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Zastanawiając się z uwagą nad argu
mentami powyższemi, najprzód wpada w oczy
wielka różnica między Austrją a innemi pań
stwami. I tak podobieństwa nie ma między
Anglją, Francją, Włochami i nawet Niemca
mi, a Austro-Węgrami, ani w tem, żeby się
owe państwa składały z osobnych królestw i
krajów, ani w tem iżby potrzeby i właści
wości części składowych i odrębnych podo
bne były do austrjackich; a zresztą nigdzie
nie ma dwóch reprezentacji jednej monarchii
jak tu w Peszcie i Wiedniu.
Zresztą sama geneza rajchsratu i oktrojowania statutów wyborczych, zaprowadze
nie z góry zasady w parlamentach niepraktykowanej, reprezentacji interesów, jużby do
wodziła, jak inne są tutejsze stosunki — na
wet od węgierskich, a schmerlingowskiemu
mechanizmowi wyborczemu nie ma nigdzie
podobnego.
A zwracając się ku samej potrzebie za
prowadzenia tak radykalnej zmiany w ustroju
politycznym jak reforma wyborcza, to prze
cie wątpliwości nie podlega, że interesowani
wszyscy powinni potrzebę takiej zmiany,
czyli reformy uznać, bo choćby się udać
miało jednostronne uchwalenie ustawy wy
borczej, wszystkie kraje obowiązującej, to
zawsze byłaby to kość niezgody, i byłoby
się dalej od wzmocnienia sił państwa niż do
tychczas.
Jeźli zaś przykład z życia wzięty, z są
siednich Węgier ma służyć do poparcia
twierdzenia, jakoby z tamtej strony Litawy
sejm węgierski się składał z samych posłów
wybranych bezpośrednio z ludności, to i tu
żadnej nie ma analogii, bo prawdy w tem
nie ma.
Najprzód w Węgrzech osobną indywidu
alnością polityczną można nazwać tylko Kroację i Sławonię a ewentualnie Siedmiogród.
Ale co do Siedmiogrodu to rzecz taka:
Na sejmie r. 1848 przyszła unia Węgier
z Siedmiogrodem za wspólnem porozumie
niem do skutku, i zatwierdzoną została przez
króla Ferdynanda pismem odręcznem z d.
10. czerwca 1848 kontrasygnowanem przez
Apora i Szent Gyorgiego. Za czasów abso
lutystycznych Bacha a później za niby kon
stytucyjnych Szmerlinga zakwestjonowano w
Wiedniu tę unię siedmiogrodzką tak samo,
jak prawa węgierskie z r. 18.48, choć były
sankcjonowane. Lecz dziś, t. j. po przepro
wadzeniu ugody z Węgrami w r. 1867 jedne
i drugie sankcjonowane prawa weszły w ży
cie, więc i owe co do Siedmiogrodu.
Tam więc o osobnych wyborach delega
tów mowy nie ma; ale natomiast jest w Wę
grzech osobne autonomiczne stanowisko Kroacji w łonie Węgier, i wybiera sejm kroacki
z pośród siebie delegatów do Pesztu (jak tu
do Wiednia) i z pośród tych wybiera sejm
węgierski delegatów kroackich do wspólnej
delegacji. To pomija artykuł Nowej Pressy.
Mylnem byłoby w każdym razie (co

Nasze interesa są w tej kwestji, teraz
wywołanej przez partję jedną, gdy jej się
pora wydaje stosowną do ustalenia swej he
gemonii, najwidoczniej po stronie Tyrolczy
ków i innych anticentralistów. Źe i koryfeu
sze owej jednej partji nie byli zawsze tego
zdania, jak dziś; źe nie zawsze w bezwzglę
dną zasadniczą prawdę i prawuość zaprowa
dzenia wyborów bezpośrednich li tylko przez
większość rajchsratową, wierzyli; dość przy
pomnieć: źe
a) Herbst do niedawna nie taił swego
przekonania, iż byłoby bezprawiem zabrać z
własnej woli rajchsratu sejmom ich sankcjo
nowane prawo wyboru;
b) Giskra, jako minister, udawał się do
namiestnictw, aby zasiągnęły zdania sejmów

wykształcony powierzchownie, olśnił nawet i wron i jastrzębi, których w owym nieszczę
przezornych Anglików, i pozbierał obfity ha
snym roku liczono 10 razy więcej niż zwy
racz od wszystkich szukających znajomości
kle. Wyschła trawa płonęła po kraju, nawet
z tak dostojną osobą. Pomiędzy innemi za
lasy zajmowały się; często nie widziano słoń
letami posiadał hojność dla kościoła. Po
ca przez całuny dymu, a do braku wody do
wozy swe i meble darował przed odjazdem
łączył się i brak pokarmu. Mniejsi właści
przez
z Sydnej, arcybiskupowi katolickiemu na
ciele ścinali drzewa, aby liściem karmić po
odbudowanie katedry. Wyobraźcie sobie zdzi
Sygurda Wiśniowskiego.
zostałą chudobę, więksi odprawiali pastuchów
wienie prałata, gdy zbierając się do sprze
i puszczali owce samopas. Posucha ta wstrzy
dania hojnego daru, dowiedział się iż należał
(Dalszy ciąg). ♦
mała rozwój Australii na długie lata. Nędzy,
także do oszukanych wierzycieli pana hra
jednak niesprawiła pomiędzy ludnością, bo
Wróciłem do domu i do pracy, i do dubiego.
właśnie podówczas odkrywano mnóstwo no
mań nad groźną przyszłością, bo ani listów
wych kopalń złota w Nowej Zelandji, a te
Attems umknął z Australii nim doszły
ani pieniędzy nie odbierałem z Europy; pa
dawały zajęcie zrujnowanym owczarzom.
listy z Europy, donoszące o jego pochodze
szy nie było, owce zdechały, a już i brakło
niu. Uzbroiwszy okręt swój w kilka armat,
Owce moje ginęły podobnie jak i moich
gotówki na opłacanie robotników w celu dal
zwiedzał potem wyspy Spokojnego oceanu,
sąsiadów, podczas gdy grzebałem głęboką
szego korczowania i orania. Pewnej nocy sie
nosząc na maszcie flagę austrjacką, dotąd
studnię w łożysku bezwodnem rzeki, zanim
dząc przy kominku i dumając o mych utra
niewidzianą w tych morzach. Raz nawet strze
dokopałem się wody. Któż opisze tę żmudną
pieniach, odebrałem list z Sydnej następują
lił w angielski okręt kupiecki, odmawiający
pracę czerpania wody przez noc całą ze stu
cej treści: „Kochany przyjacielu (pisał to | pozdrowienia tej mało tam znanej chorągwi,
dni w koryta, dla napojenia rano nieszczę
dobrze mi znany kupiec francuski), wiedząc
i tylko zawdzięczał szybkości swego statku,
snych owiec. Jedyną rozrywką w tej pracy
że pochodzisz z Austrji, pytam cię, czy zna
iż kupiec ten lepiej od niego zbrojny, nie
były niedzielne odwiedziny sąsiadów; pomi
łeś tam jaką bardzo bogatą rodzinę Von
doścignął go, i nie odpłat ił mu się sowicie
mo bowiem klęsk zachowywaliśmy świętość
Attmes. Potomek jej bawi teraz w Sydnej,
za wyrządzoną szkodę. W końcu zawitał do
niedzieli. Sąsiedzi w Australii pochodzenia
dokąd przybył własnym okrętem żaglowym. I Batawii, stolicy holenderskiej wyspy Jawy.
angielskiego lub irlandzkiego odznaczają się
Jest on podobno pułkownikiem austrjackim,
Tu miano już wiadomość z Australii o jego
gorliwością w pomaganiu początkującym roi
i opływa świat dla zabawy. Sypie tu piesprawkach, policja więc schwytała go na wła
nikom, i nie szczędzą kieszeni ani czasu, ani
niądzmi na wszystkie strony. Warto abyś
snym okręcie, w chwili gdy urządzał pyszny
dobrych rad w tym celu. Ileż to od nich oprzyjechał i poznał go, bo bardzo się wy
bal dla arystokracji Batawii. Skazany na
debrałem pomocy, za którą nigdy i grosza
pytuje o pochodzących z Austrji.“
długoletnie więzienie, umknął przecież z nie
płacy nie przyjęli!
Nieznając rodziny Von Attmes a wie
go i z wyspy. Opowiadanie tej romantycznej
Z obowiązku musiałem czasami odwie
dząc że nie polski to ród, nie pojechałem oucieczki, zbyt długie ażebyśmy je powtórzyć
dzać miasteczko, gdzie mnie wciągniono na
czywiście, lecz z ciekawości czytałem w dzien
mogli, brzmi jak powieść z tysiąca i jednej
listę przysięgłych. Cudzoziemcom przysługuje
nikach o przepychu, z jakim ten austrjacki
nocy. Dziś fałszywy hrabia jest podobno mi
przywilej wedle prawa angielskiego żądać,
magnat popisywał się w Australji.
Banki
sjonarzem na jakiejś wyspie południowej.
aby połowa sądzących ich sprawę, składała
ubiegały się o zaszczyt przyjmowania jego
Szczęśliwszym od niego był inny awan
się również z cudzoziemców. Ztąd ile razy
trat, bo miał on być nawet kuzynem cesar
turnik, Miranda. Ten przybył do Australii z
Niemiec lub Francuz zbroił psotę, ja i inni
skiego dworu; narzucano mu się z powoza
fałszywemi zalecającemi listami od słynnych
obywatele pochodzenia zagranicznego traciliś
mi, meblami i wyrobami złotniczemi. Poba
domów żydowskich w Anglii, i dawał odczy
my czas nasz, słuchając długich zeznań świad
wiwszy jakiś czas w Sydnej pojechał do
ty, zbierał składki na odbudowanie świątyni
ków, i wydając wyroki winy lub niewinności.
Brisbane, gdzie taką samą odgrywał rolę, a i Salomona w Jerozolimie. Wyzyskiwał tylko
Sposób indagacji angielskiej wielce sprzyja
ztamtąd udał się na swym okręcie nazwanym
bogatych izraelitów w Sydnej i w Melbour
oskarżonemu, bo go zupełnie nie badają, gdy
Hamlefs Ghost (duch Hamleta) do Jawy i
ne. Ci sypali hojnie pieniądzmi na cel tak
zaś świadkowie nie zgadzają się w zeznaniach
do Indyj Wschodnich. Wnet po wyjeździe je
święty, bo do jakichźe wydatków nie dowie
potępiających, sędzia prezydujący zawsze za
go rozeszły się pogłoski, iż to oszust wieru
dzie fanatyzm religijny I Miranda wyniósł się
leca przysięgłym uwol menie oskarżonego.
tny. Później pokazało się w rzeczy samej
zanim doniesiono z Europy, że był fałszerzem
Raz podczas takiej wizyty do miaste
z listów otrzymanych z Europy, że to nie
i oszustem. Uwiózł z sobą dość znaczny maczka, zwiedziłem szkołę ludową. Była to umłody hrabia, który umarł, lecz jego lokaj.
jąteczek.
roczystość publicznego egzaminu, a kilkaset
Skradłszy papiery zmarłego pana, sfałszo
Posucha najokropniejsza od lat wielu w
schludnie ubranych dzieci odpowiadało nieźle
wawszy listy kredytowe od słynnych domów
Australii ciągle nam dokuczała. Źródła i stru
na zadawane pytania. Uczono w tej szkole
w Anglii, kupił on okręt mały i awanturo
mienie wysychały, rzeki zamieniały się w ka
oprócz zwykłych przedmiotów rachunkowości
wał się po świecie. Wymowny, rozrzutny i
łuże. Spragnione owce i bydło cisnąc się do
kupieckiej, małego katechizmu, ekonomii po
nich, aby choć wilgotnem błotem zwilżyć
litycznej i krótką naukę geologii, oraz rol
* Zobacz nr. 277, 279, 280, 283, 287,
spiekłe języki, grzęzło w ich korytach, owce
nictwa zastosowanego do Australii. Zabawne
292, 293, 294, 297, 299, 306, 307, 308,
tratowały jedne drugie i ginęły tysiącami.
były odpowiedzi malców o obowiązkach ka
Ścierwa ich leżały po nad brzegami bezwo
318, 339, 340, 343, 348, 349, 350, 352, 356,
pitału, pracy, prawach własności, o wolnym
i 359. z r.
dnych ruczajów, ściągając niezliczone stada
handlu, protekcji itp. W krajach, gdzie mło-

dzież uczą takich zasad, komunizm rozwinąć
się nie może; ani możny pan nie śmie po
gardzać wyrobnikiem, znającym swą wartość
społeczną.
Szkoły utrzymywane są kosztem rządu,
który opłaca nauczyciela, gdziekolwiek trzydzieścioro zbierze się dzieci, i gmina zbuduje
szkółkę. W powiatach mało zaludnionych
trzyma rząd koczujących nauczycieli, jeżdżą
cych z domu do domu, siedzących w jednej ro
dzinie po tygodniu czasem, i uczących dzieci
czytania i pisania.
Nauka religii nie jest obowiązkową w
szkołach australskich. Księża rozmaitych sekt
uczą dzieci katechizmu w godzinach poszkolnych.
Rząd daje wszelką pomoc w tym wzglę
dzie, lecz nie opłaca katechetów. Ich dochód
jak w ogóle dochód wszystkich księży po
chodzi ze składek współwyznawców.
Inną dźwignią oświaty australskiej jest
dziennikarstwo. Każde miasteczko, każdy po
wiat posiada dziennik; a urzęda pocztowe
przewożą dzienniki bezpłatnie, bo rządy australskie uznały, iż dostarczanie tanich dzien
ników jest najpotężniejszym środkiem kształ
cenia obywateli.
Podczas moich prac rolniczych brałem
także udział i w wyborach do parlamentu.
Kto czytał opis wyborów angielskich, wie o
dziwactwach i nadużyciach na nich dokony
wanych. Kandydaci sypią pieniądzmi, raczą
hojnie głosujących wódką i jadłem, zwożą
ich bezpłatnie fiakrami i powozami z dale
kich stron do urny wyborczej. Partje stara
ją się o niewpuszczanie przeciwników do sa
li, aby nie mogli doręczyć prezydującemu
karty z nazwą swego kandydata. Walka u
drwi tak nieraz bywa zażarta, iż burmistrz
miasta lub komisarz rządowy, urządzać musi
policję z spokojnych mieszkańców dla utrzy
mania ładu. Od tej specjalnej policji nikt
nie może się wymówić, jeżeli do niej został
powołany przez zwierzchność.
Nie wielka to przyjemność należenia do
niej, bo gawiedź obrzuca zgniłemi jajami lub
błotem nie tylko kandydatów na poselstwo,
ale i burmistrza i policję wyborczą. Rzucanie
to kończy się zwykle trzykrotnem wezwa
niem przez burmistrza, a potem atakiem po
licji z pałkami na niesforne masy. Przezor
ny tłum unika ręcznej walki; i rozsypuje się
po ulicach, tłukąc okna partyzantom przeci
wnej strony.
Pomimo źe w Australii jest głosowanie
powszechne i tajne a każdy obywatel peł
noletni (21 lat dostateczne jest do uznania

borczej. W sprawie tej reformy słychać, źe
rząd znowu gotów jest postąpić dalej w zamierzonem pomnożeniu liczby posłów, że
rząd nie będzie powoływał centralistów z
prowincji do Wiednia, ale jednym przez na
miestników, innym zaś wprost udzieli ustę
pów projektu, dotyczących liczby posłów i
rozkładu okręgów wyborczych w prowincji,
do której ci panowie należą; i że nietylko
członkowie Izby posłów, ale i członkowie
sejmów będą wezwani do dania opinii.
Rada gminna „niemieckiego" miasta
Biały uchwaliła d. 30. zm. petycję za b e zpośredniemi wyborami.
Czerniowiecka Rada powiatowa uchwa
liła jednogłośnie podać do cesarza petycję,
aby nie sankcjonował uchwały sejmu, zno
szącej reprezentacje powiatowe.
Dnia 30. zm. odbyło się zgromadze
nie urzędników w Gracu. Uchwalono
podać do Izby posłów petycję o znaczniej
sze podwyższenie płac niższych urzędników
(i zrównanie gradeckich urzędników z lwow
skimi co do dodatku aktywalnego). Powsz.
austr. Stowarzyszenie urzędników ma w tym
miesiącu zwołać walny zjazd urzędników w
tej sprawie, — słychać bowiem między innemi, jak pisze Stara Presse, że rząd za
myśla adjunktów, tudzież koncepistów finan
sowych i politycznych zniżyć z 9. do 10.
stopnia etatowego — a jest to przecie głó
wny zastęp urzędników.

Lwów d. 2. stycznia.

W księdza judykatur trybunału najwyż
szego zapisano następujące orzeczenie:
„Sądom przysłużą także w wypadkach
egzekucji politycznej rozstrzyganie względem
prywatnych pretensyj osób trzecich, które
przez spełnioną egzekucję uważają się na
posiadaniu, własności albo w innych prawach
za pokrzywdzone i zupełne albo częściowe
zniesienie egzekucji chcą wyrobić; tudzież
prowizoryczne pozwolenie zawieszania dal
szych kroków egzekucyjnych według §. 3.
nadw. dekr. z 29. maja 1845.“

Wiener Ztg. z d. 31. grudnia ogłasza
nominację dr. Węclewskiego na zwycz. pro
fesora klasycznej filologii na wszechnicy lwow
skiej ; dekret podpisany przez cesarza jeszcze
d. 27. listopada? ’
Wypada nam wyrazić jeszcze raz wobec p.
ministra Stremayera ńadzieję, aby i reszta
katedr Wydziału filozoficznego była tak słu
sznie, zgodnie ze zdaniem kollegium profe
sorskiego i życzeniami kraju obsadzoną.

W Deutsche Ztg. napotykamy następu
jący telegram ze Lwowa: „Gazeta Narodowa
zamieniona w towarzystwo akcyjne; na czele
stoi ks. Adam Sapieha, Dobrzański pozostaje
naczelnym redaktorem i dyrektorem teatru."
— A ten co to telegrafował, jak był błaznem,
tak nim pozostanie..
Podobnej wartości jest wiadomość, po
dana w nowym tygodaiku ministerjalnym
Neue Woćhenshrift: „Delegaci galicyjscy zjadą się w Krakowie d. 12. dla naradzenia się
nad dalszem postępowaniem. Stosunki Pola
ków z kołami decydującemi wykazały, że
pragną oni porozumienia z rządem a Gro
cholski podjął się misji skierowania taktyki
polskiej na tę drogę. Hr. Gołuchowski za
warł z rządem pokój i radzi umiarkowania.
Zmiana ta w usposobieniu hr. Gołuchowskiego nastąpiła na audjencji u cesarza, po
dobnie jak skutek posłuchania jen. Rodicza przed głosowaniem nad Nothwahlgesetz
sprowadził Dalmatyńców do obozu rzą
dów.
Wiadomość korespondencyj wiedeńskich
w pismach naszych o memorjale, który hr.
f Gołuchowski cesarzowi na posłuchaniu w Gódóló wręczył, przyczem cesarz namiestnika
bardzo łaskawie przyjmował, narobiła wrza
wy w pismach centralistycznych. Stara Presse
me śmie tej i innym podobnym wiadomościom
wprost zaprzeczyć, choć tak jest skorą do
zaprzeczania wierutnym faktom; powiada
tylko, że są nie bardzo prawdopodobne.
Stara Presse stanowczo zaprzecza po
daniu Nowej Pressy, jakoby już dnia 15.
bm. rząd miał wnieść projekt reformy wy-

Dziesięć lat w Australii.

Korespondencje „Gaz. Nar.“
Wiedeń d. 30. grudnia.

= Po raz pierwszy, organ tak bez
względny i centralistyczny jak N. Fr, Pr.
uznał za stosowne pogadać z Galicją i jej
delegatami po przyjacielsku, i jak to mówią,
wytłómaczyć im na rozum, jak to będzie
korzystnem, jeśli się wszędzie zaprowadzi
wybory bezpośrednie; a szczególnie jak to
wyjdzie na dobre Galicji, gdyż sejm galic.
więcej ma do roboty jak sejmy w innych
krajach, teraz ma mało czasu, a zatem będzie
miał czas do urządzenia swych domowych
spraw, nie troszcząc się o państwowe.
Artykuł ten wyraźnie napisany z inspi
racji; bo i forma i porządek myśli są podo
bne do artykułów biura prasowego w Wien.
Abendp. Wywody mające przemawiać za
tym nowym sposobem wybierania posłów do
reprezentacji państwowej
w Przedlitawii,
wzięte są i oparte po części na tradycjach
innych parlamentów, a głównie na analogii
z Węgrami. Jest tam także powiedziane od
nośnie do Galicji, że powinna ona w wła
snym interesie pragnąć równorzędności Przed
litawii z Węgrami, bo to wzmocni Austrję,
a patrjotyzm i lojalność wymagają zespole
nia sił w jednym celu.

I

w tej kwestji, a więc przyznał, źe intereso
waną stroną jest kraj i sejm;
c) Kaiserfeld, referent projektu konsty
tucji, najsolenniej oświadczył, iż byłoby zbro
dnią, gdyby reprezentacjom krajowym kie
dykolwiek skonfiskowano ich drogie pod
względem politycznym prawo obesłania Rady
państwa.
Jeśli tedy tacy ludzie dziś, idąc za chwilowemi wskazówkami utylitaryzmu, nie z za
sady, ale tylko z egoistycznych względów
chcą przeprowadzenia bezpośrednich wybo
rów, to to samo już nakazuje nam stanąć
po stronie zasady, opuszczonej przez tych
Herbstów, Giskrów i Kaiserfeldów.
Na zakończenie warto wspomnieć o ustępie małym artykułu Nowej Pressy, źe
„Polacy wysłuchali mowę tronową ostatnią
spokojnie... i potem weszli do rajchsratu,
nieopuścili więc tego rajchsratu, który zniwe
czył ich Hohenwarta.“
Prócz tego, nie zapomniał artykuł o
tłumaczeniu i usprawiedliwianiu postępowa
nia delegacji przez posła Zyblikiewicza w
sejmie, gdy przyznał centralistycznemu ministerjum, źe kraj od niego wiele doznał
emolumentów.
Nie wspominam o tych ustępach dla ich
wagi, tylko dla okazania jak centraliści z
lada czego umieją skorzystać. A co do pierw
szego, to i dziś przyznać trzeba, źe wielkiem
błędem było, że większość delegacji tak
lekko sobie zbyła wniosek jednego członka,
który proponował nie iść na ślepo do Rady
państwa, tylko czekać na zgłoszenie się no
wych czynników rządowych. Co z nami my
ślą? było naturalne pytanie. Argumenta prze
ciwne zbiegały się w jednym nieszczęśliwym,
źe to byłoby nielojalnie. Na podobną Beocję
liczą centraliśei i teraz.

płytko myślący i lękliwi bardzo często ro
bią) uważać w państwie konstytucyjnem ministerjalne założenia i tendencje za coś inne
go, jak za jedne z tych objawów, które ży
cie publiczne w różnych formach, w różnych
czasach na wierzch wyrzuca. Na to są je
dnak interesowani i myślący, aby osądzić, czy
to, co chcą, co zamyślają rządzący zrobić
lub zaprowadzić, zdoła przynieść korzyści czy
szkody rządzonym, a które to korzyści lub
szkody pozostaną w swych dalszych następ
stwach i nadal, kiedy już o tych motorach
rządowych dawno i słych zaginie.
Patrjotyzm, lojalność, a nawet idea je
dności państwa nie mogą być z góry nigdy
uważane
za
jedno z zamiarami
ministerjalnemi a kto z przeciwnem twierdze
niem wyjeżdża lub straszy, ten robi to w złej
wierze, licząc na słabe umysły. Jeden przy
kład okaże, jaki to bąk splatanie interesów
dynastji lub korony z konceptami i planami
ministrów chwilowo u steru będących. Spoj
rzyjmy na jeden kraj i na mieszkańców te
go kraju, na Tyrol. Kraj i mieszkańcy jego
od wieków byli i są przywiązani do dynastji
Habsburgów. Bronili zawsze z wielkiem po
święceniem kraju swojego i granic państwa,
interesów żywotnych dynastji. Jak za czasów
napoleońskich podszepty bawarskie o ich pa
trjotyzm się rozbiły, tak dziś między austrjackiemi Niemcami stanowią oni wyjątek, i zu
pełnie są nieprzystępni podszeptom polity
cznym ze strony pruskiej. Ten najlojalniejszy Tyrol i jego mieszkańcy poczuwają się
do obowiązku protestowania i oponowania
przeciw zamyślanej „reformie wyborczej";
bo w swej lojalności ku dynastji, z którą się
zrośli, nie chcą i nie mogą narażać państwo
na niebezpieczeństwa, jakieby wyrosły z po
gwałcenia sejmów, czem w samej rzeczy jest
zabranie im prawa obsyłania Rady pań
stwa na rzecz rajschratowych większości.
Tyrolczycy przebyli różne fazy, przeżyli ro
zmaite przygody z Austrją pospołu — na
ministrów zaś, jakich cesarz powoływał, ja
kich oddalał, mało zważali. Ad regem, melius
informandum odwoływać się, było i jest u
nich tradycją.

Przegląd polityczny.
Do sprawy rewelacji ks. Gramonta przy
były dwa nowe wyjaśniające dokumenta. Mia
nowicie list księcia do hr. Daru, w którym
wspomina o depeszy austrjackiej z d. 20. lipca, a więc już po wydaniu wojny, zawierają
cej zapewnienia, że Austrją uważa sprawę
Francji za swoją; i depesza telegraficzna z
Wiednia przesłana do Journal des Debats d.
28. z. m. mówiąca, jak się zdaje, w tej ca
łej awanturze najczystszą prawdę. Rząd au
strjacki widocznie chciał w pierwszej chwili
gołosłownie zaprzeczyć twierdzeniom ks. Gra
monta, gdy jednakże pokazało się, źe prze
cież na dnie ich leży szczypta prawdy, skła
nia sie do ustępstw i komunikuje następu
jący półurzędowy telegram:
„Dokumenta, zapowiedziane przez ks.
Gramonta nic nie dowodzą na jego korzyść;
są one późniejsze od wypowiedzenia wojny.
Tutaj poczytują następujące wyjaśnienia te-

pełnoletności w krajach angielskich) posiada
głos, wybory i tam nie odbywają się spo
kojnie. Przekupstwa jednak w Australii nie
ma, bo któżby marnował pieniądze na pła
cenie za głosy dawane tajnie! Często domy
śliwszy się kto do przeciwnego należy obo
zu, starają się upoić wódką podejrzanych,
aby w ten sposób powstrzymać ich od po
kazania się w Izbie wyborczej.
Tu wspomnę kilka słów o pałkach po
licjantów angielskich. Jestto broń daleko
praktyczniejsza od lichych pałaszów, któremi
uzbrojeni są austrjaccy Stróże porządku. Mnie
się zdaje, że lepszem jest uzbrojenie w pał
ki to jest w broń niezabójczą lecz groźną.
Bez obawy zabicia, zrobieniem guza krnąbrbnemu złoczyńcy i argumentem ad hominem
przekonać go może o wyższości władzy nad
prywatną osobą. Będąc powołanym kilkakro
tnie na konstabla podczas zawichrzeń w ko
palniach złota, przekonałem się o wyższości
pałki tej nad pałasz i nad rewolwer, z któ
rego sumienie nie pozwala strzelać, chyba w
obronie własnego życia.
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Ruina oddawna mi grożąca nadeszła
wreszcie. Zawiedziony w nadziei otrzymania
funduszów z Polski na opłacenie ludzi i po
życzek zaciągniętych na uzilpełnienie gospo
darstwa, straciwszy znaczniejszą część owiec,
wołałem wyzuć się ze wszystkiego i spłacić
resztą mej własności wierzycieli, jak nadrabiać sztucznym kredytem 1 zaciągać nowe
długi dla opłacenia starych. Praca półtoraletnia, nadzieje przyszłości, wszystko to pochłonął nieubłagany obowiązek płacenia strat;
nic mi niepozostało jak tylko rola bez wartości (bo rola w Australii bez wkładów na
gospodarstwo niema żadnej prawie wartości)
i żal do osób w Europie. Ich nieznajomość
stosunków świata południowego zrujnowała
mnie, pomimo ich najlepszych chęci ku mej
osobie.

Porzuciłem nieszczęsną i tyle potu koJ sztującą fermę. Dziś na wykorczowanych
przezemnie polach, porastają krzaki i chwa
sty trudniejsze do wyniszczenia jak pierwo
tne lasy; ognie leśne zniszczyły kosztowne
zagrody, a dom rozebrali sąsiedzi dla spożyt
kowania butwiejących tarcic i gontów. Część
nawet bydła, zbyt podówczas chudego by je
spieniężać warto, błąka się po lasach au
stralskich, a przychówek z niego służy pe
wnie na pokarm sąsiadom i Chińczykom w
blizkich kopalniach.
(Ciąg d. n.)

go zajścia jako autentyczne. Jest rzeczą zu
pełnie udowodnioną, że Austrja nie zachęcała
Francji do rozpoczęcia wojny, lecz przeci
wnie robiła wszystko, co mogła, aby ją od
wrócić. Po wypowiedzeniu wojny rząd austrjacki, który wśród tego dowiedział się od swo
jego ajenta militarnego w Paryżu o słabości
liczebnej wojsk francuskich, chciał dla dobra
równowagi europejskiej przyjść w pomoc
Francji, i w tym celu zaczął układać się z
Włochami. Ostatecznie jednak gabinet wie
deński musiał zaniechać tego projektu: 1) z
powodu postawy Moskwy; 2) z powodu prze
ciwnych temu usposobień ludności niemiec
kiej cesarstwa i życzeń objawionych przez
parlament w Peszcie za neutralnością; 3) ż
powodu niedostatecznego stanu swojej armii;
4) z powodu zbyt nagłego biegu wypadków,
które mu nie pozwoliły przysposobić się w
należytym czasie. “
Z telegramu tego widzimy, że gdyby
nie bezprzykładna szybkość, z jaką następo
wały po sobie klęski oręża francuskiego,
Austrja byłaby się uwikłała we wojnę: że
zaś wówczas Moskwa weszłaby również w
kombinację, mogliśmy być świadkami wojny
powszechno-europejskiej. Dla naszych wido
ków narodowych była to upragniona ostate
czność; dlatego i nasza Gazeta z taką ener
gią usiłowała wówczas popchnąć rząd austrjacki do czynu. Z drugiej strony jednak,
patrząc na bezsilność i wadliwą organizację
armii francuskiej można przypuszczać, że dla
sprzymierzeńca Francji przypadła wówczas
rola bardzo krytyczna, i możność zgniecenia
Austrji przez skoalizowanć Prusy i Moskwę
także leżała nader blizko.
O tem, że stanowisko Austrji w r. 1870
nie było zbyt czyste co do Prus, wiedzą do
brze w Berlinie, i dlatego usiłują w dzien
nikach rządowych, zamiast dania odprawy
ks. Gramontowi, odjąć jego wyjaśnieniom
cechę ważności i odesłać je do historji. Po
daliśmy już komunikat Spen Ztg.\ oto co
pisze świeżo w tymże samym duchu Nordd.
Allg. Ztg: „Beust miał prawo występować
przeciw Niemcom, jeżeli mu to interes prze
ważny Austrji zdawał się nakazywać; byli
przecież i pruscy mężowie stanu, którzy
składali dowody innych względem Austrji usposobień, aniżeli dzisiaj panujące uczucia
przyjacielskie. Rekryminacje mają dziś tylko
historyczną wartość, gdy interesa żywotne
obu mocarstw sąsiednich wymagają serdecz
nego i trwałego porozumienia."

Kronika
Kurjerek lwowski. Wczoraj po południu
gdy najwięcej osób przechadza się na Wałach,
prowadzono ulicą dwóch pijauych żołnierzy, któ
rzy na przechodzących ciskali błotem i kamie
niami. Prowadzący patrol sierżant nie wzbraniał
delinkwentom tej wesołej zabawki, i tak wśród
pijanych krzyków odprowadzono ich na główny
odwacb. Czyż nie lepiej było odstawić ich do
kaźni policyjnej a dopiero zmrokiem przeprowa
dzić na strażnicę. Kilka kobiet zostało obryzga
nych błotem prócz pięknych słówek, któremi are
sztowani nieskąpo szafowali.
— Przypominamy dotyczącym organom, iż
chodniki oczekują wyrębywania i oczyszczenia
z lodu po przedmieściach.
— Druga próba muzyki zgromadziła zno
wu bardzo liczną publiczność. Tańce wykonane
były z wielką precyzją i werwą przez kapelę
41 pułku piechoty pod kierownictwem kapelmi
strza Ottona Waniska. Najbardziej podobały się
tańce F. Tymolskiego a mianowicie rzewny po
lonez poświęcony cieniom St. Moniuszki, dalej z
ogniem i życiem odegrany mazur, polka w Za
myślona" dobrze pomyślana i zainstrumentowana, w końcu kolomyjka „Na szczo mene zaczi
pajesz“, którą na domagania publiczności po
wtórzyć musiano. Temat tej kolomyjki nowo
wprowadzony a przecież tak dobrze znany, wie
cznie powtarzający się w pieśniach naszego ludu.
Wstęp i zakończenie równie wyborne. Polka Fau
sta jest bardziej koncertową, Gungla walcom
brak skoczności i życia, tańce Waniska odzna
czają się rzadką instrumentacją i świeżym pomy
słem. Un verre de champagne Tchórznickiego
zakończyła próbę nadzwyczaj chlubnie, tryska z
niej bowiem młodość, życie, ogień.
Próby te znajdują bardzo licznych amato
rów, niewątpimy przeto, że dyrekcja zechce je
szcze kilka podobnych produkcyj urządzić.
— Jutro w teatrze na dochód zasłużonej
artystki, pani Heleny Szymańskiej, komedja hi
storyczna w 5 aktach z francuskiego Leona Gozlana: „Marja Leszczyńska." Sztuka ta wybra
ną została w czasie wystawy paryskiej przez
dyrekcję Theatre franęais do przedstawienia w
oczach gości z całej Europy, co daje miarę do
stateczną jej wysokiej wartości, gdyż repertoarz
pomienionego teatru obfituje w same klasy
czne arcydzieła. Tak więc sztuka, jak i wielo
letnie zasługi pani Szymańskiej około sceny
lwowskiej powinny sprowadzić jutro do teatru
liczną publiczność. W głównych rolach wystąpią
obok beneficjantki, pani Nowakowska, Woleńska,
pp. Ładnowski, Woleński, Hubert itd.
— Posiedzenie Bady miejskiej odbędzie się
dziś dnia 2. stycznia 1873 roku z uderzeniem
godziny 6. wieczorem w sali ratuszowej. Na po
rządku dziennym: 1. Wnioski komisji budżeto
wej co do sposobu pokrycia niedoboru funduszu
gminy w roku 1873. 2. Budżety zakładów i fun
dacji, zostających pod zarządem gminy na rok
1873. Sprawodawca p. wiceprezydent Jasiński.
3. Obsadzenie dwóch posad pomocników nauczy
cielskich. Sprawozd. p. radny Błotnicki. 4. Obsa
dzenie jednej posady adjunkta konceptowego i
wnioski co do zastępstwa wakansów w etacie
urzędników konceptowych. Sprawozd. p. radny dr.
Madejski. 5. Obsadzenie posady naczelnika kancelarji egzekucyjnej. Sprawozdawca pan radny
Dymet.
t Ferdynand Laudyn, prezes Bady powia
towej żywieckiej i dyrektor dóbr arcyksięcia Al
brechta zmarł w 70 roku życia w Suchej. Był
to emigrant z roku 1831. Przed powstaniem był
urzędnikiem w ministerjum skarbu za księcia
Lubeckiego; w czasie powstania wstąpił w sze
regi wojska polskiegrri całą kampanię odbył w

baterji Nieszkocia. Zawód swój rozpoczął jako
zwykły pisarz ekonomji, skończył na posadzie
dyrektora dóbr. Była to dusza czysta i szla
chetna.
— 15 pism czasowych wychodzi w za
borze pruskim, a mianowicie: Dziennik Po
znański jest najstarszym o znanych najlepszych
tendencjach, Kurjer Poznański przedsiębior
stwo p. Zychlińskiego Teodora, poświęcony jest
interesom ultramońskim i arystokratycznym, re
daktorem jest sam Zychliński, mason i wróg ka
tolicyzmu według Tygod. katol., w skład re
dakcji wchodzą dalej kalwini w liczbie dwóch,
prałat Koźmian, żyd Merzbach i radykalista p.
Żurawski. Grono redakcyjne barszo dowcipnie
złożone. Orędownik pismo dla klas rzemieślni
czych wydawane przez dr. Szymańskiego, Wia
rus nowo podjęte wydawnictwo dla mieszczan,
Tygodnik Wielkopolski pismo literackie tygo
dniowe, jedyne w zaborze pruskim. Przyjaciel
dzieci i młodzieży redagowany z poświęceniem
przez Józefa Chociszewskiego, Ziemianin organ
Towarzystwa rolniczego. Tygodnik katolicki li
czący dziś do 300 abonentów z których większa
połowa przypada na Galicję, podtrzymywany
tylko subwencją konsystorską, wreszcie w Toru
niu Gazeta Toruńska i Gospodarz dla wło
ścian, w Chełmnie Przyjaciel ludu z nieoce
nionym wpływem na lud wiej ki, Pielgrzym wy
chodzący dotąd upada i na Górnym Szlązku
Zwiastun licho prowadzony i Katolik redago
wany przez głośnego Karola Miarkę.
(Kr.)

— Rada powiatowa w Stryju przesłała
na ręce tutejszego Wydziału powiatowego dla
pogorzelców miasta Jaryczowa wsparcie z fundu
szów powiatowych w kwocie 100 zł., zaś z pry
watnej składki 5 zł. 20 c. Rada powiatowa w
Nisku przesłała na ten sam cel 50 zł., co Wy
dział Rady powiatowej z dziękczynieniem podaje
do wiadomości z tym dodatkiem, że pieniądze zo
stały już oddane komitetowi pomocy dla Jary
czowa nowego.
Z Wydziału Rady powiatowej
Lwów dnia 20. grudnia 1872.
Widman.
— Olbrzymie OSZ ustwo zamierzone na
wielkie rozmiary w Kalifornii wyszło na jaw
szczególnym zbiegiem okoliczności, a lubo nie
bez strat dla wielu osób, wszelako dość szczę
śliwie, że w samym zarodzie, gdyż straty mogą
wynosić teraz około jednego miliona dolarów, a
gdyby się oszustwo udało, byłyby urosły na
k-ocie milionów, w których Europa wzięłaby
także udział. Zawiązała się bowiem spółka w
San Francisco i w Nowym Jorku wydobywania
i handlu drogich kamieni. Przedsiębiorcy odkryli
w ziemi Colorado w okolicy pustej i zdała od
wszelkich związków znaczne przestrzenie zasiane
dyamentami, szmaragdami i rubinami. Trzeba
było tylko nabyć tę ziemię, co za bezcen zro
biono, podzielić ją, eksploatować, zaprowadzić
robotników i urządzić kontrolę. Plan był już
ułożony. Miało powstać 18 spółek udziałowych
na 18 działach pól dyamentowych. Każda spół
ka z kapitałem 10 milionów dolarów z widoka
mi podwojenia i potrojenia wartości akcyj, gdy
by się dywidenda wykazała bcgatą. Nie pierw
szy to już raz płacono ogromne dywidendy z
nieistniejących zysków; to samo zrobionoby i tu
taj, aż naraz okazałoby się, że się zawiedziono,
że kopalnie wyczerpane, a przeto akcye wypła
cone spadlyby na zero. Założyciele tylko spółki
wyszliby z milionami z tej chybionej spekulacji.
Ale kupić grunta, zapłacić drogo inżynierów,
nakupić surowych dr. gich kamieni, żeby je roz
siać po ziemi, opłacić wszystkie koszta założe
nia wielkiego przedsiębiorstwa, wszystkie reklamy
po dziennikach, aby w chwili przystąpienia do
zbierania owoców tego zasiewu zostać zdemasko
wanym, na to trzeba tylko takiego dziwnego przy
padku, jak ten, że w tym roku uio było w Co
lorado w listopadzie i grudniu śniegu, a przezto
pola dyamentowe były odślonięto, i że geolog
rządowy Clarence King zwiedzając dla badań
swych naukowych owe strony, korzystał z braku
śniegu i zwrócił się ku polom dyamentowym.
Uderzyło go, że formacja owych 18 działów
wcale nie odpowiadała tym warunkom, jakim
zwykle towarzyszy znajdowanie w ziemi a nie
kiedy i na jej powierzchni dyamentów i innych
drogich kamieni. Znalazł i on dyamonty, ale łu
pinę ich tworzyła ziemia innego składu, niż ta
w której ono spoczywały. Odkrycie to przeko
nało go, że dyamonty surowe były umyślnie
rozsiane przy drodze. Nie zdradzając się więc
ani słówkiem, ruszył do San Francisco, dopadł
tego miasta w nocy, zbudził geologa owej spółki
dyamentowej Janina, dyrektorów banku kalifor
nijskiego i londyńsko-San Francisco, prokurato
ra, jenerała Colton, słowem wszystkich, których
obecność była mu potrzebną, i rauo wraz z ni
mi pojechał do Colorado , do kopalni dyamen
tów. Natychmiast rozesłano telografami tę wia
domość na wszystkie strony, a zarazem listy
gończe za niektórymi nieobecuymi przedsiębior
cami. Dowiedziano się, żo jeden z nich Harpending kupił surowych dyamentów w Anglii za
40.000 dolarów, oraz że spólnikiem był ów in
żynier Janin i naczelny goolog Dodge.

— Capefigne, jeden ze znakomityszych
historyków francuskich, umarł przed kilku dnia
mi w Paryżu, mając lat 74. Oprócz prac histo
rycznych, z których najważniejszą jest Historja
Filipa Augusta, Capefigne oddawał się także
dziennikarstwu. Był on wyznawcą rządów abso
lutnych i nietolerancji politycznej i religijnej.
— CaSUS belli. Gdyby tylko Szwecja i
Wiochy miały jakąkolwiek chętkę pobicia się,
toby znalazły teraz wyborny casus belli. Wi
ktor Emanuel wysłał przed paru tygodniami,
pułkownika margrabiego Bagnaso do Sztokholmu
jako nadzwyczajnego posła z powinszowaniem z
powodu wstąpienia na tron króla szwedzkiego.
W sobotę król Oskar zaprosił margrabiego na
obiad do siebie i przed obiadem wręczył mu pu
dełko z orderem. Uradowany margrabia, który
przez całą drogę do Sztokholmu myśłał tylko o
orderze, nie otwierał pudełka przed obiadem,
pewny, że tam się znajduje wielki krzyż orderu
miecza. Po obiedzie przyjechawszy do siebie za
gląda do pudełka i znajduje tam tylko krzyż
komandorski. Gniew jego i żal był tak wielki,
że natychmiast odesłał swój order na ręce
szwedzkiego ministra spraw zewnętrznych. Było
to niesłychane wykroczenie przeciw etykiecie i
tylko dzięki wyrozumiałości szwedzkiej nie po
ciągnęło za sobą groźnych następstw. W parę
dni potem był bal u ambasadora włoskiego —

Wydawca, właćciciel i redaktor odpowiedzialny Jan Dobrzański.

ale salony świeciły pustkalni, wszyscy Szwedzi
poodsyłali ambasadorowi zapraszające karty.
— Bełżec i Cieszanów nawiedzone są
bardzo silnym tyfusem epidemicznym. Pomoc le
karska ma być bardzo niedostateczną.

śmierć nastąpiła z braku powietrza, i że opa
rzono go ukropem. Sąd śledczy w Gorlicach, któ
ry wziął tę sprawę w rękę, przyaresztował wszy
stkich robotników dystylarni dla wyszukania mię
dzy nimi sprawcy czy też sprawców.

— Cesarz chiński ożenił się! Prócz żo
ny otaczają go trzy kobiety, tak zwane żony
pierwszej klasy, dziewięć żon drugiej klasy i
siedmdziesiąt i dwie trzeciej. Biedna małżonka
syna nieba i brata słońca!

— Spis Ofiar jednorazowych na rzecz Opieki
narodowej: w P. P. Helena z Dzieduszyckich Pa
wlikowska 100 zlr. Uczennice z zakładu pani
Horoszk ewiczowej 36 złr. N. T. 20 zlr. Marian
Korczak Kordy z 20 zlr. Edmund hr. Krasicki
20 złr. Rudkowski Józef z Wisznicy 10 zlr.
Stanisław książę Jabłonowski 10 złr. T. B. 15
zlr. Bartmański Roman 10 złr. H. B. 5 złr.
N. N. 5 zlr. Ks. Rusinowski kanonik 2 złr. H.
br. B. 5 złr. Obertyński Leopold 5 zlr. R. T.
5 złr. Rzemieślnicy warstatowi kolei Karola Lu
dwika (na ręce p. Kazimierza Stojanowskiego) 5
złr. Tadeusz Skalkowski (przewyżka z przesełki
pocztowej) 4 złr. Mikołaj Torosiewicz 2 złr.
Kiernicki Albert 2 złr. Mentner 1 zlr. Adolf
Rath 1 złr. Zaremba 1 złr. Miarewski Henryk
1 zlr. Paulina i Wacław N edzielscy suknie. Pan
N. N. suknie. Duchiński 60 biletów do łaźni.
Wydział Rady powiatowej Brzeżańskiej 50 złr.
Komitet zarządzający Towarzystwa Opieki
narodowej podając ostatni tegoroczny spis darów
jednorazowych, składa najszczersze podziękowa
nie zacnym dawcom, i uważa sobie za obowiązek
oświadczyć, że tylko poborcy pobierają procent
<d wniesionych pieniędzy. Delegaci zaś Towa
rzystwa Opieki narodowej, czy to dary jednora
zowe czy wkładki stałe odbierając czynią to bez
płatnie spełniając obywatelską usługę.
Lwów d. 30. grudnia 1872.
Walerjan Podlewski,
prezes.

— Obwarowanie Kijowa. Pet. Wiad.
powiadają, iż zarząd inżynierji wojskowej za
mierza w zbliżającym się roku przyszłym pro
wadzić dalej roboty obronne w twierdzy kijow
skiej. Na górze Łysej ma być zbudowany fort,
którego wzniesienie będzie w ogóle kosztowało
2 */ a mil. rub ; z tej sumy w roku przyszł. ma
się wydać około 350.000 rub. Prócz tego ma
być obwarowana okolica bastjonu Pawłowskiego
w obrębie cytadeli posuwającej się ku Dniepro
wi; dalej otrzymać ma fortyfikacje spadzistość
Peszczerska i przytykający do niej wąwóz Rożdestweński; nareszcie naprawić się mają uszko
dzenia poczynione przez wylew w wąwozie
Ełoskim.
— Przyrząd do oddychania wśród po
żaru i w ogóle w zadymionej atmosferze, nazwa
ny respiratorem Tyndala, a mogący oddać wa
żne usługi strażakom pożarnym, wynaleziony zo
stał niedawno w Anglji, a polega na odkryciu
zrobionem przez wynalazcę, że wata, szczególn ej zaś
nasycona gliceryną, ma własność pochłaniania
wszelkich obcych powietrzu pierwiastków. Przy
rząd ten, który wkłada się na twarz razem ze
znaną już maską ogniową Shawa, zabezpiecza
jącą głównie oczy od ognia, jest tak złożony, że
zewnątrz znajduje się gęsta siatka metalowa,
za nią idzie płat waty nasyconej gliceryną, da
lej płat waty czystej patem warstwa tłuczonego
węgla, znowu wata czysta, po niej wreszcie war
stwa sproszkowanego wapna, za którą druga sia
tka metaliczna zamyka cały przyrząd. Wata i
gliceryna działają mechanicznie , zatrzymując
wszelkie obce cząstki będące w powietrzu, a wę
giel i wapno są odczynnikami dla substancyj or
ganicznych. Grubość respiratora ma 4 — 5 cali,
a od strony twarzy są dwie klapy dla oddycha
nia. Wynalazca próbował sam tego przyrządu, i
przez pół godziny z łatwością mógł pozostawać
w tak zadymionej atmosferze, że nikt bez przy
rządu ani chwili wytrzymać w niej nie mógł.
Po kilku jeszcze poprawkach tego nowego przy
rządu, zaczęto go wyrabiać i sprzedawać w fa
bryce pp. Ladd na Beakstreet.

— Boże Narodzenie w Anglji. Dzień
ten jak zwykle w Londynie poświęcony był głó
wnie rozdawaniu jałmużny ubogim i urządzaniu
uczt dla ubogich. Przy tych ucztach, właściwie
przy tych objadach okazało się, że liczba ubo
gich w Londynie znacznie się zmniejszyła, i to
przeważnie w tych częściach miasta, gdzie do
tychczas nędza była najstraszliwszą. W Osborne
królowa osobiście rozdawała podarunki ubogim i
służącym. Lord major zaś sprawił sobie praw
dziwą uciechę, czyli zrobił sobie frajdację, mó
wiąc językiem lwowskim, i zaprosił na ucztę
wszystkich swoich bliższych krewnych w liczbie
210. Z Łych 186 przyjęło zaproszenie i ojciec
lorda majora 831’etni starzec widział zgromadzo
nych dokoła stołu trzyuaścioro swoich dzieci,
49 wnucząt i 14 prawnucąąt. Sam zaś lordmajor liczył w zgromadzeniu 4 synów, 4 córki,
4 braci, 6 sióstr, 17 synowców, 22 siostrzeuic,
29 siostrzeńców i jednego wnuka.
— Stefan Batory Matejki ściąga tłumy
publiczności na peszteńską wystawę sztuk pię
knych. Zauważać należy, iż dotychczas żadna wy
stawa w Peszcie się nie powiodła, nawet i wte
dy gdy byl na niej słynny obraz Munkacsyego:
„Ostatnie chwile więźnia". Dopiero obraz Matej
ki zentuzjazmował Madiarów i to tego stopnia,
że od 7. do 23. grudnia trzy tysiące osób zwie
dzało wystawę.
Prawdopodobnie obraz ten zostanie w Wę
grzech, a my będziemy się cieszyć tylko tem
slodkiem wspomnieniem, żeśmy go choć na krót
ko widzieli!
— Wy8tawa starożytności w Krakowie jest
zwiedzaną bardzo licznie z powodu przybywają
cych ustawicznie przedmiotów. Zbiór wykopalisk
(ceramik czyli naczyń glinianych), narzędzi ka
miennych i ozdób spiżowych został znakomicie
zwiększony i posiada same wyborowe okazy, na
które złożyły się zbiory uniwersyteckie, Towarzy
stwa naukowego i hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego. Z otwarciem wystawy ściągnęli do Krako
wa z różnych stron autykwarze, komisanci mu
zeów zagranicznych z Wiednia, Niemiec i Anglii
oraz handlarze starożytności. Przybył także spra
wozdawca czasopisma kolońskiego Organ fur
christliche Kunst.

— Z Gorlic piszą do Czasu: W Siarach
pod Gorlicami popełniono w destylarni kamfiny p.
Józefa Heberstreita okropną zbrodnię dnia 16.
bm. na osobie dozorcy tego zakładu, Ignacego
Marciszewskiego, mieszczanina gorlickiego, żona
tego, ojca trojga dzieci, czlowioka bardzo porzą
dnego. Według obdukcji lekarskiej okazało się,
żo Marciszewski dostał się żywy do kotła, kiedy
ten był jeszcze zimny i próżny; niewiadomo zaś,
czy wszedł do kotła sam lub też wrzucony zo
stał do niego, lubo śladów uszkodzenia na ciele
z takiego powodu nie ma. Dopiero w kotle obla
no go wrzącą wodą i oparzono na czole, szyi,
rękach, barkach, piersiach, brzuchu i nogach po
wyżej kolan. Po oparzeniu go zamknięto kociól
pokrywą i w nim udusił się Marciszewski. Wie
czorem tego dnia między 5 a 6, naczelny zawia
dowca dystylarni, pan Tulszycki, nie mogąc się
doczekać Marciszewskiego, kazał sam, jak się to
zwykle o tej porze dzieje, napełnić kotły ropą,
aby przed świtem rozpocząć pędzenie nafty, gdyż
robota ta trwa do 3. popołudniu, poczem kotły
wychłodzone, czyszczą się dla nowego nabicia.
Tak się też stało tym razom. We wtorek, 17.
rano, zanim zapalono pod kotłami, pan Tulszy
cki każę szukać Marciszewskiego, którego w do
mu na noc nie było; wreszcie ujrzawszy kożu
szek jego w dystylarni i przeszukawszy wszędzie,
każę zrewidować kotły próżne i wypełnione ro
pą, i w jednym z tych ostatnich znajduje go ja
ko trupa. Zbrodniarz zapewne przypuszczał, że
gdy w ropie trup się ugotuje, znikną ślady zbro
dni i zrodzi się domysł, że przypadkowo dostał
się do kotła.
Oględziny lekarskie okazały jednak, iż za
nim nabito koeiół ropą, już dozorca nie żył, że

— Międzynarodowy zakład Mozarta.
W Salzburgu, rodzi nnem mieście Mozarta zawią
zało się stowarzyszenie noszące nazwę między
narodowego zakładu Mozarta („Internationale
Mozartstiftung") mające podobne cele, jak in
stytucja utworzona pod imieniem Schillera. Za
daniem tego międzynarodowego zakładu jest
wspieranie ubogich kompozytorów muzycznych i
artystów. Prócz tego zamierza to stowarzyszenie
udzielać stypendjów wybitniejszym talentom mu
zycznym, urządzić w Salzburgu po zebraniu od
powiednich środków kouserwatorjum i odbudować
tamże dom Mozarta. Co roku mają się odbywać
walne zgromadzenia. Stowarzyszenie wydało odezwa wzywającą do połączenia się z nim wszy
stkich przyjaciół muzyki, artystów i kompozy
torów.
— Sic transit gloria mundi. Niedawno
donosiły dzienniki, że potomek sławnej rodziny
Lusignanów, której protoplaści panowali na Cy
prze i w Jerozolimie, stawał przed sądem pod
zarzutem oszustwa i został skazany na więzienie.
Teraz donoszą o śmierci ostatniego potomka z
rodu Coucych, których pyszny zamek dziś już w
ruinach, jest jedną z największych pamiątek Pikardji. Wnuk ten Euguerrandów i Raoulów, kie
dyś książąt samowładnych, nie zajmował wiele
nrejsca w społeczeństwie paryzkiem : byl gałganiarzem.
— Wiadomości bibliograficzne
podane
przez Karola Wilda.
— „Przemówieuia i kazania" przy różnych
okolicznościach wygłoszone (Serja I.), przoz ks.
Respądka obojga praw doktora, b. prof. praw,
kanon, a teraz proboszcza w Poniecu. Drezno.
Nakładem Jerzego Gilbersa, drukarnia E. Blochmanna i syna. 1872 .
— „Znakomici" komodja w 3 aktach, ory
ginalnie wierszem napisana przez Feliksa Sch >ber. W drukarni Aleksandra Pajowski go. 1872.
—
Klementyna z Tańskich Hoffmanowa.
Pamiątka po dobrej matce" czyli ostatnie jej
rady dla córki. Wydanie dziewiąto. Z portretem
autorki, pop zedzone przedmową przez Paulinę
Krakowową. Warszawa. Nakładem księgar/a G.
Sennewalda. 1872.
— „Przeznaczenie" powieść napisana według
oryginału francuskiego Ludwika Enanlt. Lwów.
Nakładem wydawnictwa „Biblioteki powieści i
romansów." 1872.
— „Echo z narodu czyli rzecz o sumieniu
narodowem" napisał Eustachy. Czysty dochód
przeznaczony na cele dobroczynne. Pelplin. W
komisie księgarni J. N. Romana. 1872
— „Trzy lata pobytu w stepach Ameryki".
Przygody młodego sieroty ozdobione 12 stalorytami kolorowanemi. Przekład z francuskiego.
Warszawa. Nakład Maurycego Orgelbranda. 1872.
— „Dziwy świata pierwotnego czyli kolebka
wszechświata." Dra W F. A. Zimmermana prze
łożył z 23 wydania oryginalnego T. Dziekoński
b. dyrektor gimnazjum, z 268 drzeworytami.
Wydauie drugie. Warszawa. Nakładem S. H.
Merzbacha, księgarza. 1872.
— „Wiązanka" zawierająca powiastki, wier
sze i op owiadania dla młodego wieku zebrana
przoz Jaua Chęcińskiego (z rycinami). Rok ligi
Warszawa. Nakładem Józefa Kaufmana 1871.
— „Czy ludzie od małp pochodzą?" przez
Romualda Świerzbińskiego. Warszawa w drukar
ni S. Orgelbranda 1871.
— „Księga pieśni". Zbiór Poezji. Serja I.
(Redagował Miron). Warszawa. Nakładem Jó
zefa Kaufmana, 1870, 1871, 1872. Z ilustrac.
— Profesora i dra Bocka „Człowiek w sta
nie zdrowia i choroby" z ósmego oryginalnego
niemieckiego wydania przerobił dr. Jakób Roseuthal. Warszawa. Nakładem S. H. Merzbacha,
księgarza. 1872. Z tablicami btografowanemi.
— „Kilka poezyj Maks. Edwarda Sosnow
skiego." Poznań. Nakładem Ludwika Turka
r. 1871.
— „Symbolika" czyli wykład dramatycznych
niezgodności pomiędzy katolikami i protestanta
mi pollug ich publicznych -wyznań wiary uło
żony przez dra J. A. Mochlera, z siódmogo wy
dania niomieckiego przetłumaczony na język poi
ski przez ks. M. Nowodworskiego. Nakładem
tłumacza. Warszawa. 1871.
— „Kartę des Russischen Reiches in Euro
pa" bearbeitet von Heinrich Kiepert. Berlin.
Yerlag von Dietrich Reiman. 1872. III. berichtigte Auflage. (Atlas złożony z 6 kart).
— Wiadomości naukowe, literackie i ar
tystyczne.
— Na wystawie sztuk pięknych w Mona
chium zwraca powszechną uwagę obraz J. Cheł
mońskiego „Poranek na Ukrainie", obraz który
zdaniem krytyków wywiera wielkie wrażenie mo
cą zawartej w nim prawdy. Obraz ten przed
stawia ukraiński step bez końca, tu i ówdzie
krzewiną lub garstką drzew urozmaicony, w głę
bi posuwa się wóz czwórką tabunów ukraińskich

ciągniony a oświecony światłem wstającego po
ranku, który walczy z ciemnością nocy.
— - Zygmunt Trembecki rzeźbiarz z Krakowa
otrzymał stypendjum w celu dokończenia arty
stycznych studjów.

Gospodarstwo przemysł i handel.
Nowa koncesja. Minister spraw we
wnętrznych w porozumieniu z innemi minister
stwami nadał pp. Feliksowi hr. Morskiemu, Ed
wardowi Alfredowi Payet, Ferdynandowi Hoschczer, Karolowi bar. Bruuickiemu i dr. Józefowi
Zuckrowi pozwolenie do założenia akcyjnego To
warzystwa pod firmą: „Pierwsze austrjackie To
warzystwo akcyjne wydobywania i rafinowania
nafty" z siedzibą w Wiedniu i potwierdził statuta tego Towarzystwa.

Wiedeń d. 30. grudnia. (Olej rzepakowy.)
Obrót przy końcu roku był niezwykle słaby, ten
dencja jałowa, ceny z trudnością zdołały się utrzymać. Dzisiaj sprzedano partję p> 22 zł. 50
c. W iuteresie na terminatkę nie było żadnego
obrotu, gdyż tak oddawcy jak i kupujący zajęli
stanowisko rezerwujące w nadziei pozyskania
wyższych cen. Urzędownie notują: towar na sty
czeń od ręki 223/4 zł. za cetnar, na terminotkę
na weksel 22% zł., na styczeń-kwiecień 23 do
24% zl.
Wiedeń d. 30. grudnia. Na dzisiejszy
targ przypędzono wołów galicyjskich 906, besarabskich paszowych 140, węgierskich 1290,
serbskich 115, niemieckich 432 — razem 2883
sztuk. Targ był zaraz rano powolny, płacono
za galicyjskie stajenne woły 33, 33.50—34.50
zł., węgierskie 33 — 35.50 zł., później szło
gorzej, o 75 c. do 1 zł. jia cetnarze mniej,
przyczyna lichego targu jćst, że przez święta
mała konsumeja na mięso, do 100 wołów zo
stało niesprzedanych. Na przyszły tydzień z po
wodu święta Trzech króli, targ będzie we
wtorek.
J. Krzysztofowicz,
Caffe Stierbóck Leopoldstadt.

Asygnaty moskiewskie ze starym stę
pieni tracą z dniem 13. stycznia, tj. za nie
spełna dwa tygodnie, zupełnie wartość i nigdzie
odtąd nie będą przyjmowane ani w zakładach
pieniężnych rządowych, ani w prywatnych. Kto
więc jeszcze podobne asygnaty posiada, powinien
takowe wymieni ć w jakiejbądź kasie rządowej na
asygnaty nowego stępia, co kasy podług prawa
obowiązane są uskuteczniać bez żadnego wyna
grodzenia.
Rafinerja spirytusu Juliusza MikolaSZa notuje spirytus rafinowany stopień 67 spi
rytus rafinowany z anyżem stopień 70.
Bank krajowy galicyjski we Lwowie
przy placu Marjackim jakotez przez filję w
Brodach wydaje Asygnaty kasowe:
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Wyciąg z dziennika urzędowego Gazety
Lwowskiej z dnia 31. grudnia 1872.
Edykta Sąd krajowy lwowski wzywa na
termin Marjannę • z Makowskich Popławskę w
sprawie ekstabulacji długu na dobrach Kawęciny. Sąd w Skalacie donosi o śmierci Michała
Hajdamachy z Kolodziejówki bez rozpisz. ostat.Ł
woli. Sąd w Tarnowie o pozwie wekslowym Anny Schmerl przeciw Tad. Horoohowi pto 1000
zł. z prz. na sąd w Tarnopolu mian, kurato
rem dla Abrahama Karpfa, dr. adw. Marksteina.

1
’

Licytacje. W sądzie w Borszczowie real
ność w Skale pod 1. 143 na dniu 3. lutego, 3.
i 31. marca 1873.

Konkurs na oficjała rachunkowego przy
c. k. krajowej dyr. skarbu o rocznych 700 zł.

— Wiadomości społeczno - ekonomiczne.
— Jan Kraszewski syn naszego znako
mitego powieściopisarza, były główny inżynier
na drodze Kiszeniowsko - Jasskiej, przybył do
Odessy, gdzię wziął na siebie urządzenie ścieków
w bardzo korzystnych waiunkach.

— Wiąiomo, że Górnoszlązacy są ludem
wielce pobożnym. Do miejsc pobożnych pielgrzy
mują tysiącami. Z miejsc takich w Górnym
Szlązku najwięcej uczęszczanem jest Góra św.
Anny, na której wspaniały klasztor i kościoł
zdała oczom pielgrzymów się przedstawia. W tym
roku wskutek prześladowania przez rząd nie
miecki katolickiej roligii, liczba pielgrzymów zna
cznie się powiększyła. Na święto „Podwyższenia
krzyża" było na górze św. Anny sto tysięcy
pobożnych pątników.
— W Toruniu Polacy przychodzą do
większego znaczenia przez pracę i gospodarność.
Dla tych rodaków co na jubileusz Kopernika
pojądą do Torunia, donosimy, że Hotel pod
trzema koronami nabył pan Duszyński, od
nowi! go, urządzi! i uczynił najwygodniejszym
w Toruniu.

W

TEATRZE hr. SKARBKA.
We czwartek dnia 2. stycznia 1873.

TRUBADUR
wielka opera w 4 aktach J. Verdi’ego.
Kapelm istrz pan S z i r e r.
Osoby:
Hrabia Luna....................... P. Kóhler.
Leonora....................... Pni Friderici-Jakowicka.
Mauriko, trubadur . . . P. Cieślewski.
Acuzena, cyganka . . . Pna Wajcówna.
Ferrando.............................P. Koncewicz.
Ruiz, powiernik Manrika . P. Brodowski.
Inez, powiernica Loonory . Pna Manowska.
Posłaniec Ruiza . . . . P. Pruszyński.
Żołnierze. Cygani. Cyganki. Straż.
Początek o godzinie 7mej.

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