Teki Stańczyka" i Przeglądu Polskiego.
Pod hasłem szyderstwa z patrjoty
cznych objawów, sformowana przez nich
partja polityczna, pismami i działaniem
swojem poniżyła patrjotyzm polski w Ga
licji, nadała ów niezdecydowany kierunek
sprawom i ton pessymistyczny publicy
styce, co wszystko razem okazało się ne
gacją jedynie u nas żywotnej tradycji. —
Oligarchiczne zasady i ultraraontańskobankierskie szaty, jakie ta partja w na
stępstwie czasów przybrała, sprawiły re
sztę, to jest wstrzymały postęp w niektó
rych punktach i wywołały ową zaduchę
moralną i gnuśność, na którą powszechnie
się uskarżają.
Ze gnuśność ta nie jest zupełną, prze
konaliśmy się z oburzenia, jakie u nas po
wstało, wobec obraźliwego zarzutu obdzie
rania chłopów z ubogiego mienia przez
szlachecką lichwę. Oburzenie to nie było
by jednak teraz potrzebnem, gdyby publi
czność była się oburzyła wtedy, gdy pod
firmą tegoż samego hr. Tarnowskiego czer
niono patrjotyzm polski, gdyby autorów
„Teki Stańczyka" nie była wybierała do
sejmu, a opinią swą przychylną nie nada
wała im powagi, która ich zaprowadziła
do Akademii Umiejętności i do wszystkich
honorów.
Otoczeni honorami, w dostojeństwach
i w sławie zostając, uważają dzisiaj za
ujmę przyznanie się do błędu, a nieczuli na
prośby i nalegania ogółu — doradzają
milczenie swojemu reprezentantowi, hr.
Tarnowskiemu.
Milczenie to powinnoby wreszcie prze
konać ogół, iż partja, która przemawia
„Teką Stańczyka" i „Porcjami" nie za
sługuje na zaufanie publiczne. Jeżeli bo
wiem przez płoche i źle obmyślane publi
kacje, mimo swojej woli poniża patrjotyzm
w kraju i poddaje argumenta nieprzyja
ciołom samodzielności narodowej i społe
cznego porządku, jakaż jest pewność, że
w sejmie lub w rządzie, nie popełni błę
dów, których poznanie a następnie wyrze
czenie się jest przykazaniem dobra pu
blicznego!

Rada szkolna krajowa, ten jedyny prawie Sues, profesor uniwersytetu wiedeńskiego,
i ostatni nabytek, osiągnięty w długiej który na jednem z poprzednich posiedzeń
walce o autonomię kraju. Przeciwko niej przez dr. Koppa odmalowanym został w
też obróciła się niechęć wszystkich roz najczarniejszych kolorach, jako siedziba
sadzających żywiołów tak w kraju, jak korupcji i spekulacji brudnej, zabrał głos.
po za krajem, i spowodowała konspirację, Z wielką czułością i pobożnemi minami
której usiłowania i plan kampanii prze wyprowadził do boju fakta z Galicji, które
jawiły się na owych posiedzeniach dnia miały oskarżać Radę szkolną krajową. I
11. i 12. grudnia Rady państwa. Z okazji jakież to fakta spytacie, straszliwej natu
budżetu wotowanego na rok 1875 posta ry, których się w tej cichej Galicji dopu
wiona przez medium stronnictwa święto- szczono? Fakta te przerażąjące są: 1)
jurskiego rezolucja, żądająca przeobraże książka Sieraieńskiego „Wieczory pod li
nia naszej Rady szkolnej krajowej, ażeby pą", znane w całej Polsce od lat blisko
tym sposobem nieznacznie zrobić przygo 30, i mająca kilkanaście wydań; 2) bro
towania i wstęp do głównej i walnej bi szurka Supińskiego pod tytułem „Siedm
twy, mającej się toczyć przy późniejszych wieczorów", w której p. Suesowi szczegól
obradach, tak zwanego wniosku Wildaue- nie okropnym wydał się ustęp, umieszczo
ra, zmierzającej do ogołocenia krajów z ny po pochlebnej wzmiance o konstytucji
wszelkiej ingerencji na sprawy szkolne. 3. maja, a mający tak opiewać: Rozważ
To też o ile cała sesja obecna rajchsratu cie moi kochani to wszystko, a sami po
była w gruncie rzeczy jałową i nasz kraj traficie prawdę osądzić; nareszcie 3) spra
mało obchodzącą, o tyle owe dwa posie wa drohobyckiej Rady miejskiej, drohodzenia musimy uważać dla nas jako naj byckiego gimnazjum (Barewicza i Antonie
ważniejsze. Po tern co zaszło, to jest po wicza), wyborców p. Mizesa i honorowego
przyjęciu przez Izbę rezolucji, wymierzo obywatelstwa Barewicza, co ostatnie szcze
nej na obalenie reszty zagwarantowanej gólnie nie może tym panom wyjść z gło
i posiadanej autonomii kraju po milczeniu wy. Sprawy droliobyckie pan Sues przed
które zachował kiedy indziej gadatliwy stawił kłamliwie, zamilczając to, co było
minister Stremayer w ciągu całej debaty najważniejszem, i przekręcając zdarzenia.
nad tą rezolucją, i po wynurzeniach tegoż Wszystko to razem miało kompromitować
ministra, danych poprzód w komisji budże władze krajowe, i specjalnie oskarżać Ra
towej, nie ulega wątpliwości, że tę ca dę szkolną krajową. Nędzniejszych argu
łą sprawę przeprowadzono w porozumie mentów nikt jeszcze nie wyprowadzał
niu z rządem, łącznie ze wszystkiemi w pole, a były między niemi także perły,
stronnictwami tak zwanych ustawowier- których by się nie powstydziła era przedców w rajchsracie, wysuwając tylko tych marcowa 1848 roku. Jednak wystarczyło
ostatnich naprzód, i zasłaniając własne to zupełnie, by dać powód j pozór dla Iz
zamysły i plany pozorną inicjatywą stron by do przyjęcia rezolucji, której ukrytym
nictw lewicy.
zamiarem jest obalenie Rady szkolnej
Napad na autonomię krajową jest za krajowej. Ten jeden fakt, zaszły w parla
wsze skutecznym środkiem do połączenia mencie austrjackim, ludy Austrji więcej
chwilowego trzech stronnictw ustawowier- niźli wszelkie rozumowania, wyprowa
ców i do odprowadzania aktów, wymierzo dzić musi ze złudzenia nawet tych w kra
nych na ministerstwo jak np. za nie bar ju, które się jakiemiś względami powo
dzo ścisłe wykonywanie ustaw konfesyj dowali. Dla dobra Austrji z takim apara
nych itp. w inną stronę; to też sprawa tem konstytucyjnym, wszystko rozkłada
ta przyszła ministerstwu właśnie w chwili jącym i rozburzającym dalej iść nie mo
uchwalania budżetu bardzo na rękę i ożna: znaczyłoby to bowiem pracować w
broniła pana Stremayera przed własnymi pocie czoła dla państw sąsiednich, i dla
stronnikami lepiej, niźli wszystkie jego robactwa domowego, podgryzającego ko
mowy i repliki w Izbie i w komisjach. Ze rzenie dobrobytu, siły i powodzenia ludów
strony konspiracji wysunięto do walki w i krajów Austrji.
Pravaillcr pour le roi de Prusse, traIzbie usłużnych zawsze świętojurców i
Kallira, ażeby skargami i bajecznemi po uailler pour le roi de Russes nie może być
wieściami o stanie szkolnictwa w kraju, racją teraźniejszego bytu i życia Austrji.
płaczami za językiem niemieckim, i po Delegaci nasi we Wiedniu nie długo za
chlebstwami dla Niemców i niemieckiej pewne uczynią krok stanowczy, bardziej
kultury, negowali życzenia kraju i jego austrjabki niżeli patrjotyczne fanfaronady
delegacji. Na koniec zaś rozpraw zacho pannjącego dziś stronnictwa.
wał sobie referent budżetu Suess, mający
NB. Po tych cały kraj zasmucających i
według regulaminu ostatni głos, inkrymioburzających zajściach, w rajchsracie, gdy
nacje, godne najlepszych czasów policyj indygnacja i żal odbijał się na licach pol
nych. Z perfidją, niegodną męża nauki, skich posłów, p. hr. Mieroszowski, nienależąplótł fałsze i przekręcał fakta, wiedząc, cy do koła uważał zastosowne zabrać głos w
że wszelkich sprostowań regulamin za sprawie drobnej przeniesienia szkół prze
brania, i przeto wymyślać wolno według mysłowych z resortu ministra handlu na
upodobania. Podawszy tym sposobem na resort ministerstwa oświaty, i nie stawiąc
szą Radę szkolną krajową w rozmaite po żadnego wniosku, wynurzył swe zaufanie,
dejrzenia, dał Niemcom niejako usprawie nadzieje i inne gorące afekta dla minister
dliwienie do zrobienia napadu na autono stwa, które w tej właśnie chwili milcze
mię krajową, i przyjęcia rezolucji, żądają niem swem i przeto potakiwaniem okazało,
cej zmiany tejże Rady.
że wspólnie z naszymi nieprzyjaciółmi
Ze strony naszej delegacji stawali w dąży do odjęcia autonomii krajowi.
Tak mądry krok p. hr. Mieroszowobronie instytucji krajowej, posłowie Eu
skiego,
i tak delikatny spryt polityczny
zebiusz Czcrkawski, Dunajewski i Gnie
wart uścisku rąk ministrów, pana Suesa i
wosz. W mowie wielkiego politycznego
Kalira i wszystkich szczerych przyjaciół
znaczenia pierwszy Euzeb. Czerkawski onaszego kraju! Tein się chyba pocieszać
kreślił sytuację i nacechował istotę rze
czy, zbijając przytem zarzuty i obwinie trzeba, że frycom przystoi frycówka, i że
nia, które w komisji budżetowej przeciw nieraz na łowach nowicjusz palnie nie
ko Radzie szkolnej krajowej robiono, a w wczas, i nie w cel przez krewkość tempe
pełnej Izbie powtórzyć zamierzano. Mów ramentu i brak wprawy i doświadczenia.
ca z wielką godnością i powagą wyłusz- Realny efekt dwóch przemówień p. Mieroczył swą rzecz i ostrzega Izbę przed po szewskiego w rajchsracie był żaden, bo
stępkiem, którego skutki na nowo zabu po jednem minister Stremayer oświadczył
rzą kraje. Mowa jego wywarła wrażenie wręcz, że nie zrobi tego co kraj i miasto
wielkie i zaniepokoiła Niemców, którzy z Kraków żąda, lecz akademię techniczną
ukartowanym planem przyszli do Izby. w Krakowie zdegraduje na szkołę rzemieśl
Po E. Czeikawskim miał głos Kowalski, niczą; po drugiem zaś wystąpieniu p. Miekalikując na niemieckiej dudzie i dowo roszowskiego nie było co do powiedzenia,
chyba: „schonDauk, Herr Graf Miero
dząc, że Rada szkolna krajowa niema jak
gwarancji prawnej w ustawodawstwie, że szowski".
jest anomalią, że Rusini są pokrzywdzeni,
i że niemiecki język uważa jako główny
węzeł, który Galicję łączy z koroną i
Austro-Węgry.
państwem! Było to wezwanie jawne do
germanizowania Galicji. Po Kowalskim
Rezolucja p. Cienciały przy roz
skutkiem postawionego wniosku modyfiku prawie nad etatem seminarjów nauczy
jącego dr. Razlaga odroczono rozprawy do
cielskich, została według regulaminu ode
wieczornego posiedzenia. Na temże wie- słaną do komisji budżetowej. Rezolucja
czornem posiedzeniu toczyła się mięszana ta żądała, aby w seminarjach nauczyciel
dyskusja, to jest, poprzód nad wnioskiem, skich w Cieszynie i Opawie języki słowiań
Razlaga, który wzywał rząd do zrobienia skie (tj. polski w Cieszynie a czeski w
przedłożenia o Radzie szkolnej w sejmie Opawie) tak były uwzględnione, jak język
galicyjskim, a potem dopiero nad rezolu ruski w seminarjach nauczycielskich we
cją Wydziału budżetowego, przeciwko któ Lwowie, Stanisławowie i Tarnopolu.
rej z rana przemawiał Czerkawski. W dy
Na posiedzeniu Izby posłów dnia 16.
skusji nad wnioskiem Razlaga gadał parę bm. zawiadomił p. Suess, że komisja
minut Szwedzicki, obwiniając sejm i Radę wnosi odrzucenie tej rezolucji. (Motywa
szkolną, że uciemiężają Rusinów, że szkół p. Suessa nie są podane w dziennikach.) ]
czem raz mniej itp. Odparł mu Gniewosz
P. Ci en ciał a: Wywody sprawo
dowodząc datami urzędowemi, że jest ina zdawcy są mylne, gdyż język polski nie
czej. Potem podjęto dalszą dyskusję nad jest obowiązkowym w seminarjum cieszyńrezolucją Wydziału budżetowego, do któ skiem, a czeski w opawskiem. Upraszam
rej jako generalni mówcy zapisani byli stronnictwo vyiernokonstytucyjne, aby ży
Dunajewski i Kalir.
czenia rozmaitych narodowości Austrji co
Dunajewski z siłą, trafnością i piękną do sprawy językowej uwzględniało, do
wymową bronił rzeczy i sprawy, wykazu nas bowiem należy przyszłość. P. Demel:
jąc mianowicie nieprawidłowość całej pro Mam świadectwo z seminarjum cieszyń
cedury parlamentarnej z wnioskiem tak skiego, w którem język polski stoi jako
wielkiej wagi, i niewłaściwość materjału obowiązkowy. Prezydent Rechbauer:
zarzutowego, opartego na personaliach, do 1. Cienciała wręczył mi do oglądania dla
których oceny trzebaby sądu śledczego i posłów w oryginale świadectwo, w któ
wyrokującego, trzebaby sądowej rozpra rem język polski w seminarjum nauczywy, co wszystko w parlamencie a do tego cielskiem stoi jako nadobowiązkowy. P.
przy rozprawie budżetowej jest niemożli- Demel: Moje świadectwo pochodzi z 30.
wem. Drugi jeneraluy mówca, p. Kallir, lipca br.
równie Jak zeszłej sesji, miał niemiecką
Sprawozdawca Suess: Z powodu
kulturę i niemiecki język, jako jedyne u- owego świadectwa udałem się bezpośre
szczęśliwienie rodu ludzkiego na ustach; dnio do dotyczącego referenta w minister
mówił też bardzo mocno o patrjotyzmie stwie oświaty, który mi stanowczo oświad
austrjackim, przyczem Niemcy nieco ironi czył, że oba języki są w tych seminarjach
czny uśmiech mieli we twarzy, a potem obowiązkowe. Sądziłem, że z całą delika
obrzucił Galicję błotem, oskarżając zara tnością postępuję, omawiając w ten spo
zem o fanatyczne polonizowanie, oczernił sób sprawę nierozstrzygniętą (oho! z ła
Radę szkolną krajową; ale prawdziwie wy poselskiej), a to z następujących przy
brodzką metodą wychwalił będącego je czyn : Mam przed sobą sprawozdanie se
szcze przy władzy hr. Gołuchowskiego, minarium opawskiego, w którem język
przyczem Niemcy znowu marszczyli brew czeski jest obowiązkowym, a w którem,
jakby pytając, „wiehaist, Herr v. Kallir?" jak to słyszymy, żądający na przyszłość
Po Kalirze nareszcie specjalny referent p. wykładu utrakwistycznego. Uczęszcza tam

87 Niemców i 13 Czechów, z czego pe
wnie wynika, że urządzenie, jakiego wy
maga p. Cienciała, najzupełniej wyszłoby
na szkodę nauki. Cóż ma począć dyrektor,
jeżeli przeważna część jego uczniów mówi
'po niemiecku, a tu każą mu wykładać po
czesku? W seminarjum cieszyftskiem jest
29 uczniów, między tymi tylko jeden Nie
miec. Ależ wiadomo, że narzecze, jakiem
tam mówią, nie jest polskiem, tylko mie
szaniną polskiego i czeskiego (nieprawda!
Z prawicy), które nie jest językiem książ
kowym, nie posiada żadnych dzieł druko
wanych, tak, że zdaniem pedagogów, nie
wszyscy ci co do narodowości polskiej na
leżą rozumieli by wykłady w języku pol
skim. Gdyby zresztą prawdą było, że pol
skie zakłady w Cieszynie i Opawie są
koniecznością, to rezolucja powinnaby żą
dać zaprowadzenia języka polskiego jako
wykładowego (Brawo z lewicy).
Poczem większość Izby przyjęła wnio
sek komisji.
Faktem jest ciekawym, że Izba po
słów d. 17. bm. zajmowała się sprawą ro
botniczą, gdyż nawet klub postępowców
uchwalił był d. 16. odroczyć rozprawę nad
petycją stowarzyszenia robotników do sty
cznia, z powodu, ze po nużącej rozprawie
budżetowej niepodobna wdawać się w wy
czerpującą dyskusję nad sprawą tak wa
żną Tymczasem komisja wniosła tę spra
wę nazajutrz, jak się domyślamy, pod pre
sją artykułu w organie tego stowarzysze
nia, taksamo zwącym się FoZfestimme. Ar
tykuł ten smaga liberałów Izby posłów,
że już rok prawie temu podało stowarzy
szenie do Izby memorjał w sprawie robo
tniczej, a jeszcze dotąd jej nie załatwio
no Wiadomo, że referat sprawy robotni
czej, która już na zeszłej sesji była wy
toczoną, poruczono p. Misesowi, że mu go
jednak dla niezdolności odebrano. Jaka
komisja, czy petycyjna, czy która inna,
tę sprawę wytoczyła d. 17. bm., nie wie
my z telegramu. Wniosek, jaki Izba, mi
mo oporu demokratów z przedmieść wie
deńskich przyjęła, nie zadowolni zgoła
nikogo, bo sprawę na czas nieograniczony
odracza.

Z lwowskiej Rady miejskiej.
Jedyną prawie sprawą, którą zajmowano
się na posiedzeniu 17. b. m., było zorganizo
wanie nowego sposobu czyszczenia miasta.
Gmina już nie będzie nadal sama się tein
zajmować, ale oddaje to prywatnemu przed
siębiorstwu, nad którem kontrolę powierza ko
mendzie straży ogniowej. Z przedstawionych
przez przedsiębiorców ofert, uchwalono przy
jąć ofertę p. Borkowskiego. Kontrolę nad wy
konaniem dokładnem pracy i należytem oczy
szczaniem miasta polecono naczelnikowi straży
pompierów, p. Praunowi, z przydzieleniem mu
z pomiędzy pompierów pięciu nadzorców z za
strzeżeniem wszakże, ażeby komplet straży
ogniowej zawsze składał się z 65ciu osób.
Dla zachęcenia do gorliwego spełniania służby
uchwalono wyznaczyć za dzień płacy sierżan
towi 1 zlr., nadpompierowi 80 centów, pom
pierowi 60 ct. Naczelnikowi zaś pompierów
przeznaczono wynadgrodzenie miesięczne 50
zlr. Nowy ten sposób oczyszczenia miasta
uchwalono na rok tylko jeden, dla próby.
Paragraf kontraktu z przedsiębiorcą, w któ
rym określa się jego stosunek do właścicieli real
ności, jako nie zupełnie odpowiadający posta
nowieniu Rady miejskiej, — na wniosek p.
Gromana odesłano na powrót do komisji dla
porobienia w nim pewnych zmian. Wreszcie
cztery rekursy w sprawach budowniczych
odrzucono.

Kronik a.
Kurierek Lwowski.
— Burza, która szalała prawie przez ca
łą noc z 17. bm. na 18., przerwała regular
ną komunikację kolei Karola Ludwika. Jak
donoszą, wicher i zamieć śnieżna, utrudniły
ruch kolejowy na przestrzeni pomiędzy Kra
kowem a Tarnowem tak dalece, że wszystkie
pociągi znacznie się spóźniły. Przedwczoraj
szy pociąg nr. 4. nie przyszedł na czas do
Krakowa; wczorajszy pociąg nr. 1. przybył
o trzy godziny później do Lwowa. Ten sam
pociąg zderzył się z drugim na jednej ze staoyj pomiędzy Krakowem a Oświęcimem, przyczem dwóch maszynistów zostało rannych.
Pociąg nr. 7. ruszył z Rzeszowa z spóźnie
niem o 5 godzin. Wszystkie pociągi ciężaro
we zostały wstrzymane. Dalej donosi G. L.,

Między zmarłymi było według wieku 71
do Igo roku życia, 50 od 1 do 5 lat, 189
wyżej 5 lat. Według wyznania 182 rz. kat.,
55 gr. kat., 70 izrael., 3 innych wyznań.
Według stanu cywilnego 191 stanu wolnego,
73 małżonków, 46 wdów 1 wdowców. Według
przynależności: 254 tutejszych, 54 obcych.
Według zatrudnienia: 74 wyrobników i sług,
17 rzemieślników, 12 ubogich i żebraków, 11
zawodów umysłowych, 6 kupców, 6 właści
cieli dóbr i domów, 5 wojskowych, 5 rolni
ków, 7 osób zmarło w więzieniach, dzieci i
kobiet zmarło bez zatrudnienia 167, między
niemi należących do rodzin wyrobników i sług
92, zawodów umysłowych 17, rzemieślników
41, kupców 7, wojskowych 5, właścicieli dóbr
i domów 4, rolników 1.
Stan zdrowia okazuje się w listopadzie
b. r. gorszym, aniżeli w roku zeszłym. W ro
ku 1873 zmarło w listopadzie 302 osób, więc
o 8 mniej, a zważyć należy, że między niemi
było jeszcze 13 zmarłych na cholerę. Naj
więcej zmarło w listopadzie r. b. na gruźlicę
25 m. 29 ż., t. j. 17'88% ogólnej liczby
zmarłych, następnie na uwiąd schyłkowy 7 m.
15 ż., czyli 7'61“/0, na zapalenie przewodu
oddechowego 9 m. 11 ż., czyli 6'62°/0, na
raka 12 ź., na rozdencie płuc 5 m. 5 ż., na
zapalenio mózgu 3 m. 7 ź., na durzycę 7 m.
1 ż., na zołzy 2 m. 6 ż., na udar 6 m. 1 ż.,
na ospę 5 m. 2 ż., na chorobę Brigtha 6 m.,
na puchlinę 2 m. 4 ż., na zapalenie kiszek 3
m. 2 ź., na biegunkę 3 m. 1 ź., na nieżyt
żołądka 1 m. 3 ż., z chorób dziecięcych : na
brak sił żywotnych 4 m. 7 ź., na płonicę 13
m. 6 ż., na drgawki 8 m. 15 ż., na odrę 3 ż.
Wypadków śmierci gwałtownej było 4,
mianowicie: 1 samobójstwo przez powiesze
nie; 1 przez strzał z pistoletu; jeden obłą
kany zagłodził się; jedna kobieta została za
bitą, który to wypadek nie wyjaśniony je
szcze jest obecnie w sądowem dochodzeniu.
— Otrzymujemy z Paryża następujące pi
smo: Panie redaktorze! Wasza Gazeta oprócz
ogólnych spray/ mających dobro kraju na celu
i obronę uciśnionej przez Moskali i Niemców
naszej religii i narodowości, zajmuje się także
wszelkiego rodzaju dobremi uczynkami, prześlę wam trybularz (kadzielnicę kościelną) i
naczynia do olejów świętych z prośbą, abyście przeznaczyli jednemu z ubogich kościołów
parafialnych w Galicji. Przedmioty te naby
łem dla mojego kościoła w Pawłowicach w
województwie Mazowieckiem, gdy jednak rząd
moskiewski przez swą nienawiść do chrześciaństwa katolickiego, niodopuścił abym po
został w kraju i pełnił moje obowiązki pa
sterskie, uważam przeto za stósowne wspo
mniane naczynia kościelne wartujące 80 fr.
oddać pod wasze rozporządzenie, bo jestem
przekonany, że znając miejscowość, oddacie
tej parafii, która rzeczywiścio takowych po
trzebuje. Kadzielnica jest miedziana pośrobrzana, a naczynia do olejów świętych są z
nowego metalu zwanego aluminium. Proszę
przyjąć zapewnienie mojego szacunku i po
ważania.
Paryż dnia 14. grudnia 1874. Avenne
Portalis. 8.
Ksiądz Roman Wilczyński.
— Podług doniesienia Ozernowitzer Zeitung zawiadomiło austrjackie poselstwo przy
dworze Petersburgskim, że szef sekcji III.
moskiewskiej kancelarji gabinetowej wydał do
władz granicznych w Radziwiłłowie rozporzą
dzenie, ażeby przepuszczali do Moskwy wszyst
kich poddanych austrjacko-węgiersldch, jeżeli
się tylko wykażą paszportami wizowanemi
prez konsula moskiewskiego, choćby nawet
termin paszportu już upłynął, lub na paszpor
cie zrobioną była w Moskwie uwaga „żo po
siadaczowi jego bawić wolno w państwie moskiewskiem tylko 6 tygodni.11 Zdaje się więc,
że wreszcie usunięte zostaną niedogodności
paszportowe, na które uwagę moskiewskiego
rządu zwróciło poselstwo austrjackie.
— Stacja w Myszynie na kolei TarnowskoLeluchowskiej otrzyma nazwę Muszyna-Krynica, przez wzgląd na pobliski zakład kąpielny.

— Mianowania. Minister handlu miano
wał oficjała pocztowego Romana Hubricha
koncepistą przy krajowej dyrekcji poczt wo
Lwowie. Prezydent c. k. krajowej dyrekcji
skarbu mianował koncepistę skarbowego Wa
lentego Hisztyna inspektorem podatkowym.
C. k. Rada szkolna krajowa zamianowała nau
czyciela szkoły pospolitej w Brodach Ferdy
nanda Badańczyka rzeczywistym nauczycielem
starszym szkoły etatowej w Połwsiu zwierzynieckiem, z roczną płacą 350 zł. w. a.
— ■f W Angouleme, w* Francji zmarł
d. 9. b. m. na chorobę piersiową Władysław
Chądzyński, przeżywszy lat 27.

plącą lżąasją

Lwów, l lz»y haudio
wej dnia 18. grudnia
I. Akcje za sztukę.

piątą |'źą.i4, n

zlr. w. a

indsa. za tOOzł.)

Kolej gal. Karola Ludwika
Lwów. -Czren. JasBy
Banku hip. gal. po 209 zł.

lali lyjA-io
nki*3'
luno pilbiiwia poź
Węgi^ripoł.k:.'po 17
Weg. poż. pr»m o ) ;o
Turecka
kol. po

II. Listy zast. za 100 zł.
Tow. kred. gal. 6 pr. w. a
„
„
„ dpr.w.a.
„
5 pr. okres.
Banku lnp. gal. 6 pr.
Gal. zakł. kred, włość.
Ogól. roi. kred. zakł. dla
Galicji i Bukowiny 6%
losowanie w 15 lat .

84
82

'• Akcje bankowe,

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

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

Wiedeń d. 16. giudnia.
Powszechny dług państ.
(za 100 złr.)
Rent. auBtr. w bankn. 5 pr.
„ „
w sreb. 5 „
1839 całe losy (m. k.j
« g 1839 l/8 losu
„
g 'f; 1864 po 250 zł. 4 pr1860 „ 500zł.w.a.5pr.
1860 „ 100 B 9 s
1364 , 100 „ „ ,
Listy zast. dom. po 120 6 pr,

że z powodu zasp śnieżnych w Podłężu, wy
koleiły się 3 wozy w pociągu nr. 20. Pocią
gi nr. 18. i 17. nie mogły dotrzeć do Wie
liczki z braku pługów śnieżnych, które zaję
te są na głównej linii. Stacja Krakowska pół
nocnej kolei ces. Ferdynanda nie przyjmuje
pociągów ciężarowych, z powodu zasp na sa
mym dworcu.
— Dziś w sali ratuszowej ostatni dzień
wenty na korzyść tutejszego Zakładu św. Te
resy. Byliśmy w sali i przyznać musimy, że
wystawa jest przepysznie urządzona, towary
doborowe i stosunkowo nawet bardzo tanie.
Dla uprzyjemnienia wieczoru będzie tam dziś
od 6. do 9. muzyka wojskowa grać najnowsze
utwory muzyczne.
— Przy wypadku pod Wislową d. 15. b.
m. na kolei Albrechta, na linii StanisławówStryj, (o czem donosiliśmy onegdaj) 1 czło
wiek zginął na miejscu, 1 później umarł, 10
ciężko rannych, 5 lekko.
— Do księgarni Gubry no wieża i Schmidta
we Lwowie nadeszłała rodzina znakomitego
piewcy ukraińskiego Bohdana Zaleskiego dość
znaczną kwotę na fundusz wieczysty imienia
Goszczyńskiego dła weteranów literatury pol
skiej. Oto nadesłane sumy: Bohdan Zaleski
100 franków; Marjan Zaleski (syn) 25 fr.;
Dyonizy Zaleski (syn ; adwokat) 25 fr.; dr.
Karol Aleksander Okińczyc (zięć poety) 25
fr.; Józia Bohcia Okińczyc (wnuczka poety)
25 fr. Zaprawdę, dowody prawdziwej ofiar
ności znaleść tylko jeszcze można pomiędzy
tułaczami!
— Czytamy w Prawniku: Towarzystwo
kredytowe miejskie -mieniło porękę członków
swoich, dotąd ograniczoną, na nieograniczoną,
a zmiana ta została wpisaną w rejestrze To
warzystw zarobkowych i gospodarczych, w sku
tek uchwały c. k. sądu krajowego jako han
dlowego we Lwowie z d. 30. października
1874 r. 1. 57846.
Dla przeprowadzenia czynności organiza
cyjnych otworzyło Towarzystwo z dniem 1.
listopada własne bióro (ul. Trybunalska 1. 1.),
które przyjmuje także zgłoszenia przystąpie
nia do Towarzystwa. Prace organizacyjne
postępują raźno, a zarząd rozwinął w tym
względzie czynność bardzo obszerną i ener
giczną, która też niewątpliwie niebawem do
prowadzi do rozpoczęcia statutowych czynno
ści tegoż Towarzystwa, które zarząd zamie
rza rozpocząć z dniem 2. lutego 1875 r.
Wziąwszy inicjatywę w wytworzeniu tej
instytucji i omówiwszy ją w piśmie naszem
kilkakrotnie, czyniliśmy to w głębokiem prze
konaniu, że Towarzystwo to jest ogromnej dla
kraju doniosłości, a to w obee celu, jaki so
bie wytknęło: wytworzenia u nas silnego stanu
średniego przez wyzwolenie go z zależności
materjalnej, niemniej w obec faktu, że insty
tucja taka dotąd u nas nie istnieje, podczas
gdy konieczna jej potrzeba wszechstronnie jest
uznaną, a także podanemi w naszem piśmie
(nr. 34. i 35. z r. b.) uchwałami „Wiecu miej
skiego" najdobitniej została wyrzeczoną.
To też niewątpiray, że znajdzie ona silne
poparcie, iż rozwój sil naszych na polu ekonomicznem jest warunkiem rozwoju ich w in
nym kierunku, że przeto dążenie doń jest jednem z najnaglejszych zadań prac naszych
teraźniejszych, tudzież, że do osiągnięcia tego
dążyć nam należy nietylko na polu nauki i
teorji, wyznawaniem i głoszeniem zasad tej
pracy, lecz w równej mierze także na polu
praktyczuein wprowadzeniem zasad tych w ży
cie własnemi wspólnemi siłami.
W tern przekonaniu odzywamy się przedewszystkiem do szanownych czytelników i
zwolenników pisma naszego, które pierwsze
rzecz tę poruszyło, jako do tych, którzy we
dług stanowiska i stósunków swoich najlepszą
mają sposobność do skutecznego poparcia za
dań tej instytucji, i prosimy ich w imię tych
zadań, o takież z ich strony poparcie tej pracy
uczciwej a tyle doniosłej. Chętni ku temu, a
niewątpimy, żo znajdziemy ich nie mało, znaj
dą do tego obfitą sposobność przy przeprowa
dzanej właśnie organizacji Ajencyj okręgo
wych Towarzystwa, jak też i my ofiarujemy
się z gotowością do pośredniczenia w udzie
laniu wszelkich ku temu potrzebnych wskazó
wek.
Redakcja.
— Według obliczeń miejskiego biura sta
tystycznego zmarło we Lwowie w miesiącu
listopadzie 310 osób (licząc w to dzieci niożywo narodzone w liczbio 12), w tem 154
płci męskiej, a 146 płci żeńskiej, a mianowi
cie: w Śródmieściu 13 m. 182 ż., w dzielnicy
Halickiej 17 m. 25 ż., Krakowskiej 31 m.
32 ż., Żółkiewskiej 18 m. 22 ż., Łyczako
wskiej 17 m. 9 ż., w szpitalu głównym 33 m.
29 ż., w szpitalu Sióstr Miłosierdzia 14 m.
10 ż., w szpitalu izraelickim 6 m. 11 ż., woj
skowym 5 m.
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238
i04
109
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Anglo-austr. po 200 A. 120
Bodencrod.au.po200zi.40pr
Zakł.kr.dla h.i prz. po lGOzł
a „ węg.SOOzł. e:u.80p.
Tow.eskont. n. austpoSOOzł
Eranoo-austr. po .100 złr
em. 40 pr. . . .
Franco-węgiar. po 200
em. 40 pr. . , .
Gał. bank hip- po 200
om. 80 pr.
. .
Gal. bank dla hand. i przom.
po 200 złr....................
Gal. zakł. kr. ziem.po 200zt
Gal. bank kraj, po 200 złr.
era. 50 pr.....................
Renten bank po 200 zlr.
Banku nar. austr po 699 zł.
Banku powsz. aus.po 200złr.
Unionbank po 200 złr.
Varoismbank po200zt.o.40p.
yerkohrabauk pow.po 200 A.
05 Wied, bankyer: po 200 złr.
Alicja kolei.
95
Albrechta po 200 złr.
- Alfóldzkiej po 200 złr. sreb. lo8 60
3
60 Dniastrzańskioj „
„ raj k. 195 69
75 Elżbiety
60 Ferdynanda półn. po 1030
złr. m. k. .
. . i9t7
—
— Frsnc. Jóx. pc-200zir>. w.a,|l&9 76

Kol gsl.KarL- po SJOOnbu.,
(L i
»,i'ręr'-w y
Kor. Eal. (caiit) p.:2C0 tŁ. ’>
Acat.pćjn.zach.po 260 zł.sr
„ lit. B. po 200 zł, «r.
Ru-iolfa po 200 zlr. n, r.
Siedmiogr. po 200 w. a. rjr
jjfc.atseisb. Ges. 200 zł. w. a.
SUibahnpo 200 zł. srebr.
Tramway wied. po 200 zł
‘«Vęg.gal.(Lup.)po2OOzl.w.a.
Wąg.pól. wschód p.2OO zł. s.
wach. (Ostb.) po 200
zlr. w. a.......................
zachód. (Wb.-ta.) po 200
zlr. w. a.......................

Akcje przemysłowe.
Budow.Tow.austr. po 200 zł
0
„ Wied. „ 100 „
„ tanich poni.p&100 z.

Listy zastaw. (zalOOzł,
Boden cred. allg. ost.5pr.sr
„ opłać, w 33 lat. o p. wa
Gai. Tow. kr. ziem. 4 pr.w.a
„
s 5 pr. w. a.
Galię, bank hip. 6 pr. w. a
s Zak.kr. włość. 6
Bank nar. austr. m
„
M
B
W.

Obligacje pierwszeń
stwa kolej, (sa 100 złr.)
Albrechta.poSóOzł.iip.lOOzł
Alfóldz. 200 zl.fi pr. sr.w. a.'
Czeska z.3O0 zł. 6 p. or. w a.
Dnioatrzańska 300 „ „
Wlibietypo 5 pr. srebr. w a.
eie. 1862 5 pr.
tua. 1370 r- pr.
esa, 1872 S p-.

216
*1
17
',60
68
150

3 8

Ferdynandapotn. 6 pr. m. k
„
5 pr. w. a.
2
5 pr. ar.
Gjil. K. L. f-00 zł.ó pr.or.w.a.
Hi
II emJipr. „
190 50'101
s
„
HI. em. 1871 800
„ IV. om. a 300 zł. 5pr.
-1309
■ Czer. Jas, 1. om. 186li
200 A. 5 pr. srebr.w.a
. Czor. Jaa. II. era, 1867
300 zł. 5 pr. srobr. w. a
Lw. Czer. Jac. III. om. 1868
390 zł. 5 pr. srebr. w. a
IjW. Czer. Jas. IV. era. 1872
800 zł. 5 pr. srobi. w. a
Rudolfa po 390 zł.l> pr.ar.wa.
em. 1669 po 300 zł
5 pr. srebr. w a.
s 1872 po 300 zł.
5 pr. Brobr. w. a.
Siedmgrodz. 500 fr 6 pr.

Papiery loteryjne (szt.)
Zak.kr.d.hand.i prz.po 109 z.
Klary po 40 złr. w. Ir.
Koglorich „ 10 „
Krakowska po 20 złr.
Palffy
Rudolfa
Ks. Salin
3t. Geńóiz
Stanisław, (ppi;) po SOzł.wa
Waldstoin po 20 zł. m. k.
WindiBzgrafe po 20 zł. 3

Dewisy (SiaiesięcsnaJ
Berlin 100 tal.
Frankfurt ih-Ozł. (sftddout.l
Hamburg.1,iWmark. baufco.
Londyn 10 ft. storl.
Paryż. 109 frank.

92
54
110
44

60
—
75
20.

— Z pod Łisk$. Dziś dopiero donoszę
wam fakta rabunku, przed kilkoma tygo
dniami dokonanego u właściciela dóbr Leszezowate pod Ustrzykami.
Ponętą do rzeczonego rabunku było sto
kilkadziesiąt cetnarów masła. Wynieść, wy
wieść i ukryć — z pod silnych zamków szpichlerza sto kilkadziesiąt cetnarów i to masła
w kilkudziesięciu faskach —• zadanie nie la
da!... Spał więc właściciel tegoż spokojny,
żydkowie jednak dowiedli mu wyczerpująco,
że ani silne zamki i kłódki, ani też czujność
brytanów nie chronią przed ich przebiegłością
w rabunku.
Rabunek ten przeraził całą okolicę swem
zuchwalstwem, a to tem bardziej, gdy wno
sić należy, że istnieć tam musi od dawna
szajka zorganizowana podobnych nicponiów.
Gdyby nie energja i sprężystość żandarmerji,
wszystko stracouem by było, tak bowiem
sprytnie zwinęli się rabusie, żo najmniejszego
śladu nie pozostało za niemi — i dziś, kuli
by oni może nowe zamaoliy na dobro i spo
kój cudzy. Stało się jednak inaczej. Na trzeci
dzień po dokonanym rabunku, dzielny wach
mistrz żandarmerji p. Majewski w Rzeszowie,
ujął z tem samom masłem Mechla Tygra z
Sanoka, który to żydek zeznał, że kupił Łą
kowo od żydka Singera P,, dzierżawcy fol
warku w Solinie pod Ustrzykami. Ton pan
dzierżawca Singer, (jak złośliwi żydkowie
mówią na ucho, ma to być majster nie lada)
znikł na horyzoncie Ustrzyk i najściślejsze
poszukiwania żandarmerji odkryć go nio mo
gły, bo jak twierdzą ciż złośliwi żydkowie,
potrzeba mu było nauczyć się czy pomyśleć i
świadków na wszystko poszukać, aż po kilku
dniach odkrycia ujętej kradzieży, zjawił się
sam niespodziewany do sądu w Ustrzykach,
aby dowieść swej niewinności — i zeznał,
że masło kupił na drodze pomiędzy Liskiem
a Sanokiom, tej samej nocy gdy zrabowa
nym został właściciel Loszczowatego, od żydlca, z gór lutowiskich, ale jak się nazywa i
zkąd mianowicie ten żydek — pomimo, że z
nim nocować miał razom w Sanoku, nic uio
wio!... sprzedał zaś masło po 47 złr. Tygrowi, bo mu nie starczyło pieniędzy dopłacić —
a Tygior kupi! tak tanio, bo był dobry ge
szeft zapewne, a niespodziewając się żadnej
biedy, wywiózł on, Tygier to masło ze Sano
ka do Rzeszowa, aby sprzedać po pięćdzie
siąt kilka flor.!... Otóż, i ciekawy węzełek do
rozgmatwania dla Bądów, a tak się przed
stawia: czy ów kupujący Tygier, jost han
dlarzem masła lub podobnemi produktami?
dlaczego dzierżawca Singer kupował na dro
dze od nieznajomego żydka, (jak Bię tłuma
czył) w nooy, objekt o którym mowa i po
jakiej cenie? bo skoro sprzedał po 47 (a zy
skać rausial jeszcze) zaś w Ustrzykach, po
50 złr., wiadomem mu było i Jest każdemu,
że dostać trudno byłoby cetnar masła, zre
flektować więc go to mogło (jak i każdogo
wprowadzić musi w podojrzonie), że sprawa
kupna i sprzodaży czystą być nie może, a
nakonioc, przodstawia się ciekawie ta spra
wa i dla poszkodowanej strony, bo masło, ja
ko corpus delicti zatrzymanem zostało przez
sąd; Tygier zaś jako nabywca w dobrej wie
rze właścicielem togoż być się mieni, i chce
mieć prawo, zaś Singera zasekwestrowali in
ni żydkowie na wszelkich ruchomościach, ja
ko to: bydło, sprzęty itp. w Solinio, jakoby
za swe pretensje i długi uwo u niogo; na
kim więc odszkodowanie przyznanem mu bę
dzie i na czem go znajdzie?.,. Sitigor i dru
gi już żydek, aż z Zagórza, osadzeni w tej
sprawie w sądzie kryminalnym w Przemyślu,
i aby wspólników wszystkich odkryto, illustracja byłaby ważną i do niniejszej całej
korespondencji.,
— Podziękowanie. Pozostając obocnlo,
i mając jeszczo jakiś czas pozostać w Krako
wie, mam sobie ztąd za miły obowiązek w
własnem i wspólkolegów moich imieniu złożyć
sordoczną podziękę, przodowszystkiom pp. ko
legom Kaziońce i Mfillerowi z Krosna, za ich
okazane koleżeńskie współczucie, którego wy
razem była „Odezwa1* do nauczycielstwa ca
łego kraju przez nich wystósowana, po srogioj klęsce, jakioj podpisany wraz z 3ma
współkolegaiui swymi, w skutek pożaru w
Gorlicach doznał; następnie Wys. c. k. Ra
dzie szkolnej krajowej, szanownemu zarządowi
głównemu Tow. podag. wo Lwowie, szano
wnym zarządom oddziałowym w Krakowie,
Wadowicach, Oświęcimio, Brzeźanach i Jaśle;
jako toż P. T. członkom zarządu głównego
i tym wszystkim instytucjom i osobom, które
w skutek pomienionej odezwy nam nieszęśliwym pogorzelcom z pomocą w datkach pie
niężnych pospieszyć raczyły. Oby wam Pan
Bóg stokrotnie wynagrodził, a wszystkich od
podobnego nieszczęścia na zawsze zachował!
Kraków dnia 14. grudnia 1874.
Józef Krzyżanowski,
dyrektor Bzkoly lud. w Gorlicach.
— Wiadomości literackie, nauko
we i artystyczne.
— Treść nr. 361, 362 i 363 Tygodnika
Illustrowanego: Ks. biskup Lud. Brynk|z por
tretem; Kronika tygodniowa; Przegląd polity
ki zagranicznej; Napoleon I. po bitwie pod
Waterloo, według obrazu Meissoniora; Hradczyń z drzeworytem; Przegląd teatralny przez
Kazimierza Kaszowskiego; Malarz szyldów,
według obrazu Meissoniora; Korespondencja
ze Lwowa; Rysunki humorystyczne F. Kostrzewskiego z drzeworytem; Szachy; Rebus;
Patora do owoców z drzeworytem; Horacjusz
do Albiusza Tybulla i do Torkwata wierz
przez Felicjana; Ze świata muzycznego przez
Jana Kleczyńskiego; Ze szkiców turkiostańskich W. Wereszezagina z drzeworytom; EliMakower powieść Orzeszkowej (c. d.); Kores
pondencja z Petersburga; List z wiejskiego
ustronia; Składki na pogorzelców; Diogenos
kopia obrazu Geromea; Cmentarzysko w Do
bryszycach z drzeworytem; Lwica wiersz Wi
ktora Gomulickiego; Osadczy w ziemi Mandżu przez Marjaua Dubieckiego (c, d.); W sa
lonie, rysunok Wojciecha Gersona; Doktor
Eger, powieść (dok.); Kronika paryska, Dąb
pamiątkowy w puszczy Niopołomickiej z drze
worytem; Wnioski stowarzyszonych Towarzy
stwa kredytowego miasta Warszawy; Osiero
ceni według Artura Grotgera; Jałmużna we
dług obrazu W. Łosia; Romuald Zientarski z
portretem; Resursy rzemieślnicze; Dzieje pe
wnego dyamentu, powieść; Wit-Stworz dra
mat W. Rapackiogo, arkusze 6, 7 18.-—

Tygodnik Illustrowany wychodzi już latpiutnaście. I w roku przyszłym wychodzić będzie,
podając jak i w roku bieżącym prześliczne
drzeworyty i artykuły najlepiej dobrano. Wy
dawnictwo Tygodnika ogłasza, iż po ukoń
czeniu dzieł Z. Kaczkowskiego, rozpocznie
druk wszystkich dzieł Karola Szajuohy, któ
re prenumeratorzy nabyć będą mogli po ce
nie o połowę zniżonej. Pismo to zajmujące,
zasługuje na gorąco zalocenie go publiczności.

— Wiadomości społeczno - ekonom.
— Urzędownie ogłoszono ustawę zawiąza
nego w Warszawie „Warszawskiego Towa
rzystwa kopalń węgla i zakładów hutniczych**,
mającego na celu eksploatację pokładów wę
gla kamiennego 1 innych minerałów, oraz pro
wadzenie przemysłu hutniczego w powiecie
Będzińskim, guberni! piotrkowskiej 1 w powie
cie Olkuskim gubernii kieleckioj. Założycie
lami togo Towarzystwa są: bankier warszaw
ski Leopold Kronenberg i Jakób Natanson.
Kapitał zakładowy Towarzystwa oznaczony
1,500.000 rubli, ma się zebrać przez wypu
szczenie 6000 akcji po 250 rubli; w miarę
rozwoju interesów kapitał ton może być po
większony wypuszczaniem nowych akcji do
wysokości 5,000.000 rubli.
Wypuszczenie
akcji na zebranie pierwszego kapitału zakła
dowego w wysokości 40 prc. sumy nominal
nej, to jest po 100 rubli na akcję, powinno
się dokonać przód 24. stycznia 1875 roku, pod
zagrożeniem unieważnienia koncesji. Drugie
to już stowarzyszenie zawiązano w Warsza
wie, dla eksploatowania naszych skarbów mi
neralnych: pierwszem było stowarzyszenie,
pp. J. Jaworskiego, Łapińskiego, lloclia 1
Istomina.
— Wyrok w procesie Arnima ma jak
wiadomo dziś zapaść. Nim jednak telegramy
stanowczo nnm doniosą, kto ostatocznio padl
ofiarą tej nowoczesnej walki bogów, notujemy
tu pierwszą ofiarę procesu, chociaż nio bezpo
średnią. Jeden z berlińskich restauratorów
nazwiskiem Schroiber, urządził na czas trwa
nia rozprawy obok sali sądowej bufet, i sam
obsługiwał, ale już d. 10. b. m. a więc dru
giego dnia rozprawy przyszodlszy do domu ,
zmarł wskutek udaru. Lekarze twiordzą, że
jedną zglównych przyczyn były przeciągi, które
w starym gmachu sądowym Berlina mają być
bardzo wielkio.

Ostatnie wiadomości.
Z Wiednia donoszą, że w komisji dla
reformy podatków minister skarbu oświad
czył, iż uznaje potrzebę projektu o pobo
rze podatków, i że zamierza przedłożyć
go w związku z całością reformy podat
kowej.
W kołach parlamentarnych niemie
ckich uważają pogłoskę o zamierzonej dy
misji ks. BiSmarka za usuniętą. Na recep
cji parlamentarnej d. 17. bm. u ks. Bismarka był obecny cesarzewicz, konferował
kilka razy długo z ks. Bismarkiem.

Kurs giełdy wiedeńskiej.
Wiedeń 17. grudnia 1874.
godzina 5. min. 20. po południu.
Berlin, Russ. Banknoten 94’/s. Credit. Action,
139’/» Łombardon 773/8. Galizier 110‘/g.
Staatsbahn------ . Rmuilnior 32’/8. Dostcrr
Bunkneten 91*/ła, Usposobienie: —.
Wiedeń 18. grudnia 1374.
godzina 10. minut 45 przed południom.
Akija kred. 237.—. Angle-auBti*.
144—
Uulonabank
115.50. Voroinsbank
21.—
Kolei Kar.Lud. 245.75. Kolej poludn. 129 —
Franko - austr. 57.50. Baubauk
26.50
Oblig. ludem,
Losy z r. 1860
Staatsbahn
Wied. Tramw.
Ostbahn
—.—, Napolooudor
8 92 —
Rubel papior.
Usposob. ciche.
Wiedeń 18. grudnia 1874.
godzina 2. uiiuut 20. po południu,
Akcjo fran.-aus. 57.50. Węgior. krod. 22
11
Auglo - austr.
144.50. Unlonsbank
Kolej Kar. Lud. 245—. Nordbahu.
19
Koloj poludnio. 128.50 Koloj Alfód.
12
Kolej Elżbiety 195 50. Kolej Lw.-czor 14
Węg. Nordostba. 122.50. Vorelns-Bank 2
Wionor-BaugoH. 42.50. Węg. Onthahn,
Gal, indomniz. 84,—. Losy z r. 1864
Franco-H.-Bank 67.- ■, VerkehrBbauk
Losy turoolde
53.75. Baubank-Act.
Kolej pnństwow. 309.50. Baukyoroin
Wied. Bauvar. 33 80. Hyp. Ren, ban.
Usposobienie silne.

Pociągi kolejowe:
Odchodzi}:
do Krakowa o 5. godz. 5. m. rano, 5. godz. m.
5. wieozór i 11. godz. 28. m. w nocy. —
Do Czerniowioo: o 6. godz. 50 m. rano, 11. godz.
48. m. w nocy i 12. godz. 50. m. w połu
dnie. Do PodwołoczyBk i Brodów: o 12. godz. w
polud., 10. godz. w nooy 1 6. g. 7. m. rano.
— Do Stryja codziennie o 7. godz. 221
m. rano, prócz tego wo wtorek, czwartek 1
niedzielę o 8 godz. 20 m, po południu.

Przychodzi}:
na główny dworzoo: z Krakowa o 5. godz. 57.
m. rano, 9. godz. 45. m. w nocy i 10. godz.
50. m. rano.—Z Czorniowieo: o 10. godz. 13.
m. w nocy, 4. godz. w nocy i 3. godz. 5. m,
po południu. — Z Podwoloezysk i Brodów:
o 4. g. 18 m. rano, 4 godz. 3. m. po połu
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.
5. m. rano.

TSTadesłane.
Zwraca się uwagę szanownych czytelni
ków na dzisiejszo ogłoszenie p. Filipa

Fromma wo Wiedniu, llothenthurinStrasse 9. naprzeciw Wolllzoilo. Nadzwy
czaj nizkie ceny i nadzwyczaj dobry jego towar zasłyguje na najliczniejsze zamówienia.
Do dzisiejszego numeru dla miejscowych prenumeratorów dołącza „Handel

towarów mięszanych Jana Górskiego przy
placu Marjackim, dom Hudetza, 1. 9. —
Cennik rozolisów i likierów z fabryki
Łańcuckiej Alfreda lir. Potockiego po zniżonej cenie na święta*1.
Do dzisiejszego numeru dołącza się
zaproszenie do przedpłaty na IRener
Sonn- und Montags-Zńtwng.

jako najstosowniejsze podarunki dla dzieci i młodzieży polecamy
książki stosowne dla każdego wieku, w ozdobnych wydaniach, z obraz
kami i odpowiednio pięknie oprawne, treści religijnej, powiastki, bajki,
pod óże, rzeczy naukowe i elementarne. Na różne ceny.

ktidy I nujnotkliwizy olmter.a trwale i natychmiast sta
wny paryski
1037 5—10
T
nawet w tych wypadkach, gdy żaąen jony nie skutkuje Jrdoek. Elk.
40 i GO ct. — We Lwowie w aptece P. Mikolnwchfl

W I AT A s Ból zębów
austrjackie i węgierskie,
poleca, ręcząc za dobroć tychże

Pasztety strassbttrŁskie

Juljusz Adam, Rynek 54,
Wilhelm Adam, placMurjacki 10

w terynkach po 3 zlr. 50 ct. i 4 złr. 50 ct.

Pasztety

Realność w Gród i u

w formie kiszek

Księgarnia Polska, Lwów, U

funt 3 złr. — otrzymał i pels< a

przy gościńcu, składająca się z dwóch domów 4229 2-6
F. W. Królikowski.
mieszkalnych , pokoje świeżo malowano , trzy
nowych drewutni, dawniejsza i nowa piwnica,
ogród objętości jednego morga ze sadem do
skonałych drzew owocowych, założeniem na
truskawki i brzoskwinie a nawet i winogrona młody człowiek, kawaler poszukuje po
w rynku pod liczbą 21 w kamie
za mierną cenę z wolnej ręki do sprzedania.
sady rządcy dóbr.
Bliższa wiadomość u właściciela tej real
nicy pana Reissa, obok liandln
Bliższą
wiadomość
udzieli
pan
dy

ności pod 1. 117 w Gródku.
4240 1-2
korzennego pana Briihla

Sanciewicz

Dublanczyk ukończony^

rektor Strusiewicz w Dublanach.

Rodowita Francuzka

Z takiego podarunku na Gwiazdkę i dzieci będą najwięcej
zadowoline i korzyść moralną odniosą. — Obszerne i wyczerpujące
katalogi na żądanie rozsyłamy bezpłatnie.
4185 2—4

»}i

IGNACY KRAUSS,

Ogroćlnilt
wszechstronnie w swoim zawodzie uzdolniony,
posiadający najchlubuiejsze rekomendacje, życzy
sobie przyjąć stałą posadę od 1. stycznia 1875.
Wiadomość w Administracji Gazety Narodowej
pod 1. A. Ii. lnb w Redakcji Czasu. 4177 2-3

W następujących dobrach skarbowych galicyjskich jest w zrębach
na r. 1875 przeznaczonych, drzewo dębowe użytkowe, nn pniu do sprzedania,
I. Peczenlczyn w przeciętnej odległości 17/s mili od stacji ko
lejowej Kołomyja:

Zęby i Szczęki j

KONCYPIENTA

!

Ból zębów

166 sztuk dolnej średnicy od 11 do 15 cali,
„ 16 do 20 n
357
n
n
w
„ 21 do 25 n
t4
„
„
„

II. Dolina i Bolechów w przeciętnej odległości 1 mili od
stacji kolejowej Stryjsko-Stanisławowskiej:

!

284 sztuk dolnej średnicy od 8 do 10 cali,
904
„ 11 do 15 n
n
n
n
1136
„ 16 do 20 n
n
n
n
284
„ 21 do 25 »
»
n
w
243
„ 20 do 30 n
n
n
n
222 »
„ 31 i wyżej.
»
n

A. Maczuskiego

III. Droliobycas w przeciętnej odległości l4/, mili od stacji kolejowej Chyrów-btryj:
42 srtuk dolnej średnicy od 8 do 10 cali,

Ekstrakt i Orzechów

Cierpiącym

618
1477
721
226
89

odmrożenie

Wórskl róęk
i para koni

Wm

wraz z uprzężą z wolnej ręki do sprzeda
nia. Bliższa wiadomość w subdyrekcji „Oj
czystego banku", Lwów, ulica Jagielońska
1. 10 od g. 9 rano do 3 popołudniu. 4175 3-3

DOCTOR

im

Wien, Łeopoldatadt,

Miesbachgasse 15, gegendber d. kk. Augarten.

28 Medaiłlen.

Feuerspritzen aller Sorten, Gartenspritzeu, Gartenpumpen, Ilydrophore oder
Wasserzubrtnger, Zentrifugalpumpen,
Bwpr mpen, Brunnenpumpen, Bier- uud
>" .ipumpen etc. Schlauche, Feuereimer
von lłaiif, Leder oder Kautschuck,
Feuerwehr-Ausriistungen.
Illustrirte Kataloge gratis per Post.

Poszukują się dobra!!
Podpisany poszukuje mniejszych i
większych dóbr wdobrej glebie i z pię
knem! lasami. Właściciele dóbr, którzyby mieli zamiar podobne dobra sprze
dać, raczą się zemną porozumieć. Ajen
tów i stręczycieli wyklucza się.
Leszczawa dolna poczta Bircza.

i wynajmuje się

mieszkanie

Dr. W. Hillwlg,
OHtMtnin rcHxta

M
k*

innych wyrobów z gipsu, stearyny, alabastru i kruszcu,
najznakomitszych mistrzów krajowych i obcych, zaopatrzył ponownie najobficiej
skład swój przy placu Marjackim w kamienicy p. Wieczyńskiego,
w najcelniejsze utwory z wystawy światowej wiedeńskiej
tego zawodu i zaprasza szanowną P. T. Publiczność do łaskawego zwiedzenia onego,
polecając tak oryginały jak i własne wyroby

! Franz Schóffl
producent chmielu i kupujący
za prowizję chmiel miejski zatecki i z okolic wiejskich, poleca :
Rośliny chmielu (korzonki) z własnej]
chmielami w Goldbach lub Egerthal:
1000 sztuk sortowane, obfite
w oczka najlepszej jakości
15
wcześny.............................. zł.
1000 sztuk zupełnie zdrowe i
dobre rośliny chmielu tegorocz. „ 12
1000 sztuk zwykłego towaru
targowego........................ „
10
1000 sztuk późnego chmiolu
(nowy ciężki gatunek) apicjalność , 20
na miejscu w Saaz za nadesłaniem
gotówki. — Adres na zamówienia
listowne i telegraficzne: F r a li z
8 C 11 G f f 1, in Saaz, Bóhmen.

WAŻNE ZAWIADOMIENIE
Kaitły flakonik Syropu Dalakarra, tek iwaiMga
STROPU DO ZĘBÓW, którym «ię n.o«ra driai*
małych diiaci dla ułatwienia wyraynania ua t^bow,
jeśełi nieopatnony podpium D” DEalaJkBAIUUS,
jett falsierstweni i oailadowictwem.
Papka hygieniesna, pożywna dla małych
daeci, .tarców, oułb oalabionych i powracająchych
do zdrowia.
Kit do Z^bów ■ Gutta-Perkl, bardzo
łatwy i dogodny do plombowania zębów .próchniatych tamym tobie.

n
n
n
. n

C. k. Dyrekcja lasów i domen.
Blechów dnia 2. grudnia 1874.

4203 2—3

A. BOZIEWICZA
przy placu Marjackiin ,

sprzedawać będzie

ŻYWE RYBY
od 21. grudnia b. r. po 42113 3

cenach tańszych j ak zwykle, I
B

RB

wo

Ces. król. uprz. galic. akcyjny

Galicyjski^ kasy zaliczkowej

BANK HIPOTECZNY

SI. Ulica Halicka,
przyjmuje

od

15
20
25
80

Op|XAtZ JfBf fóUTBJj

I?. ZACCHI we Lwowie.

A«

wkładki na książeczki oszczędności

J. lłettelłieiin,
I. Frunzlhknnerpliitz
Franzlskunerplutz 3, we Wiedniu,
w ledniti,
musi być wyprzedana najdalej do 12go
listopada r. b. z powodu zwinięcia handlu, dlatego następujące zniżenie cen:
dawniej teraz
. 4.80 2.25
chochla
1.50
3.50
łyżka do jarzyn
3.— —.90
chochelka .
. 6.— 2.—
czarka na masło
1.—
. 3—
obcążki do cukru
solniczka(srebr-chiu. i szkło) 1.50 —.70
1.—
pubar na jaja( wewnątrz pozł.) 2.50
2.50
'/a tuzina podstawek
. 9.—
1.20
łyżeczek .
. 3.75
»
1.50
„ pozłacanych 4.—■
nożow
.
. 9.— 2.75
■/
”
widelców.
. 9.— 2.75
łyżek
.
. 9.— 2.75
/a
n
*
czainik
.
.
.
. 1.— —.30
Na prowincję wysyła się za zalicze
niem rychło i sumiennie.
Lichtarze, żyrandole, obrąc k na ser
wety, naczynie na ocet i oliwę, puszki
do posypywania cukrem , tace, serwisy
herbaciane, na wykłuwacze, itu. po nad
zwyczaj tanich cenach.
3826 8- 9
Cenniki na żądanie bezpłatnie. NB.
Wszystkie przedmioty są nowe i pysznie
wykonano w zapasie, pzeto należy skorzystać z nadanej sposobności.

„ 11 do
do
» 21 do
„ 26 oo
„ 31 i v
„ 16

a to z przyczyny, że dołożono usilnych starań o tańszą |
jak w każdym roku dostawę.

po cenach na j nm i arkow iifiszy ch.

przy ulicy Piekarskiej Nr. 21 (obok pałacu]
br. Siemieńakiego). Mieszkanie złożono z kilku
pokoi może być podzielone.
4191 2—3

francuskich wyrobów z chińskiego
srebra

><
N

Zarazem oświadcza, iż przyjmuje wszystkie zamówienia do dekorowania pomie
szkać, sal balowych; ma również obfity zapas terrakota i płyty z marmuru kararyjskiego.
Wielki wybór różnyeh podarunków na fiwięta.

To wara y

n
n
n
n

Znany od dawna
handel pod „Bocianem"

W

fat>ryl£ant figar

Eta

Realność

n

Szanownej Pu b 1 iczności

znany od wielu lat szanownej P. T. Publiczności miejscowej i na prowincji,
41992-3

Sprzedaje się

»

»

n
n
n
n
n

Taniej jak zwykle

PASRUAŁE ZACC Ill

najnowszych dziel sztuki rzeźbiarskiej

Mr:n»ns, rue du Kol, AK, Jeruoy(AnpDtwe).

właściciel dóbr.

I

wróciwszy do Lwowa po kilkumiesięcznej podróży podjętej w celu zakupienia

ABSENTIA.

Osoby, któreby sobie życzyły otrzymać
stopień i dyplom Doktora albo Studenta
(Bachelier) bądź prawa, bądź medycyny,
bądź nauk przyrodzonych, literatury, teo
logii, filozofii, albo patent skończonego
muzyka, raczę się zgłosić pod adresem :

4181 2—8

KNAUST,

w
n

Chęć kupienia mający, zechcą się do podpisanej dyrekcji udać.

Ceny staników
Centure po Oi 8i

Jarząbki,

n

ŻYW E RYBY

c. k. notarjusz w Sokalu, poszukuje
z fabryk krajowych i wiedeńskich wszel
poszukuje miejsca jako uauczycielka
pod wszelkiemi względami podobne do na-1
turalnych, zupełnie przydatne do mówię-1
w porządnym domu, zastrzegając lub przynajmniej pomocnika wrobio kiego rodzaju, jakóto:
nia i przeżuwania, wstawia bez bólu, i
Garnitury do urządzenia salonow,
sobio wolne godziny. Bliżssa wiado nego w przeprowadzaniu aktów spadkowych. pokojów sypialnych i jadalnych —• także
mość w Administracji Gaz. Naród. Zgłosić się listownie z dowodami. 4188 3- 3 krzesła, kanapy, karła, otomanki, balusuwa przez ubezwładnienie nerwów, ag
zaki i szeszlągi tapicerowane oraz trzciną
zęby zrotem lub masą do rebów podobną ■
wyplatane z drzewa giętkiego i żelaza,
plombuje
3547 12 —? 3
jakoteź meble wszelkiego rodzaju z dę
IGNACY
WEISS,
dentysta|
biny krajowej, stylem renaissance i go
wył. uprzywił.
cesar. i król,
znajdzie miejsce w aptece w Miko
członek kolegium wiedeńskich dentystów, j
wtenia włosów.
środek do bartyckim starannie wypracowane, niemniej
ordynuje codziennie od 9—6 godziny §
łajowie.
4253 1—2
[stoły do pisania damskie i męskie, stoły
przy ulicy Halickiej Nr, 1 vis-a-vieg
przed kanapy i dla jadalni do rozsuwa
kościoła katedralnego we Lwowie. I
nia, klęczniki, łóżka orzechowe i jasio
do farbowania włosów na blond . bru nowe, gotowalnie, umywalnie damskie
rJ
na
natno lub czarno. Sporządzany z zie i męzkie, kredensu orzechowe i dębowe
lonej łupiny orzechów, zdrowiu i włosom i serwantki różnego gatunki, etarzerki
najzupełniej nieszkodliwy, farbuje włosy
ii
w pięciu minutach pieknio i trwało na [różnego rodzaju, toaletki stojące lub
o mam zaszczyt donieść, że powszeblond, brunatno lub czarno, nie na stół z szufladkami, także wielki
q chwe znany lekarz „Tegetthoffa11
walając ani skóry na głowie ani bielizny. wybór luster różnej wielkości w
$ Dr. JuljuNzKepes, powierzył
1 flak. płyn. Ekstraktu z orzechów 3 ilr. ramach złoconych lub politerowanycb,
dto
2 n
j > mi przepis i prawo do wyłącznego r 1 słoik Pomady
gyrandolów, karniszy, rozet i wszelkich
2 n
1 flakon Olejku orzechowego
J j przyrządzenia i sprzedaży, używa1 »
galanteryj do okien, niemniej
‘ J dto
dto
dto
1 ‘ nego podczas węgiersko - auBtrjaPrawdziwe do nabycia:
wielki wybór materji na meble
U ckiej ekspedycji podbiegunowej
w
składzie
uarfinucryj
Macznskicgo
adamaszków
jedwabnych, gobelin, ry* z wielkiem powodzeniem i dobrym
psów
wełnianych,
kretonów i firanek
we
Wiedniu,
Kartnerstrasse
26.
skutkiem balsamu ua od
We LWOWIE u Marcina Miillera
różnych z wszelkiemi przyborami do
mrożenie a to w celu, aby ta
„
„
u L. oedlaka
okien. W tymże handlu znajduje się
kowy rozszedł się w szerszych ko
„
.
u K. Strzyżowskiego
. KRAKOWIE u Józefa Jalina i Wil wielki sklail parkietów w ró
łach. ♦)
żnych deseniach najnowszego gustu.
helma Fenza.
4112 8 -24
J. Pserhoffer.
Jo ie zh l2’w.16
1 Przyjmuje również wszelkie zamó
•) Flakon tego balsamu wraz z prze
wienia tak na meble jakoteź i na
j0 do 12 zł.
pisem 1 złr. a za opakowanie i stempel
wszystkie wyroby stola skie do buPrzy zamówieniach lutowych uprasza się
15 ct., i jest do nabycia w mojej aptece
o przysłanie miary w czterech tasiemkach paZuiu goldenen Reichsapfel Singerstrasse
Kuropatwy. Zające i Kwiczoły, dowli.
Dziękując za dotychczasowe wzglę pierowych: lezą wskazać ma objętość piersi
Nr. 15 we Wiedniu.
4110 5—12
i grzbieta podramionami wzięta, 2ga objętości
możną zawsze dostać świeże
i
c7/~\s qr\a ry»ę\'.
dy, starać się będzie o dalsze ich u- kibici, 3cia objętości bioder, 4ta długości od
w handlu
4136 4—4
trzymanie przez elegancki wybór i miejsca pod ramionami do kibici. Miarę na
leży brać po sukni.
3558 10—r
F. W. KRÓLIKOWSKIEGO.• mierną cenę.
8737
■

Praktykant

Sprzedaż dębów na pniu.

poleca Szanownej Publiczności swój obfity

skład mebli

pod liczbą 12, ulica Kopernika.

jednego Zł. W. a. do każdej wysokości, oprocentowując
po 6% * 3-dniowem wypowiedzeniem,

i

je

wydaje we Lwowie i przez Filie w Krakowie

Czerniowcacli i Tarnopolu

od dnia 15. czerwca 1874 r.
ASYENATY KASOWE

po 7°/o * 14- „
PO 8% z 30- „
Udziały zaś członków oprocentowują się od dnia pierwszej
3773 ■ —?
wkładki.
S

Jest to Syrop roślinny czyszczący krew bez rtęci (morkurjuszu). Leczy odziedziczoną | J
Mirtury osuszająca i chlorofonlcana, ostrość
wvru|>i;1 krwi,
nini oczyszcza ---------------------------------------bardzo skuteczny w skrofu- J
ciało--z-----------żółci i zepsutych
humorów, ,jest
do oautzania ębów .próchniałych przed raplombowo- iicznych słabościach, silnych boleściach w czasie porodu, uporczywych liszajach, wyrzutach
I
------—
a zl a nr.% • AniTłn wm. av> a 4* tr rz yyi 1 a
i-o tri t un Ikobiet
taKCaI. W XV1aI(11 lćrVtVCZllG*
Jsyfllitycznych,
świerzbie, nzadawnionym
reumatyzmie, yzt
wysypce
w wieku krytycznePARYŹ-Skład główny przy ulicy Montmartre,
nn>, ♦.
w. |_0 przejścia, nabrzmieniu gruczołów, chorobach zaraźliwych nowych lub zadawnionych barDoitać nioina : w WARSZAWIE . w l"
składach (jzo uporczywych.
34/3 8—22
materjalów aptecznych PP. Gallego i Spieau; •i
—]
Dostać można ~
w Warszawie ~
w składach materjałów aptecznych nr.
pp. Gallego, Sinawa
Spiessa
- • ■•
WILNIE w zklaóach PP. Gruśewskiego i Chrózeizo-b Mrozowskiego; w Krakowie w aptekach pp. J.
Trauczyńskiego
i Redyka; we Lwowie w $
kiego; w KIJOWIE w aptece Braci Marciiczjk ; w aptece p. P. Mikolascha; w Brodach w aptekach pp. Kullak i Francosz; w Rzeszowie w apKRAKOWIE w aptece P. Trauczyńzkiego ; we tpc(, p. Schaitter; w Poznaniu w aptece p. Dr. Minkiewicza, w Kijowie w aptece braciMarLWOWIE i w POZNANIU w aptekach PP. Miko-'orczyk.
_
laacha i D'* Mankawicza,
I agR Skład główny w Paryżu przy ulicy Richer 12, u p. Girandeau de St. Geryais.

$

5 procentowe płatne w 14 dniach
12
n
p
45
6
”
ii
i, 90
„
i

• • =3
O
rH
a

o .S;
SM £

Wszystkie Asygnaty kasowe przed lutem B
czerwca 1874 w obieg puszczone, będą
oprocentowane niezmiennie w myśl ogło
szenia z dnia 14. lutego 1874.
3544 11—?
Lwów, 15. czerwca 1874.

Dyrelscj sr.

W

(’, k, uprz, galic. akcyjny Bank hipoteczny.

Kupon Styczniowy Z

r. 1875 od akcyj
c. k. uprzyw. galic. akcyjnego Banku hipotecznego
ściągnięty będzie począwszy od

2. stycznia 1875 r. za wypłatą
10 złr. austr. wal.
we Lwowie : przy kasie głównej Zakładu.
w Krakowie, Czerniowcach i
Tarnopolu w Filiach.

we Wiedniu: in Bank und Wechslergeschaft
der Nieder-Oesterreich. Escompte-Gesellschaft.
Lwów d. 16. grudnia 1874.
4237 2_s

Dy 1’ekcj a.

INigdzie taniej! TNigdzie lepsze!
przy ul. Halickiej
W

jak

whamiiu iKAHOLA

BA^ŁłlABA./lAeżłotym

ft. MIODU ziarnistego najwyborn. 32 ct.
1 ft. powideł węgierskich
.
.
22 „

5.000

Kogutem11

ft'

BROŻDŻy" tyffodniu pi

KAROL KLIMOWICZ

MIÓD lipowy funt 36 ct., w plastrach 6

J. Molodeckiego

przy ulicy Sykstuskiej Nr.4 i Karola Ludicika ©
?-<
Nr. 11.
Mając rozległe stosunki w kraju i za gra 05
nicą, ułatwia kupna, przedażo dóbr lasów i na
bycie dzierżaw.
Rekomenduje wszelkich oficjalistów, guw, rnerów, guwernantki, bouy, klucznico i wszelką
służbę dworską.
Dostarcza parobków i dziewki. 4154 3—5

chińsko -rossyjska herbata
2 zlr.
3 »
4 «
5 w

Za zamarstynowsk;), rogatkę lwow
ską w Zamarstyuowio, jost miejska

Realność

scu opakowane w ołowiu 2*/2 ft.
wagi wiedeńskiej'ważące, wy
śmienitej Herbaty ... 7
Karnistra z blachy, lakiem
chińskim lakierowana ważąca
6 funtów wagi wiedeńskiej
20
Także otrzymałem prawdziwo chiń
skie tace, drewniano koszyki ryżowe i
czajniki wyrobu chińskiego. 3928 7 ■ 24

obejmująca do 30 morgów gruntu
ornego i łąk wraz z zabudowaniami
gospodarskiomi i pomieszkaniem z
wolnej ręki za bardzo mierną cenę
do sprzedania. Bliższa wiadomość w
Administracji Gazety Narodowej ustnie lub pisemnie „franco". 4214 2—3

Przy nadchodzących świętach

Dobra Danilcze

Bożego Narodzenia

3 milo od stacji kolejowej Bursztyn , 1 miła
okolicznej szlachcie i duchowieństwu od miasta powiatowego Rohatyn odległe, 1062
morgów przestrzeni, t. j. 600 morgów roli i
poleca się nowo otworzony
ląk, 462 morgów lasu obejmujące z obszernym
domem mieszkalnym, z gorzelnią i budynkami
trospodarczcmi w dobrym stanie, z inwenta
rzem lub bez inwentarza, są każdego czasu do
papierów i żelaza sprzedania.
Bliższą wiadomość powziąć można u ad
wokata żywickiego w Tarnopolu.
4?28 2—3

Handel borzenny,
A. STRZELECKIEGO

w Mościskach.
Towar wyborowy, ceny stało, bardzo umiar
kowano.
4433 4—?
Skład bulionu wyrobu A. Solkowskiego.

na Szumanówco To
warzystwo bndownicze we
Lwowie, potrzebuje na rok 1875 drzowa
opalowego 2000 sagów, a inianewicio:
720 sągów sosnowego łupanego

II

esa

4235 2 — 5

W

Jedyną skuteczną pomoc przeciw

słabościom płacowym *

a mianowicie: iuberkulom tak przeciw początkowym w pierwszym stadjum, jako
też przeciw skłonnościom do tychże, przeciw chronicznemu katarowi jihicowemu,
kaszlowi każdego rodzaju, jak również przociw wszystkim słabościom wycięczającym organizm a tak często poprzedzającym tuberkuly, jako, skrofułom, bladaczce,
medokrewności, powszechnemu osłabieniu i t. p. dajo jedynie, przez znakomitości
medycyny rozbierany i zalecony

Zelazisty Syrop z polifosforanu wapna
dyplom, aptekarza Herbabny we Wicdniw.
Najnowsze badania chemii wykazały, że częściowy brak soli ielazisto-fosfo
rowych i wapiennych prowadzi do początków suchot, i żo jedyny sposób tomu za
radzeniu, przez dodanie właśnie brakujących tych środków. Zelazisty syrop z poli
fosforanu wapna wprowadza właśnie w organizm to pierwiastki w odpowiedniej
ilości usuwa zatem szybko zwichnięty proces trawienia, przysparza obfito tworzenie
się krwi, powszechne wzmocnienie ciała, w skutek czego ustają natychmiast nocne,
poty. Przez roztworzenie śliny, ustajo męczący kaszel, a przez osadzanie się soli
wapiennych na tuberkułach, sprawia llorbabnogo Syrop żolazisty gojenie się wrzo
dów, czyli wylcozenie tuberkułów.
Każde zachwalenio jost zbędno, gdyż mała próba zrobiono przekona cierpią
cego o prawdziiooścl wyżej powiedzianego.

Uprasza się wyraźnie żądać Kalk-Eisen-Syrop Herbabnego.

Adler-Linie.

Niemieckie zaailanljckio Towarijstwo żeglugi parowej w Hamburgu.
Bezpośrednia jazda pocztowym parowcem

i

i Hamburga-Wew-Yorku

nlo zawijając do portów na niemieckich parowcach pocztowych
I. klasy, każdy ladugi 3600 ton wielkich niomiookich, czyli

o siło 3000 koni.
Głoetlie 24. grudnia.
I
Klopstock 7. stycznia. I

(BEIRICHO

3

$-4

J. Richard z Lyonu Mr. J. Richard do Lyon
ma zaszczyt zawiadomić Szanowną Publi a l’honneur do próvouir si nombrouc-s
clientolle qu’il vient d’arriver dans cotto
czność, żo przybył do Lwowa
villo avoc
z wielkim wyborem jedwabiu

un gra"d assortiment do soierles de Lyon,
de
Taffetas, Faille, Grosgrain,

soies rayćes, robes foulard, robes
chambre, foulardowych chustek na szyję
soies rayćes, robes foulard, robes de
i do nosa, również małych chustek dla
chambre, foulards et cachenez en soie.
pań, damskie paski mogadorowe, Poftchus pour Dames ceinteurs mogadoc,
pliny soie et laine, Chachemiru, MePopelinc soie et laine, Cachemir Merinos Ripsu etc. etc.
rinos Rips etc. etc.
wszystkie to towary są w najlepszym ga toutos cos marchandisos sont giranties de
tunku i będą sprzedawano
bonno ąualitó ot seront vendues

po bardzo miernej cenie.

a des prix modćres.
Będąc w możności zadośćuczynić wszel
J’invito lo public a vonir visiter cos
kim wymaganiom, zaprasza się Szanowną
difforontos marchandisos.
c—5
Publiczność do licznych odwiedzin.

Hotel Langa I. piętro.

o

!■<

i
»

A 1’hotcl Lang au I. IStage.

Schiller 21. stycznia.
Tessing 4. lutego.

I

|

Goethe 18. lutego.
Klopwfock 4. marca,

a następnie co drugi czwartek.
Cena pasażerska: 1. kajuta 105 tal. II. kajuta 100 tal.
Na pokładzie 30 talarów prus.
Wiadomość bliższą udzielają ajenci Towarzystwa, jakoteż Dyrokcja w Ham
burgu, Ki St. Annon 4.
Listy uprasza się adresować: „Adlcr-Linio, Hamburg1*, Telegramy „Transatlantic Hamburg.
3 ,39 5—?
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By by

żywe

poleca od dnia 20. grudnia b. m.
najtaiiszej cenie

po

HANDEL.

ffimib Łathicka

Lwów, I^ŁyiieR 1. 1£>,
pod „GWIAZDĄ.“

4202 4 -5

•000000000000:0000000000000
Największy postęp w zawodzie oświetlenia.

R. Ditmar weWiedniu

zdobnoj oprawio 6 zl.

GerstilrkorF. Mały poszukiwacz zlota2 zl. Fredro Jan, komodjo 2 t. wozd. opr. 4.20
1—1 • Listki i ziarnka, Powiastka i opowia Homer, Odysseja, przekład L. Siomioń-

KAROL KLIMOWICZ

1

rów 1 zl. 70 c.

©

Główny skład dla Galicji wo Lwowie w aptece pod Srebrnym orłom Zyg
munta Ruekera, w Koszycach u C. Wandrasehka, wo Wiedniu u Józefa Weissa,
aptekarza Żnin Mohren, Tuehlaubon 27.
,1258 1 -6

SMER1E8 de LIM.
lyońskiego
Taffety, Failly Grosgrain

WINA
Erlaiier, Maurer, Grinzinger butelka 60 c.
Zieleniak Budaj but. 80'ct.
Iturgunder, Vóslauer Klostorneub. but. 90 ct.
Maślacz, Hegolauer, Bordeaur but. 1 zł.
Tokaj Ciiampańskio but. 2, 3, 4 zł.

EKS?*

K
l||
n

Castilloil, Wakacje na wsi [z 34 ryc,] 2 zł. złotym brzogiom 2 zl. 12 c.
Duch puszczy, Opowiad. z ameryk, bo Fredro Al. hr„ komodjo 5 tomów w 0-

Dokładną instrukcję zawiera broszura Dr Schweitzera nowoj racjonalno]
metody loczenia, którą w składach bezpłatnie otrzymać można. Wupieiino-setoffisti/
Syrop jest smaczny, łatwy do trawienia i daje się długo utrzymać. Cena flaszki
oryginalnej 1 zlr. 25 et., z przesyłkę pocztową 20 et. za opakowanie.

Dla cegielni

krąglaków
1 ..—
„
"„
któro w drodze konkurencji otrzymać
postanowiło za pomocą pisemnych ofert.
Oferty te , zaopatrzono w 5% wadjum
wniosiono być winno najdalej dnia 2go
stycznia 1875 do biura Towarzystwa,
1. 3, ulica Akademicka wo Lwowie. Wia
domość o warunkach dostawy powziąść
można w tomże biurze co dzień w godzimich urzędowych.______ 4192 2—3

opowiadania historyczno |z 10 Zbiór utworów dramatycznych dla młodzie
w Chęciński,
rycinami] 2 zł.
ży, opraw, w płótno angiol. 2 zł., zo

<t.

MARMOLADA wioska funt 48 ot. Powidła funt 24 ct.
KOMPOTY' słój 1 zlr. 20 ct., pudełko 45 c.
BYDUWKI 10 c., FJLUNDRY 25 c., Minogi 20 c.

Biuro stręczeń

Ze zbioru 1874 r.

dębowego
osikowego
brzozowego)

księgarnia SEYFARTHA i CZAJKOWSKIEGO

©
we Lwowie Rynek i. 20.
4245 1—2
Ti
Anezye,
Księga
sławniejszych
odkryć 2 zl. Wieczory Wróżki, Zbiór powiaetok |z
©
Anczyc, Przypadki Robinsona (z ryc,) 2zl, 12 staloryte.ini] 2 zl.

CUKIER po 28, 29 i 30 ct.
MIGDAUY wyborowo funt 56 ct.
RODZYNKI sułtańskio funt 44, 36, 32 ct.
CYKATA francuzka funt zlr. 1.20, drobna 80 ct

najlepszej jakości. woni wy

na wagę wiedeńską:
1 funt Congo cesarskiej
1 „ Ileriiatyfainilijnęj
1 „ Melange de Moskan
1 _n Imperial
l.l.
....
....
Cybiki oryginalne na miej-

poleca

t a:

J**5 w i

HERBATY CHIŃSKO-ROSSYJSKIB
śmienitej , ciemno naciągające, _ i mogę
takowe sumiennie polecić i śmiało po
wiedzieć , że lepszem źródłem do zaku
piła takowych ani składy brodzkie, ani
wiedeńskie, nawet pctersburgskie za
szczycić się nie mogą.
Zaręczam , że co do gatunku, mojo
herbaty o całego guldena przewyższają
dobrocią powyżej wymienione składy.

gHF* Na kolendę i Nowy Rok "Wg

poleca na

Sali a ban a

Karola

4239 1—4

jodynie dobro i pewno do pioczywa, z którychże panie gospodynie
dobro i lokkio pieczywo uzyskać mogą.

) w ostatnim

(Reichs-Marken), — zakupił handel

»
»
»

A. J. Mautnera i Syna

—------------------------- tygodniu przed świętami

Za 10.000 marków państwowych

400
400
320
160

z fabryki

1

skiego wyd. ozd, zryć, w ang. opr. 11,60
dania [z 8 rycinami] 2 zł.
Kondratowicz
L., Literatura 3 tomy w
Maync-llcid, Pobyt w pustyni [z 24 ry
ozdob, oprawio 7.50.
cinami 2 zł.
Mayno-Rel(l, Wygnańcy w łosio [z 12 Kondratowicz L, Poozjo 10 tomów w
ozdob. oprawio 20 zł.
ryc.] 1 zł. 70 c.
Mały fizyk, [z 125 drzoworyt.] 1 zl. 70 c. Lenartowicz, Zaohwyconio i Błogosła
wiona zilustr. A. Zaloskiogo [duży for. w
MiiUcr F. Młodość sławnych łudzi [z 23 4 co | opr. w płótno ang. z zlot, brzeg. 20 zl.
rycin.] 2 zl.
Mickiewicz A., 1’auiTwardowska, zilustr.
Niespodzianka, Zbiór powiastok [zryć.
A, Zaloskiogo [wozd. ang. opraw.j 9 zl.
1 zł. 70 c.
Pol W., Rok myśliwca zrysunk. Kossaka
Ogrodnik mały, [z 25 drzeworyt.] 85 c. [wyd. ozd. 4co w ang. opraw.] zl. 10.50.
Schmidt, 90 powiastok dla dzieci [z s! Pol W., 1'iośń o ziouii naszej, z rys. Kossa
ryc.] 2 zl.
ka wyd. ozd. [4o w ang. opraw.| 30 zl.
Schmidt, 100 powiastok dla dzioci [z Mickiewicz A., Grażyna, z ilustr. Zalo8 ryc.] 1 zł. 50 o.
skiogo wyd. ozd. w ładnej opr. zł. 10.50.
i Szyllcr Leop Piotr Zamajtys [z4ryc.] 85 c. Wizerunki królów polskich wydanie
Tatomir L., Najnowszo podróżo [zryć.] ozdob. z 40 staloryt. w ladnoj opr. 18 zl.
1 zł. 50 c.
[dziolo to jost zupolnio wyczorpano]
Trzy lata pobytu w Amoryco [z 121 Biblioteka pisarzy polskich, (wyd.
koloryt.] 2 zł.
I Brockliausa] wozd. opr. tom po zl. 2.40.
CHOPIN
F.,
MazurkiiN
zł. 5.H5
I w ozdobno]
i
°l’T':v.!c. I
NoeturncH
„ -1.75 cangiolikiej
»
»
— ] angielskiej ł
YalweM
„ 4.75
n
*'v ozdobnej |
I oprawio
PoloillliHCH „ 5.50
n
n

Wielki wybór książek
w języku polskim, francuskim i niemieckim w ozdobnych oprawach.

|

Koroną wynalazków jest bez zaprzeczenia

MLEKO POMPADOUR S

$ i ju. Dr. W. KIXA, b. wysłużonego lekarza królestwa węgierskiego, lekarza

I

zamkowego i forteosnego miasta Pudy i Pesztu ,
któro sprowadzić można od jogo córki BERTY RIX, zmarłej M illlorowoj
wo Wiedniu, Praterstrasso Nr. 43.
To mloko Poili padur ma tak
a zn nieszkodliwość ręczy się.
zadziwiający szybki skutek, żo
PliiBzka na próbę po 1 zlr.,
przez noc wszelkie pikiekol ■
średnia flaszka po zlr. 1.50,
wiek nazwy, mające wyrzuty
duża daszka 3 zlr.
skórne, usuwa, a cerze twa
llloko Pompadour usuwa
rzy taką białość i delikatność
w przeciągu 2 — 5 dni piegi,
nadajo, że zadziwienie u leka
węgry, liszaje, plamy, ćzorrzy wzbudziło i wszelkiego
woność nosa i twarzy, plamy
rodzaju dyplomami odznaczo
wątrobiane, blizny z ospy,
no zostało.
zmarszczki i t. d. i nadajo
Skutek jest natychmiastowy,
-■ .
- cerze twarzy delikatność i
niowiodzii jak zmarszczkami zoraną byln, szczególniej damom,
gładkość, chociażby niowiedzieó
ijj któro wieczór na teatr lub halo uczęszczają.
Równioż są u nas do nabycia inno środki piękności, za których dobroć pisomX nio się ręczy, a w nieodpowiodniin razie pieniądze natychmiast sio zwraca.

I

i
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jj’
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llOHkonalo <lz.lnla.h|e.v środek do wytrzebienia wIonOw
[fi colom natychmiastowego usunięcia niepótrzebnych włosów z twarzy i rąk, słoik 2 zl.
fi
Karmi do wIomów celom barwionia włosów siwych, białych
J] lub rudych w 10 minutach na czarno, brunatno lub blond. Słoik z opisom użycia
| 2 zlr. 30 ct.
4'039 o., jo
Preparowana pomada do kędzierżawienia m IohAw, którą
I’ przy piorwszem użyciu można każdo gładkie włosy na zawsze kędziorżawić. Słoik 95 et..
P
Olejek Jappa niezawodny środek do pobudzenia porostu włosów. W ciągu
8miu dni wyrasta bujna broda. Jodna llaszeczka wystarczająca na porost bujnych
F wlosow na głowie i brodzie l zlr. 50 ct., wielka llaszeczka 2 zlr. 90 ct.
' '
{fi
1'lter enkimoHowy na odmrożenie, coś nadzwyczajnego w cliomii.
ć W przeciągu 3 minut usuwa ton otor każdą ranę z odmrożenia choćby zastarzałą i
I: bardzo bolącą. Uprasza się ściśle zastosować, się do opisu użycia. Flakonik 60 et.
jj
Śliczno mydło różane l«ixa, 6 sztuk 60 ct., tuzin 1 zlr. 10 ct.
j.
Wszystkie powyżej wymieniono szczególności rozsyłają się punktualnie i su») niioiinio zs zaliczką lub poprzodniom nadoslaiiiom pieniędzy. Listy uprasza sio odro(fi sować: Iłertha lłix, voroholiohto Mikller, FarfUiuorio-Spooialistin, Wien,
[jLPraterHtranne lit, 2 Stiogo,

3500 7—24
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TAPIOKA
Pana Chronlt junior w Paryżu,
ulica Sto Apollne Nr. 12.

Tapioka Breeylijska czysta i naturalna jest pokarmom smacznym i pożywnym,
posiada własności hygioniczno uznano i potwierdzono oddawna, ale nie masz pro
duktu służącego do pożywienia człowieka, któryby podlega! liczniejszym fałszerstwom.
P. Payon sławny chomik, członek Instytutu francuskiego w swoj.uozonąj rozprawie
o pokarmach <lo pożywieniu ludzi używanych tak określa wła
sności Tapioki. czystej i naturalnej, któro jo wyróżniają, od Tapioki sztucznej: Pra
wdziwa, Tapioka brczyUjską czysta i naturalna w niczem nie psuje bynajmniej smaku i zapachu rosołu, ani mleka. Tapioka zaś podrabiana zmienia
» psuje smak płynów, robi go nieprzyjemnym.
Kupujący, którzy żądać będą aby na każdej paczce znajdowały się cocliy pra
wdziwej i czystej Tapio i Groult, unikną fałszerstwa i oszukaństwa.
Jedyno składy nakGalicję w magazynio p. Piotra Mikolasclia wo Lwowie.

Największa fabryka lamp naftowych i moderatorów w Europie.
Najwykwintniejsze formy lamp salonowych, wiszą
cych , ściennych i stołowych. Tanie i pojedynczo
lampy do użytku domowego.

Skład Fortepianów

Jana Balko

II. DITMAttA

Szpatant. brenery światowe do lamp
naftowych

zaszczytnie znany i już od 36 lat istniejący
we LWOWIE we własnej kamienicy pod 1. 2a/«
przy ulicy Karola Ludwika.
Poleca największy wybór FORTEPIANÓW,
PIANIN i FISHARMONIA najcelniejszych
fabrykantów paryskich, berlińskich, drezdeń
skich, szwajcarskich i wiedeńskich, które pi
semnie z gwarancją za trwałość na

najświetniejszy wynalazek nowszego czasu, pojedyn
cze w użyciu, trwałej i rzetelnej konstrukcji prze
wyższają co do wydntności wszystkie, jakie wynale
ziono dotąd w kraju lub za granicą.

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

wr 10 lat -W®

fo nader umiarkowanych cenach sprzedaje
wypożycza, oraz stare Instrumenta w za
mian przyjmuje, i listowne polecenia zaraz i
najsumienniej uskutecznia.
4045 4—20

...

UI „
DITMAIIA.
We I.wowic znajduje się skład przy placu
Marjackini.

Dr. Pattisona

Wata goścowa
uśmierza natychmiast i leczy szybko

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 6—9
W pakiotach po 70 ct.,
w półpakietacli
po 40 ct. w. a.
Wo Lwowie do nabycia w aptece pod
Srebrnym Orłem Zygmunta Rukera.

PRZESTROGA.

Wielokrotnie sprzedawano obco i liche wyroby
pod moją firmą lub toż moje brenery, osadzone na
brzydkich 1 złych podstawkach. Ażeby tego uniknąć,
zwracam uwagę, żo każdy brener na kluczyku opatrzony jest
—------------- <
J

moją

marką
fabryczną.
W

Nadto każdy odprzedający posiada moją książkę
wzorow, z której się okażo , czy rysunek znajduje
się na lampie.
3776

W.Fabryka
EŁIASZEWICZ
machin

|

i odkwnrnin żelaza i metalów
w Tarnowie,
poleca na obecną, porę młócarnie, siecz- i f
karnie, szatkownice do buraków,
szarpacze, arfy, wialnie itp., oraz
uwiadamia interesowanych, że od dnia 1.
b. m. buduje i zakłada konduktory (Blitzableiter) na kościołach, magazynach, do- §
mach prywatnych i t. p. 4122 3_3
Cenniki i kosztorysy przeseła się bezpłatnie.

5
8
g
5
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i

MT !! Waga wiedeńska!!
Pod Krakowiakiem

HANDEL TOWARÓW KORZENNYCH i DELIKATESÓW

Wino tokajskie bardzo stare, 2 zł., 2 zł. 50 ct.

na funty 30 do 31 ct.
Cukier rznięty i w mączce 31 ct.

3 i 4 zł.
czerwone Bordeaux 1 zł. 50 ct., 2 zł., 2 zł 50
czerwone 60, 70, 80 ct., 1 zł., 1 zł. 20 ct..
Wódki w butelkach kwartowych różnego gatunku 90 ct.
Wilio węgierskie białe, butelka 60, 70, 80, 90 ct.,
1 Zł., 1 zł. 20 Ct., 1 Zł. 50 Ct.
4003 10 -10

Migdały 56 ct. Rodzynki 40, 36, 32 ct.
Powidła 24 ct. Figi 28, 44 ct. Daktele 56 ct.
Cykata 1 zł. 20 ct. l° Świece A polio 68 64 i 56 ct.
SMALEC najlepszy 54 ct.

we Lwowie, w Rynku 1. 9 nowa, dom arcybiskupi.

PAWŁA GOBSKIECłO

Mąka parowa, smalec i słonina węgierska.

Z powodu bliskiej zmiany lokalu wyprzedaje

co kilka dni świeże transporta
otrzymuje, i rozseła handel

księgarnia Karolil ll lldll we Lwowie

ST. MARKIEWICZA

dawniejsze zapasy nut, odstępując od een sklepowych
kupującym pojedyńcze sztuki 20“7o.
kupującym za 5 zlr. w. a. 3O°/0 (to jest zamiast 5 zlr. płaci się 3 złr. 50 ct.)

we Lwowie, w rynku 1. 42.

k

Opuściła prasę praca statystyczna Wła
dysława Rapackiego pod tytułem

»

Ludność Galicji.
IV

Do dzieła dołączony jest atlas statystyczny
przedstawiający na (i kartach ludność Galicji
stosunkową, ludność podziałem na osady, gę
stość zaludnienia Polaków, stosunek żydów do
chrześcian i stosutki płciowe powiatami. Cena
egzemplarza broszurowanego 2 złr. 50 ct. Cena
egzemplarza w płótno oprawnego 3 złr. Księ is
garniom rabat.
3977 2—3 3
Chcący nabyć jeden lub więcej egzemplarzy a
raczą się udać wprost do autora przy ulicy o
Gliniańskiej we Lwowie.
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Handel win
L. II. MAŁECKIEGO
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Proszę łaskawie przekonać się.

I

W skutek wypowiedzenia mi dzierżawy piwnicy przez Wgo Kleina, w któ
rej miośeił się wielki mój zapas wina węgierskiego i austrjackiego , zmuszony
jestem

wielki zapas wina
W*po cenach niepraktykowanie nizkich.
Winu wytrawne węgierskie i austrjackie : Miara od 60 cent, do
3 złr. a w. W butelkach: od 40 cent Jo 3 złr. butelka.
Niemniej zawiadamiam , iż nabyty na c. k. komorze w roku 1867 spro
wadzony Rum wytworny oraz zakupioną w roku 1870 Śliwowicę
prawdziwą (ja< to były kupiec Wny Riedl a obecny kontrolor na ko
morze poświadczyć może), sprzedaję również po cenach najumiarkowańszych
w butelkach i na miary
Prawdziwe Piwo Tenczyifoikie wystałe , po pilzeńskiem nie
wątpliwie obecnie pierwsze miejsce zajmujące, sprzedaję w restauracji mojej
(szklankę) zajdel po 8 centów, zaś dla biorących do domow sprzedaję

Otrzymaliśmy skład płótna do sprzedały ko
misowej i liczymy takowe po ceuie fabrycznej
z doliczeniem przewoził.
Nici, Jedwab i igły do maszyn, wszelkiego rodzaju
przybory do ręcznego szycia.

Miarę po 30 ct. a. w.
Polecając się łaskawym względom Szanownej P. T. Publiczności , upra
szam najusilniej, by się o prawdziwości niniejszego doniesienia mego przekonać
łaskawie raczyła.
Z najgłębszym szacunkiem

a
7
as
G

we Lwowie.

Dzisiaj w Sobotę dnia 19. grudnia 1874
jak i każdego wieczora o godzinie 7mej

Wielkie galowe

PRZEDSTAWIENIE
z wyŻBzeej szkoły jazdy, drecurze koni, gim
nastyce i baletu.
Szczegółowy program podają plakaty.
Każdej niedzieli i święta dawane będą
dwa przedstawienia. Początek pierwszego o
godzinie 4tej po południu, drugiego o go
dzinie 7mej wieczór.
4195 6—?
Z uszanowaniem

iślosy Publiczności
Do pana aptekarza Purgleitnera w Gracu.
Pudełko, w którem znajdywała się flaszeczka syropu z podfosforanu wapna,
otrzymałem dnia 13. lutego r. b. za co panu oświadczam najczulsze podziękowanie a przytem ośmielam się, nieco o tym środku powiedzieć. Od czasu jak podług przepisu zażywam
syrop z podfosforanu wapna , czuję się być ożywionym, świeżym, a przytem zauważam,
że bicie pulsu (80 na minutę) jeszcze nie jest normalno, również skóra jest jeszcze sucha
gorąca, czego przedtem nio było. W nocy pocę się, apetyt ujdzie, tylko po jedzeniu
miewam febrę żołądkową, na co pomagam sobie czarną kawą. Kaszlu bardzo mało, tylko
ran > bez wymiotów, bole piersi ustały zupełnie, i oddecham wolno boz dolegliwości
Przed zażywaniom syropu była moja skóra zimna jak lód, a paznogcie zachodziły mi
niebiesko, cera twarzy żółta, gdy teraz na zdziwienie moich kolegów zaczynam zakwitać.
Krótk powiedziawszy, czuję się przy biciu pulsu 80—90 stopni lepiej i byłbym zado
wolony, gdybym się miał tak zawsze.
Powtarzam jeszcze raz moje podziękowanie
Z uszanowaniem
Franciszek Nager.

Ten nowy środek, zalecony suchotnikom,
na osłabienia piersiowe, tuberkuly, zatwar
dzenie wątroby, usuwa w nadzwyczaj szybki
sposób wszystkie okazujące się objawy po
wyższych słabości.
Pod wpływem tego lekarstwa uspokaja się
kaszel, poty nocne ustępują a slaby przycho
dzi w krótkim czasie do zdrowia i tuszy.

0

Józef Derssin.

Znany powszoclinie i podług zdania lekar
skiego wielostronnie wypróbowany

M. I). LISOWSKI

Styryjski sok ziołowy

Dentysta
i specjalny lekarz chorób ust
we Lwowie, ulica Dominikańska Nr. 3,
sporządza sztuczne zęby i szczęki i obturatory na sposób amerykański , podejmuje
szykowanie nieprawidłowo wyrosłych zębów,
utrwala chwiejące się zęby, uśmiorza ból
zębów, plombuje złotem i innemi maBiimi,
poprawia szczęki źle przystające; leczy cho
roby ust, jako to: owrzodzenia, nowotwory,
cierpienia dziąseł, cuchnienie z ust i t. <1.
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 20—?

dla cierpiących ua piersi.
Dostać można zawsze w świeżym stanie po
cenie 80 ct. za flaszkę.

J. Engelhofera

Esencja muszolowa i nerwowa
z aromatycznych ziół alpejskich.
Bezsprzecznie wyśmienity środek przeciw bolom reumatycznym , oczu i stawów,
przeciw zawrotowi głowy i holu krzyżów, osłabieniu nerwów i ciała, a do wzmocnienia
organów płciowych za najskuteczniejszy uznany. — Cena I zł.

Przez pierwszo stowarzyszenia lekarskie w
Niemczech rozbierane i przez wysokie c. k.
namiestnictwo węgierskie dla wielkiej użyte
czności zezwolono

Płótno gośćcowe
przeciw gośćcowi (darciu w stawach, po
strzale), róży, wszelkim kurczom w rękach, a
szczególnie przeciw kurczom w żyłach, gość
cowi w głowio, opuchłym członkom, zwichnię-i
ciom i kłuciu w boku może być użytym jako:
pierwszy prędko i pewnie leczącjr środek.
W paczkach z opisom użycia a zł. 1 ct. 5,
dwa razy tak mocne w cięższych słabościach)
a zł. 2 ct. 10 w. a.
Również słynny

paryski plaster uniwersalny

w Krakowie.
Przyszlij mi pan przez oddawcę tego listu
słoik „paryskiego uniwersalnegopłastia", który
zawsze z dobrym skutkiem używam na rilllj',
wrzody, odmrożenia, zapalenie
giaznokei, i dlatego takowy dla swego wyornego skutku leczniczego, w moim domu nie
może zbywać.
Z uszanowaniem
Zuzanna Zablelizky,
żona ces król, urzędnika.
Jedynie prawdziwo do nabycia we Lwo
wie u p. Zygin. Ruckera, apt, w Kra
kowi* u p- Er. Stockmara, apt
3742 8—8 |
.
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Pańską A.liateryiiową wodę do list rozbierałem i znalazłem takową godną do polecenia.
Profesor OPPtlLZER,
emeryt, rektor, profesor na c. k. klinice we Wiedniu,
2689 4—4
król, saski radca dworu

SKŁADY:
We Lwowie : apteka pp. Milling'a, P Mikolasza, J. Beisera, Zygin. Ruckera. Jakóba
Pipesa i handl. pp. Bonif. Stillera i K. Strzyżowskiego. W Krakowie : pp. Górecki, ,1. Jahn,
li. Feintuch, E. Stockmar apt. i Goldwasser, N. Redyk aptek, Siedlicki apt. w Czerniowcach.
W B e Iz i e p. Hrymak, w Bi ał ej p. Józ. Kraus, iE. Keler, w Bie 1 s ku p. Stańko apt. w Bóbrce p. Czernik ap., w Boclini F. Reiss ip.Niedzielski, wBrodacbp. Griinspann i M.S Franzos wBrzeżanach p. „minkowski ap.ip. B. Fadcnhocbt, w B u e z acz u p. Kercel, i C.Lcwicki, w C h r z a n o w i e p. Sporysz ap., w C z e r n i o w c ac h p. Alth syn ap., i Ig. Sclinirch p.
Różański, p. Ritzinger, w Dobromilu p. Grotowski apt., w Dolinie p. J. Fraunfelder
apt.-, w Drohobyczu p. Dobrzyniecki apt., w Dyno wio M. Koniocki, w Frysztaku
p. N. Lów, w Grybowie p. Muszyński, w Jaworowie p. Lachowicz apt., w Jarosła
wiu p. Nowakiowiez, w Jazłowcu p. Twardowski apt., w Kimpolungu B. Sommer,
w Kołomyi p. Różański Max. Nowicki i p. Sidorowicz apt., w K ro śn i e Krysztoforski, w
Krynicy p. M. Nitrybit apt., w Lutowiskacli p. M. Koniecki, w Lipniku p. Sommerfeld apt., w Manasterzyskachp. Żarski, wNowymTargup. S. Laur, w N o w y m
Sączu p. Kosterkiewiczowa wdowa Ig. Garan i 8. Lichtman, wPolskiejOstrawie p. C.
Weber ap., wPrzemyślup. Gajdeczkai syn, p. Kozłowski i p. Machalski, w Przeworsku
p. Switalski apt., w Rad owe ach p-B. Teichman, w Rawie p. Jan Dietl apt., w Roz
wadowie p. Marecki, i Gabriel, wRzeszowie B. J. Schaiter i syn, i Kilinowski apt., w
Samborze p. Kriogseisen apt., p. Riedl apt., w Sanoku p. J. Jaklicza wdowa, i p. R.
Barth.ip. A. Beil, apt., p. C. Kopacz, w St ryju p. Drągowski apt. i p. J. D. Mussenblatt,
w Su c zaw ie p. E. Botezat apt., w Tarnopolu p. A. Morawetz, p. W. Stachiowicz i Reid
w Tarnowie p. W. T. A. Wielogórski, H. Koy i Reid i Karmin, w Turco p. A. Czyruiański, w Wadowicach p. Fołtin i Uhma apt., w Za 1 o sz czy k a ch p. Kodrębski, w
Złoczowie p. 0. Fadenheclit i Petescb, w Żółkwi p. Krzyżanowski i Nahlik

C. k, uprzyw. galie. kolej Karola Ludwika.

Ogłoszenie.

w

Woda do ust

Od d. 15. grudnia b. r. począwszy aż do
dalszego postanowienia, artykuły dotychczas podług
klasy B. naszych taryf, z d. 15. maja 1872 otaryfowane, jako to: rzepak, kuchy olejne, i

mąka z kuchów olejnych, kuchy lniane
i mąka z kuchów lnianych zaliczać się
będą do taryfy specjalnej N. 6, zapro
wadzonej z dniem 15. sierpnia dla trans
portu zboża na naszej kolei, podług norm
tamże wyszczególnionych.
Dyrekcja melin.
4*230 2—3

dentysty kilku ces. król, zakładów w Gracu,
uznana

w Nkutek nader licznych <lo£wiadczelk
za specyficzny środek do zagojenia rozranionycb dziąseł, do usuwania cuchną
cogo oddechu i wstrzymania postępującego próchnienia zębów.
Cena flakoniku 88 ct.
3863 4—12

CP

Likier żołądkowy
evtowbl|0/fs

J MAGENLIOUEUR
tKroinbholzianal

.

I
Dra Krombliolza.
Likier ten przyrządzony z wzmacniają
cych roślin, działa szczególnie skutecznie
na organa trawiące, a rozgrzewając żołądek
wywiera najzbawienniejszy wpływ na zdro
wie. Może on być doskonałym towarzyszem
ra polowaniu przy wycieczkach i w podróży.
Cena flakoniku 52 ct.

Powyższych przedmiotów dostać można prawdziwych: wo Lwowie u K. Schubutha
przy ulicy Krakowskiej, u aptekarzy Zyg. Ruokera dawniej Tomanka, Mikolasoha, Beisera,
w apt. pod węgierską koroną J. Piepesa i w handlu galant. Kamila Strzyżewskiego.
W Białej u P. Knausa; w Bochni u B. Fadencheclita, w Ozerniowoaoh u T Zachariasie wieża i Rojańskiego, w Jarosławiu u I Bajana, w Kołomyi u F. Zacharjasiowicza
i Scbai Hermana, w Krakowie u K. Hermana, W. Feug i J. Jalina, w Rzeszowie u J. Scbaitera,
w Stryju Gartner apt. w Stanisławowie u A. Tomanka i Sp., w Tarnopolu n M. Schlifki,
w Tarnowie n J. Jahna, w Wieliczce u Charskiego w Zaleszczykach u J. Kodrębskiego i Sp.

.i.j

■

...... .....
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Największy wybór

ŁYŻEW
a mianowicie:

oryginalnych amerykańskich
łialifax para zlr. 7.50,
fabryk niemieckich z paskami, para
od zlr. 1.40 do zlr. 7
polecają

CyWmtewLwiB,

przy placu Marjackim w hotelu Langa.
Dla pp. kupców z prowincji odpowiedni
rabat.
4046 6—6
Pomiędzy licznemi,ogłoszeniami
dotyczą«emi szczególnie zegarów
i złotych towarów wiele j’est obli
czonych na oszukanie mieszkań
ców prowincji. We własnym in
teresie wyslrzeęaó się należy ku
powania zegarów, jeżeli firma
sprzedającego nie podaje rękojmi
U mnie kupione zegary i zło’e
towary, mogą być każdego czasu
według upodobania wymienione
lub też zwrócone; Jest t<»
dowód najwiękHzei rr.etel-

Nie 1doA uwierzenia,
a jednak
prawdziwe i
i JO
r/1 r
prawdziwy angielski

±v 1
J
Ali. srebrny cylinder,
wraz z pięknym łańcuszkiem ze złota talmi, medaljonem, pudełkiem , kluczykiem i pięcioletnią
fwarancją, tudzież z rezerwowym szkiełkiem, Taież same chrouo-miernicze zegarki, dokładnie w
ogniu złocone, tylko 12 złr. 50 ct.
| R : An r.V.. kosztuje praktyczny, aobry
A
1 &\J óll. piękny remontoar, tak zwany
cesarski zegarek, najlepszy worób jaki tylko
moźn;> sobie wyobrazić; lekarze i sz. ducho
wni nie mogą dosyć nachwalić się tych zegar
ków'. Jest tó dowód, że taki wytrwały zega
rek nie może mylić się ani na sekundę.
r/>\ 1
i
rlr otrzymać możua modny
I 10
tCgarek wojskowy, lek
ki, ozdobny, przytem nadzwyczaj elegancki,
co jest rzeczą główną , bardzo punktualny,
ścisły w ruchu i bajecznie tani; do takiego
zegarka otrzymuje każdy imitowany łaneus ek modnego fasonu, wraz z kluczykiem,
pudełkiem , medaljoncm i pięcioletniem porę
czeniem.

Tylko 18 lub 25 złr.
srebrny, sawonet, z podwójną kopertą, najpiękniejszem grawirowaniem wraz z* łańcuazkiem z prawdziwego złota talmi i gwaranc.
Tvlkn 1^ rlr prawdziwy angielski sreX Yi
/jii. brny i w ogniu złocony chro
nometr wrazz łańcuszkiem, medaljonem ze zło
ta talmi, skórzanem pudełkiem i gwarancja .

Tylko 16 lub 17 złr.
of Wales remontoar, najsilniejszego kalibru,
z krzyształowem szkłem, werkiem z niklu,
z prawdziwego złota talmi; zegarki te
mają przed innemi tę zaletę, że można je na
kręcać bez kluczyka i do takiego zegarka
otrzymuje każdy łańcuch wraz z medaljonem
i gwarancja bezpłatnie.

Tylko 14 lub 17 złr.
z prawdziwego srebra wyałacany, wraz z łań
cuszkiem na szyję i świadectwem poręczając,
TulL-n
90
yłr
prawdziwy angiellylKO
ZIŁ.
Bkit najdoskonalej
wyzłacany w ogniu srebrny chronometr z po
dwójną kopertą, pięknie emaljowany, wraz
z pięknym łańcuszkiem z prawlziwrego złota
talmi, medaljonem i gwarancją.

Tylko 18 albo 20 i 25 złr.
prawdziwy angielski ankier na 15 rubinach,
wraz z łańcuszkiem medaljonem, skórzanem
pudełkiem i gwarancja.

Tylko 20 i 25 zlr.
kluczyka, wraz z łańcuszkiem i medaljonem.

Tylko 40, 50 i 60 złr.
z djamentem.

Tylko 30, 35 i 40 złr.
srebrny remontoar z podwójną kopertą, gwa
rantowany i patentowany.

Tylko 35, 45 i 50 złr.
ski ankier z kryształowem szkłem.

Tylko 60, 75 i 100 złr.
szkłem krzyształowem, 105 i 115 złr. w po
dwójne; kopercie.

Tylko 200—300 złr.
metr z remontoarem, podwójną kopertą i szkłem
krzyształowem.
Oprócz lego WNKyMtkte gdziekolwiek, i
przez kogokolwiek anonsowane gatunki zegarków
tanie).

Warsztat do reparacyj.

Stare zegary, poczęści drogie pamiątki fa
milijne, przyjmują się do* reperacji. Ceny za re
peracje z Aletnia gwrarancja po zł. 1.50 3. 5 do
10 zł.

Złote towary

przez c. k. urząd menniczy we Wiedniu aprobowang.

Pierścienie-

Pierścienie dla dam złr. fi, 7, », 9, 10, 12, 14, 15.
Sygnety męzkie złr. 8. 10, II, 12 do 20.
Obract: i ślubne złr. 5, fi, 7, 8.

Złote łańcuszki <lo zegarków.

Łańeuśzki krótkie z kluczykiem złr. 15, 20, 25,
30, 35 do 80. w najrozmaitszych fasonach.
Łańcuszki długie z gładka albo wyrabiana kla
merka złr. 28, 30, 35, 40. 50, 55, 60, 65, 7(’,
80 do* 150.

Złote medaljouy.

z prawdziwemi kamieniami złr. 14, 16, 18, 20,
22, 24, 30. 35, 40, 45, 50,

Złote garnitury.

Br szka i kulczyki zlr. 18, 20, 24, 30, 35. 40.
Z prawdziwemi kamieniami albo perłami złr. 36,
40 45, 50 do 200.
Z djamentami albo brylantami złr. 60, 80, 90, 100
do 500.

Złote kulczyki-

Kulczyki dla dzieci złr. 1.25, 1.50, 1.75, 2, 3,
z kamieniami lub bez kamieni.
Kulczyki długie albo okrągłe z wiewiórkami lub
bez wlcsiorków z prawdziwemi kamieniami
gładkie lub w formie strzały złr, 12, 15, 18,
20 do 30.
Guziki z djamentami albo brylantami włr. 50, 55,
90. 100 do 500.

Złote »zpinki <lo kowzul lub
ni iiiiszetAw

z szlachetnemi kamieniami zlr. 6, 7, 8, 10, 12, 14,
18, 20.

J

PRAWDZIWY LIKIER

I>r. Briiiina,

przeciw wszelkim ranom , odmrożeniu i odgniotkoin. Słoik z opisem użycia kosztujo 70
ct., pół słoika 35 ct. Za opakowanie 15 ct.

Do pana aptekarza Stockmara

1

O

c. k. dentysty nadwornego we Wiedniu, Stadt, Bognergasse Nr. 2.

U słabowitych dzieci działa na wzmo
cnienie kośel.
Cena flaszki 1 zł. 10 ct.

sporządzony z pod fosforanu wapna
według Grimault w Paryżu.

dyrektor cyrku Najj. Sułtana.

1
■

Wódki i likiery własnego wyrobu.

H

S. Rudnicka

W dawnej I.eifiniewicaa ujeżdżalni
koło Karmelitów.

r°

właściciel restauracji i składu win pod „złotem Jabłkiem"
przy ulicy Karaińskiego 1. 4 w kamienicy Wgo Kabata

towarów korzennych
W Kałuszu, 4006 6—6
przy ulicy Zamkowej , poleca swój obficie za opatrzony skład towarów korzennych i kolo
nialnych , win krajowych i zagranicznych, de
likatesów, herbat chińsko-rossyjskich , rumów,
porterów, papierów i wszelkich przyborów do
pisania. Zapewniając jak najrzetelniejszą usługę.

Do pana J. <ś. Popp,

Szymon I^edorowiez,

es
•RH

Nowo otworzony handel

Cukier i kawę po cenach zniżonych.
Rodzynki i migdały po cenach najtańszych.
Wanilię, goździki i wszelkie inne korzenie.
Cykatę, skórki pomarańczowe smarzone i t. p
Herbatę ze składu Karola Traua we Wiedniu, szczególnie ulubiona Sansiński,
Kaisow, Diamond i Kaiser melange.
Wina węgierskie, austrjackie, reńskie, franenzkie, włoskie, hiszpańskie, dalmatyńskie i szampańskie.
Wódki krajowe, gdańskie i zagraniczne.
Rim krajowy i prawdziwy z Jamaiki.
Marynaty, sery i wędliny.
Kasztany włoskie (maroni), miód, opłatki, powidła i śliwki tureckie.

Na Gwiazdkę

Proszę łaskawie przekonać się. iż nie rychło zdarzy się szanownej Pu
bliczności podobna okoliczność wyjątkowa, która jak wyżej powiedziałem zmu
sza mię z konieczności do pozbycia się wielkiego zapasu win doborowych,
z pierwszorzędnych winnic sprowadzonych i to choćby nawet ze stratą własną

Tygodnik popularno - naukowy,

polecają na nadchodzące święta:

Wyroby galanteryjne z drzewa, skóry, żelaza, stali i bronzu.
Porcelanę i szklą stołoweLampy z wyrobili Dittmara.
Naczynia kuchonne żelazne i z blachy emaliowaneŁyżki, łyżeczki, chochla z pakfongu, alpaki i srebra chińskiego.
Noże i widelce stołowe, Nożyczki, Scyzoryki i Brzytwy wyrobów angielskich
i Henkelsa w Solingen.
Świeczniki, Moździerze, Młynki i Maszynki na kawęSamowary, Szybkowary i Czajniki.
Dywany, Chodniki, Kołdry i Koce wełniane.
Kaftaniki, Pończochy, Skarpetki, Szale zimowe.
Plaidy, Krawatki męzlrie i damskie.
Bielizna męzka.
Cygarnice, Fajki, Cybuchy, Zabawki dziecinne i t p.
Wszelkie towary sprowadzamy bezpośrednio ze źródeł i sprzedajemy po
cenach najumiarkowańszych, niektóre nawet taniej j*k we Lwowie, gdyż nie
opłacamy podatku spożywnego.
Zamówienia zamiejscowe najspieszniej wykonujemy i przy kupnie za złr. 50
naraz za gotówką odstawiamy na nasz koszt w każdym kierunku kolei Albrechta
i Dniestrzańskiej.
-----------------

W*sprzedawać jak najtaniej

wychodzi w Warszawie od roku 1872 i ma
za zadanie rozpowszechnianie przez popu
laryzowanie nauk przyrodniczych, za któ
rych postępem śledzi oraz podnoszenie za
miłowania przemy.łu.
Przedpłata roczna we Lwowie 12 złr.
»
„z prze.yłką 14 „
„
kwartalna we Lwowie 8 „
„
„z przesyłką 3.50 ct.
Główna ajencja dla Galicji: w Księ
garni Polskiej we Lwowie, przy ulicy
Kopernika pod 1. 12.
4184 2— 6

XV Stryju,

Na drzewko

węgierskiego i austrjackiego

tl

Bayer i Lechicki

Świeże daktele, figi i grona z Malagi
Wszelkiego rodzaju cukierki i pierniki'

dla braku miejsca pomieszczenia

w której obsługują się o każdej porze
śuiadania, objady 1 kolacje,
sporządzone pod kierownictwem kuch
mistrza, przybyłego z Paryża. 3786 13 -?

...................................... i"

»

II

Restaurację francuską,

.....

»

Kupującym zaś za 50 złr. oprócz 53°'/„
( rabatu, dodajo się jeszcze premię
obrazach lub rycinach, wjrównywującą wartość 10 zlr.
4124 4—?
Katalog nut rozsyła się na żądanie bezpłatnie.

ulica Halicka Nr. 21 ,
utrzymuje i poleca swą

„Przyroda i przemysł

„
„

,, i® „
:> 25 „

„
„

i

! Wyprzedaż nut!

wiczoły

K

Cukier w głowach funt wiedeński po 29, 30 i 31 ct.,

Złote krzyż yki.
ztr. S. 7, 8, i», 10, 12.
Z perłami albo szłachelnemi kamieniami złr. 8,
9, 10, 12 do 25.

■

Złote szpilki.

w

A

Złote broszki.

Pojedyńcze najnowszego fasonu złr. 12, 15, 20 do
25 — z fotografjami zlr. 12, 15, 16 do 40.

LIKIER

MONACHORUM BENEDICTINORUM
Opactwa w Fćcamp.
Sławny ten Likier tak dalece
oceniony został przez publiczność,
że obecnie zastawiają go na naj
wykwintniejszych stolach, tak w
restauracjach jak w domach pry
watnych, w najwspanialszych pa
łacach, salonach książęcych. Po
wodzenie jego wywołało liczne
naśladownictwa, a przedewszystkiern za granicami Francji.
Osoby, które przywiązują wagę,
aby używać prawdziwy Likier

czysty, wytworny i higieniczny
w wysokim stopniu, raczą zwra
cać uwagę na fałszerstwa obrzy
dliwego smaku i szkodliwe dla
zdrowia.
Zamieszczamy tu obok wzór
naszych butelek, a powyżej wzór
pieczęci i etykiet, w które opa
trzony jest: PRAWDZIWY LI
KIER BENEDICT1NE, z podpi
som Dyrektora głównego A. LE
GRAND AINE.

Skład główny w EECAMP (Francja).
Dostać można wo Wiedniu w głównej ajencji pp. Job. Gust. Webie et Comp.
Esslinggasse, Nr. <.8; wo
nu unufłiu
LWOWIE w vu
cukierniach pp. Kosteckiego i Rotlendera;
w Krakowie w aptece p. Traticzyńskiego.
Tranczyńskiego.
349011 4—?

W rozmaitych kształtach J o k e y. Sport i t. d.
od 5 złr. do 30:
Z szlachctnemi kamteniami od złr. 5 do 30.
L brylantami od złr. 15 do 15J?

Złote b ran zol ety.

Obrączki gładkie rozmaitej objętości złr, 18, 20,
26, 30 do 60.
Z prawdziwemi kamieniami łub perłami złr. 30,
36, 40, 50 do 80.
1__ ?
Z brylantami od złr. 80 do 500.
*J'

Listowne zlecenia
• ałatwiaj« się za pobraniem pocatowem
h b za uadcsiauiemgotówki w 24. godzinach.
Na żądanie mogą być wysłane zegarki iub
złote towary do wyboru za pobraniem naler.ylości. ■
niekupioiie zwróconą będzie kwota.
yy Cen/moich wyrobów niższe są od cen
gdziekolwiek indziej ogłoszonych, a co do‘ wyma
gań, stoją zupełnie na wysokości czasu.
Wszystkich,' którzy nowe zegarki lub
złote towary zamówić sobie zyczą.
Wszy Ml kich, którzy stare na nowe zamieuic
. bio i yc.. , racza się udać do mojej firmy.

PHILIP FROMM,
Uhrrn- und Goldwnaren - Fabrikant,
Rotlienthurmstr. 9, segonllber der
Woll telle, Wieu.
Proszę wobie dobrze zapamiętać adres.
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Wydawca, właściciel i odpowiedzialny redaktor Jan Dobrzański.

Z drukarni .Gazety Narodowej" pod zarządem A. 8kerl&.

