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ani przeciw ministerstwu, ani przeciw dr.
Ziemiałkowskiemu, owszem gdy zaczynające
mu o l pochwał dla dr. Z... rozkazano wstrzy
mać się od wszelkiego dotykania ministra
rodaka, obecnego ministerstwa, obecnej sy
tuacji — a on schodząc z trybuny oświad
czył wyborcom krótko i węzłowato: „Oto
jest postępowanie dzisiejszego liberalnego
ministerstwa, oto obecna sytuacja?

Lwów d. 1. maja.
(Policja a Wolność konstytucyjna. — Rada
russka a centrałiści. — Program Horbstowski. —
Fałsz zasady centralizmu, na centralistach wy
kazany.)

Postępowanie c. k. policji na niedzielnem zebraniu wyborców, daje nam przed
smak, jak rząd obecny postępować będzie
podczas bezpośrednich wyborów. Widocznie
dano wysłanym na zgromadzenie wyborców
urzędnikom instrukcje bardzo dokładne, aby
nie dozwolili nic mówić o dr. Ziemiałkowskim, o obecnem ministerstwie, o obecnej sy
tuacji politycznej wobec, bezpośrednich wy
borów. Ażeb) te nakazy ulegalizować, po
służyć miało podanie, wniesione do c. k. po
licji przez zwołujących zgromadzenie, w którem się wyrazili, ii dr. Smolka ma zdać
sprawę z czynności delegacyjnej. Więc kaza
no się urzędnikom c. k. policji odwołać, iż
niema w programie nic o dr. Zienrałkowskim, o obecnej sytuacji wobec bezpośre
dnich wyborów, o obecnem ministerstwie, ile
kroć by mówca dotknął tych kwestyj. Lecz
biorąc rzeczy i w tak ciasnem pojmowaniu,
iż tylko sprawozdanie z czynności delegacji
mogło być wypowiedziane na niedzielnem
zgromadzeniu, a nie wolno było dyskusji
rozpoczynać nad tern sprawozdaniem, toć
przecież jest dla każdego zrozumiałem, że do
sprawozdania o czynności delegacji, należy i
sąd o ministerstwie, za którego rządów ta
czynność się odbywała, należą także i skutki
tej czynności, któremi to skutkami są: mia
nowanie dr. Ziemiałkowskiego ministrem i
bezpośrednie wybory. Co więcej, bez wypo
wiedzenia i ocenienia skutków czynności, nie
ma i sprawozdanie z czynności żadnego a
żadnego znaczenia. Skutki czynności, to rzecz
główna w sprawozdaniu.
Aby pojąć i ocenić dokładnie postępo
wanie c. k. policji, niedziałającej na wła
sną rękę, lecz podług instrukcji wyższej wła
dzy, potrzeba odczytać uważnie całą mowę
dr. Smolki, a osobliwie te ustępy, w których
mu c. k. policja głos odbierać kazała. Dr.
Smolka odznacza się nadzwyczajnie oględnem,
przedmiotowem traktowaniem rzeczy, nieubliżającem nikomu, a w niedziele widoczni© sta
rał się być jak najumiarkowańszym, jak naj
oględniejszym, i właśnie wtedy odbierano mu
głos. Instrukcje wyższe zniewalał) c. k. po
licję do czynienia tego. Lecz gdyby był dr.
Smolka najwymowniej przemawiał przeciw
dzisiejszemu ministerstwu, przeciw reformie
wyborczej, przeciw przyjęciu udziału w tem
ministerstwie, nie byłby zdołał przekonać
lepiej o prawdzie swych twierdzeń, jakto uczynił, gdy mu nic niemówiącemu jeszcze

Kampania „Rady russkiej" odbyta ty
dzień temu w sali Domu narodnego we Lwo
wie, pod kierunkiem ks. Pawlikowa, powio
dła się tak, jak myśmy przepowiadali, i jak
wróżymy nadal wszystkim sprawom i spraw
kom, podejmowanym lub prowadzonym przez
prowodyrów Słowa. Zbili siebie porządnie,
a każda uchwała, mniej więcej jednomyślnie
przeprowadzona, była nową dla nich klęską,
bo klęską jest zawsze uchwała, której prze
prowadzić niepodobna, albo która przepro
wadzona, skutku osiągnąć nie może. Pomi
jamy już, że zgromadzenie do uchwalania
kompetentnem nie było; że sztuczne zwoła
nie nadzwyczajnego zgromadzenia w dwóch
godzinach, było tylko dowodem, iż Wydział
Rady russkiej nie wierzył, aby za kilka dni
lub tygodni, za zwołaniem istotnem nadzwy
czajnego zgromadzenia, choć tyle zebrało
się lub zebrać dało osób, co d. 29. z. m.
Rozpraw nie było prawie żadnych — znak
obojętności. Przeważna część przybyłych z
prowincji, spodziewała się jakichś uchwał i
przedsięwzięć dodatnich dla sprawy i naro
dowości ruskiej — tymczasem zapadły same
uchwały bierne. A biernością dzisiaj tylko
się zyskuje zacofanie i rozstrój i podaje się
awanse przeciwnikowi. Czują to dzisiaj federaliści, mimo że dość także zdziałali na
polu dodatniem. To też, jak nam donoszą,
wracający ze zgromadzenia „Rady russkiej“
są rozgoryczeni, a nawet rozgniewani na
prowodyrów; niedolęztwo ich i ślepotę uznaJ
ją nawet wobec Lachów.
Dzienniki centralistyczne radowały się
z razu, że uchwały „Rady russkiej", były
przeciw Polakom wymierzone — przyczem
zamilczały, że zgromadzenie jej było niekom
pletne, bo trzeba im łudzić swoich czytelni
ków. Wszakże przypatrzywszy się bliżej,
spostrzegają, że uchwały owe w praktyce są
dv niczego. Z piasku uchwały „aby jeżyk
niemiecki był wykładowym i urzędowym"
trudno ukręcić bicz na Polaków, jak długo
nie są obalone obowiązujące ustawy i prze
pisy; a jeżeliby kiedy te obalone zostały, to
tylko przemocą własną centralistów, którzy
do tego nie potrzebowaliby ani wspomagać
się Radą russką, ani też jej być wdzięcznymi
za pomoc. To samo tyczy się uchwały, aby
żądano zwinięcia Rad i Wydziałów powiato
wych. W jednem centrałiści liczyli na pomoc

Literatura obca.
(Marja d’Agoult; Lettres de Joseph Mazzi
ni a Daniel Stern 1864—1872; Jakim się
człowiekiem okazuje Mazzini z tych listów.)

Z autorek francuskich pani Marja d’Agoult, pisząca pod pseudonimem Daniela bterna, odznacza się tak talentem jak i grun
towną nauką, która ochroniła ją od zbyt
excentrycznych teorji, a dała jej wzniosły i
prawdziwy pogląd na ludzi i wypadki. Zasa
dy jej są zasadami wszystkich wielkich i
szlachetnych serc. Miłość wolności i ludu,
sprawiedliwość, przestrzeganie praw moral
nych, naganienie dążeń komunistyczno-materjalnych zjednały jej podziwienie najwięk
szego z politycznych reformatorów, Józefa
Mazziniego.
Roku zeszłego wyszedł bardzo ciekawy
i ważny zbiorek korespondencji włoskiego agitatora p. t. „Listy Mazziniego do Daniela
Sterna". Pisane były między 1864 a 1872
rokiem. W nich twórca jedności włoskiej i rewolucjonista pierwszorzędny, wypowiada swój
wstręt do doktryn absolutnego pozytywizmu,
potępia materjalizm i socjalistów którzy „zmaterjalizowali problemat świata, postęp ludzkości zastąpili postępem kuchennym"
postawiwszy na miejscu dążenia moralnego
poszukiwanie materjalnego szczęścia, jako jedynę życia zadanie.
Podajemy kilka z tych listów w tlumaczeniu pani Seweryny Duchińskiej *), inne
zaś w tłumaczeniu pana N. N. Listy te uwydatniają osobistość Mazziniego, a przytem
okazują charakter i usposobienie pani d’Agoult, która się wsławiła napisaniem drama
tu „Joanna D’Arc“ (przetłumaczony na pol
ski przez panią Duchińską przed laty kilku
nastu w Bibliotece Warszawskiej) i „Historji
rewolucji 1848".
Mazzini list swój z daty 16. marca 1864,
rozpoczyna od wzmianki o dziele dopiero co
wymienionem: „Czytam w tej chwili, pisze
on „Historję rewolucji 1848“ (Daniela Ster
na). Wielka bezstronność, trafny sąd o lu
dziach i rzeczach, szeroki pogląd, a szcze
gólniej gorąca miłość ludu, jaką tchnie całe
dzieło, wszystko to czyni je bardzo ważnem.
Nie jestem jednak tyle pobłażliwym dla socja
listów. Potępiasz pani dążenia komunistyczno-materjalne. Szkoła ta z całą bezczelno
ścią doprowadziła tylko do absurdum, złe
ukryte1 w głębi ■ tych wszystkich systemów
*) Biblioteka Warszawska. 1873.
Kronika zagraniczna.
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absolutnych, które cofnęły prawie myśl spo
łeczną, wspólną nam szczerym republikanom,
rozumiejącym, wierzącym i miłującym. Ci
ludzie: Fourier, Cabet, Louis Blanc, Proudhon itp. mieli inteligencję, i o ile na to s amolubstwo ich pozwalało, miłość ludu, ale
wszystkim zabrakło wiary. Wszystko to sy
nowie Benthama. Poszukiwanie szczęścia jest
dla nich jedynem życia określeniem; z ma
tę rjaliz o wali problemat świata. Postęp ludz
kości zastąpili (przebacz mi pani wyrażenie)
postępem kuchennym/Zeprogres dc la
cuisine de 1'humanite). Ścieśnili, spaczyli
wychowanie robotnika: dla tego to robotnik
stał w grudniu (podczas coup d'etat Napopoleona) z rękoma założonemi. Po tem, co
tu powiedziałem, zaliczysz mnie pani zape
wne do grona republikanów-mieszczuchów, i
wyrządzisz mi niesprawiedliwość. Od roku
bowiem 1832 pracuję nad tem, aby robotni
kom włoskim dać poznać potrzebę zastąpie
nia systemem stowarzyszeń, systemu uregu
lowania płacy. Ruch miejskiej klasy robotni
czej, pozwól mi pani to powiedzieć, zawdzię
cza u nas swój początek jedynie moim usiłowaniom. Obecnie staram się doprowadzić
do skutku związek wszystkich stów rzyszeń
robotniczych z jednego końca Włoch aź
na drugi — i zrobi się to prawdopodobnie
w listopadzie, na kongresie robotników ma
jącym się odbyć w Neapolu. Jeżeli gdziekol
wiek pozyskałem miłość, to pomiędzy robot
nikami. Ale ja przemawiam do nich ze sta
nowiska obowiązków, w imię praw morał
nych, którym mają być posłuszni, w imię po
słannictwa, jakie spełniać są powołani dla
Włoch i dla całego świata. Pytania ekono
miczne przedstawiam li tylko jako środek
niezbędny. Socjalizm we Francji i w Anglii sta
wia je przeciwnie jako cel. W tem to jest
w pojęciach o socjalizmie, obcych geniuszowi
ludów europejskich, leży- według mnie taję
muica jego upadku."
W liście z dnia 12. listopada 1864 pi
sze Mazzini: „Pani i przyjaciółko moja! 0trzymałem listopadowy numer Revue Germanigue, odczytałem karty skreślone ręką pa
ni *
); piękne są one i prawdziwe. Na tem
pblu zupełnie się zgadzamy. Czy pani mnie
naz wiesz katolikiem, jeżeli powiem, że wierzę w
współdziałanie z nami świętych. Wierzę w
węzeł istniejący pomiędzy żywymi a zmarły
mi ; we wpływ moralny, dobroczynny dla nas
tych, którzy kochali nas umierając, j śli i
my kochamy ich poza grobem. Jest to ogni
wo co sprzęga życie w jego różnych obja
wach, pierwsza nagroda dla tych, którzy za
*) Jest tu mowa o rozprawie Daniela Ster
na p. t. „O Dancie i Goetem" (P. r.)

Russkich", a to przy wyborach bezpośre- | i pastwisk.) Tym ichmościom śnać nie wy
dnich. I zawiedli się zupełnie. Tak czytamy I dawało się złem osobliwem, że przez to
byłaby się stała szerszą i 'trudniejszą do za
w korespondencji lwowskiej do jednego z
pełnienia przepaść narodowa i społeczna,
pism centralistycznych:
która już tyle pochłonęła; wszak byłoby to
„Roztrąbiaae przez Słowo od kilku ty
owszem środkiem zapewnienia im panowania
godni zgromadzenie Rady russkiej odbyło
nad ślepą masą chłopstwa. Pomijamy kwesię. f[Ale śpiewała ona tak cienko, że już
stję, czy rządowi choćby na chwilę śniło się
z tego można było wnosić, iż celu niemiała
o zawerbowaniu tak niebezpiecznych przy
W sprzeczności z pierwotnym projektem uchwalili odbywać mityngi chłopskie tylko w jaciół, zawsze jednak nominacja Ziemiałko
wskiego pokazała im dobitnie, że rząd nie
powiatach ściśle ruskich, tj. urządzać tam,
myśli o korzystaniu z ich ich usłużności, że
gdzie na każdy sposób pewni są zwycięztwa,
zatem zupełnie się przeliczyli. Ale juścić
czcze demonstracje; natomiast nie podejmują
walki tam, gdzie mogła być choć troszeczkę
trudno było tym ichmościom przekonać się
i wywieszony sztandar schować nazad do
wątpliwą."
futerału “
Cóźby korespondent dopiero był napi
Pisma słowiańskie bez wyjątku piszą
sał , gdyby był wiedział, że co do mityngów
teraz o Rusinach z zupełną już pogardą, —
włościańskich, uchwalono, wcale żadnych
a jedyny dziennik, który ciągle jeszcze stał
spraw politycznych, a wyraźnie nawet spra
w obronie Russkich, Ost und West, pismo
wy wyborów nie poruszać. Słowo tak o tej
tygodniowe — milczy zupełnie o zebraniu
sprawie donosi: „Gaspadin Gerowski (c. k.
radca finansowy) referował o mityngach, uRady russkiej, jakby wcale się nie odbyło.
ważając takowe za najlepszy środek do roz
budzenia życia politycznego; wszelako Wy
dział Rady russkiej nie radzi używać mityn
Ruch wyborczy zmusił także frakcję
gów do agitacji za kandydaturą jakiego de
Herbstowską do ogłoszenia programu,
putowanego, i tym sposobem odsłaniać przed
który znajdujemy w następującym akcie:
czasem jego kandydaturę. Postawiono więc
„Szanowny panie! Cel, do którego wier
.wniosek: Towarzystwo Rady russkiej żąda
na państwu ludność, a mianowicie Niemcy
urządzania mityngów, któremi zająć się ma
austrjaccy dla utrwalenia konstytucji, dla po
ją ludzie, posiadający zaufanie, za poprzed- tęgi i pomyślności państwa tak długo i Jak
niem porozumieniem z Wydziałem Towarzy
wytrwale zmierzali, jest już osiągnięty! Wy
stwa, a na dziennym ich porządku powinno stać
bory bezpośrednie są już ustawą, a w naj
podniesienie dobrobytu, oświaty i obyczajno
bliższej przyszłości przypadnie nam wykonać
ści między ludem. Co też po południu przy
to gorąco upragnione a już dopięte prawo,
jęto." A w sprawozdaniach, przesłanych
wybierania naszych posłów do Rady państwa
przez Wydział do pism centralistycznych,
bez tyle fatalnego pośrednictwa sejmów. Wiel
stoi w tej mierze: „Gerowski referował o uką doniosłość tego faktu uznają, zarówno
rządzaniu mityngów, i w imieniu Wydziału
przyjaciele jak nieprzyjaciele państwa i kon
wniósł, że obecnie byłoby dla stronnictwa ru
stytucji. Że Niemcy, a szczególnie Niemcy w
skiego nie na rękę, urządzać mityngi; co
Czechach, i słuszna sprawa, przez nich re
też przyjęto."
prezentowana, licznych, a nieprzebieraniem w
Zawiedzeni w ten sposób centrałiści
środkach i zgubnością swych celów niemniej
dirwią też sobie solennie zRusskich.
niebezpiecznych przeciwników mają, jest takWspomniany korespondent (Pagespresse z d.
samo pewnem, jak i to, że według świade
ctwa dni niedawnych jedynie tylko ścisłem
4i bm.) pisze: „Powołanie Ziemiałkowskiego
trzymaniem się za ręce niebezpieczeństwa tej
do Rady korony nikomu nie spadlo tak na
walki pokonać zdołamy, ale tez jednością na
gle na głowę, jak naszym politykom z Rady
russkiej. Szczyczący się, jak wiadomo, sze
szą zawsze je zwycięzko pokonamy. Klub
roką sławą moskalo- czyli rublo-filizmu, ci
posłów niemieckich (w Czechach) wzywa prze
to na ijazd do Cieplic (Teplitz) na 16. maja
ichmościowie ubrdali sobie na serjo. że rząd
0 godzinie 3. pupoL,
wCorawmia taj
ptzyjnaie ich w służbę do walki « źywiółem
polskim. Już był cały plan akcji wymyślony, jedności i porozumienia się wzajemnego, na
który mamy zaszczyt pana zaprósić. Po do
wątki rozsnute, role rozdane i już tylko mia
świadczonej gorliwości pańskiej dla sprawy
ła Rada russka programowi temu nadać
niemieckiej spodziewamy się, że przybęswoją sankcię „udzielną." Miano wszędzie
dziesz, i prosimy o to. Aby do szeregów na
włościaństwo ruskie podszczuć przeciw takszych nie wcisnęły się nieporozumienia i scy
zwanym „polskim panom" — tak szlachcie
sje, i aby i tak już trudne zadanie pomyśl
jak ludności miejskiej; — a naturalnie unych wyborów jeszcze więcej nie było utruwzględniono w programie, że chłop nie poj
dnionem i nar tżonem, należy niezbędnie, aby
muje polityki boz „lisów i pasowysk" —
wszyscy, którzy interes całości przenoszą nad
(hasło socjalistyczne podziału pańskich lasów

chowali miłość do ostatniej chwili; pierwsz8,
gwarancja ich postępu. Nie dziwiłbym się,
gdyby Dante miał podobną myśl, widząc
przewodniczkę swoją w Beatrixie.“
Dnia 6. grudnia 1864: „Odczytałem ostatnią książkę Micheleta (Biblię ludzkości).
Żałuję go. Ten człowiek, którego niegdyś po
dziwiałem, pisze dziś dorywczo jakby go
śmierć goniła. To Mazeppa w dziedzinie in
teligencji. Przebiega szalonym pędem wszy
stko co widział, znał, czuł, napotkał w ży
ciu, stawiając dęby, wirując wciąż po drodze.
Nigdzie sklepienia, nigdzie pokoju, ani try
umfu po długich poszukiwaniach. Ta książka
w gorączce napisana, wprawia czytelnika w
gorączkę. Brak proporcji w podziałach; dwa
dzieścia stronnic o Ramayanie, trzy o chrześciaństwie, nic a nic o buddyzmie i reforma
cji. Są karty, których niepodobna zrozumieć:
Babylon, Mithra, Fenicja itp. Rzekłbyś, że
wszystko mieści się w Ramayanie. Zamiast
okazać nam jak wszystkie przybytki, zbudo
wane ręką ludzką, tworzą Panteon, przez pa
smo wieków prowadzący ludzkość do Boga,
rajkłbyś, że to łoskot walących się w gruzy
świątyń, zamęt, w którym człowiek traci gło
wę i szuka ucieczki w zwątpieniu. I nazwać—
że to księgą świętą? Karty lecą pędzone uraganem w jakieś piekło dantejskie „Bufere
infernal che mai non resta". Czegóż cię na
uczy, powiedz pani, ta biblia ludzkości?
Idziemyż do transformacji religijnej, do filo
zofii, do nowego politeizmu czy do antropomorfizmu? Mamyż jakie prawo lub nie?
Zkąd przychodzimy, dokąd dążymy, jaką dro
gą, jakim mostem łączącym Boga i człowie
ka? Ani słowa o tem w tej księdze znaleźć
nie można."
Dnia 27. marca 1865: „Ścigam pilnem
okiem ważny ruch, objawiający się u was
pomiędzy robotnikami, mówię o stowarzysze
niach. Mam nadzieję, że stary socjalizm nie
zechce ich zepsuć. Pragnąłbym, aby ludzie,
którzy kierują tym ruchem, oparli go na za
sadzie moralnej, na przekonaniu o wielkiej
powinności, którą mamy do spełnienia. W
klasie roboczej widzę żywioł przyszłości, ale
pod warunkiem, że nie postawi sobie za je
dyny cel, zadania czysto-materjalnego. Ina
czej zrodzi się z robotników nowe mieszczań
stwo."
Dnia 25. maja 1865: „Tak, to jest pra
wda, że Niemcy, złe Niemcy, pochłaniają
nas. Nie obwiniaj pani o to instynktu Wło
chów; powód leży w tem, że p. Sanctis poobsadzał katedry ludźmi, z którymi jadał *obiad w Zurychu lub gdzieindziej w czasach
wygniania swego. Udarował nas panami We
ra, Moleschott itp. Pierwszy uczy nas na po

dobieństwo Hegla chylić czoło przed czynem
dokonanym, drugi na podobieństwo Buchne
ra uzęawać w geniuszu trochę fosforu
i nic więcej. Ale zobaczysz pani, my to wszy
stko kiedyś wymieciemy."
Dnia 20. lipca 1869: „Oddałbym poło
wę życia, jakie mi jeszcze zostąje, abym mógł
napisać dwie książki: jedną o waszej rewo
lucji 1789 roku, drugą w przedmiocie religii
przeciwko Comtistom, materjalistom a la
Molescholt, apostołom boskości wbrew
Boga, takim amatorom jak Renan, arty
stom brutalstwa jak Taine, prudonistom i innym. Oszukują oni demokrację i
burzą przyszłość! Lecz to niemożsbne. Mu
szę, nim umrę, proklamować rzeczpospolitą
we Włoszech, i nie mogę się niczem innem
zajmować prócz tego."

We LWOWIS: Bióro administracji „Gaaety Na
rodowej prryalicy Sobieskiego pod liczba 12. (da
*
wniej ulica Nowa liczba 291). Ajencja dzienni
ków PiatkowHkiRO nr. 9 plac katedralny. W
KRĄKOWDE: Kaifgarnia Józefa Czecka w rynku. W Pa
RYŻU: na sala Francję i Anrlje jedynie p. pułkownik
Raczkowski, rne Jaeob 13. W WIEDNIU : p, Haasengtein et Yorler. nr, 10 WahllAsckaasse i A. Oppelik.
Wollzeile, 29, W FRANKFURCIE: nad Menem i Ham
burgu: p. Haasenstein et Yogler.
OGŁOSZENIA przyjmują się za opłato O centó
*
od miejsca objętości Jednego wiersza drobnwm dru
kiem, oprócz opłaty steplowej 36 ct. za każdorazowe
umieszczenie.
Listy reklamacyjne nieopieczętowano nie ul-- frankowaniu.
.
Manuskryptu drobne nie zwracaj} się lecz >ywa»
ją niszczone.

interes pojedynczych osób, poczynili między
wyb rcami wszelkie przygotowania do ruchu
wyborczego, jednakowoż aby wszelkich sta
nowczych i obowiązujących uchwał przed od
prawieniem tego zjazdu unikano. Upraszamy
o działanie w tym duchu, i dodajemy, że
wstęp mają tylko zaproszeni, dlaczego też
powinni przynieść z sobą zaproszenie dla wy
legitymowania się. Praga w kwietniu 1873.
W imieniu klubu niemieckich posłów sejmo
wych: Dr. Herbst. “
Powie kto może, iż to tylko program
akcji staro-centralistów, a program zasadni
czy zawarty jest w artykule Pressy, oświad
czającym, że walki polityczne, konstytucyjne
powinne do czasu zaniemieć; że stosunki z
Węgrami i sprawy wyznaniowe umiarkowanie
i z taktem doprowadzi się powoli do załatwie
nia; że należy teraz przystąpić do spraw ści
śle ustawodawczych, zająć się sprawami ekonomicznemi, w ogóle przystąpić do polityki
administracyjnej. Ale pominąwszy, że arty
kuł ten był zewsząd bardzo obojętnie przy
jęty — to dość już wskazać na dwa wyrazy
w powyźszem wezwaniu dr. Herbsta „sprawy
niemieckiej", aby zrozumieć, że ta ode
zwa jest oraz programem zasad — krótszym,
ale też dalej jeszcze sięgającym jak program
„austro-niemiecki" Koppa i Mengera, czyli
prusęfilów. Jedynowładztwo l^jemców
w Austiji! — oto program zasadniczy, a wy
powiada go otwarcie N. Presse w artykule
wstępnym z niedzieli. Treść jego następuM </Bin taj onlisboTSia haonlfisi
„Wyparowaliśmy naszych przeciwników
ze sejmów, a oni gotują się w jak najlicz
niejszym zastępie przyjść do Rady państwa,
jak już chcieli przyjść za Belcredego i Hohenwarta. W Radzie państwa zatem stoczy
się walna bitwa. Wyzwolenie Rady państwa
od sejmów nie uprościło nam zadania. Da
wniej było dość zwyciężyć w sejmach, aby
mieć większość w Radzie państwa. Dzisiaj
możemy w sejmach mieć większość, a prze
ciwnicy mogą przez wybory bezpośrednie
otrzymać większość w Radzie państwa. 0prócz dawnych przeciwników; otrzymamy w
Radzie państwa nowych klerykałów i feudałów z niemieckich prowincyj. Jednem sło
wem: zastęp naszych przeciwników w Kadzie
państwa będzie silniejszy, bo dnie abstynenny apntzynjAnisitńw minęły, a zatem i
dnie j ed y n o wl a d z twa. AustroNiemców w Radzie państwa.
*
Centrałiści wściekają się, że nawet w
swoim obozie nie są scentralizowani, że nie
mogą utworzyć centralnego komitetu wybór
czego na całe państwo, że komitet centralny
będzie tylko miał obowiązek — pomagania
pieniędzmi, a nie będzie miał prawa miano
wania kandydatów; że w akcji wyborczej
muszą się trzymać podziału federalnego we-

sympatyzuję z kolebką i tuszę, że pani jako
kobieta za złe mi tego nie weźmiesz. Powtóre, od czasu śmierci Byrona i Goethego,
oni jedni dziś posiadają poezję żywą, praw
dziwą, pobudzającą do czynu. Czytujesz pani
Mickiewicza, którego znałem? Nie jest on je
dynym. Mają oni Malczewskiego, Garczyńskiego, Zaleskiego, Krasińskiego. Wierzaj mi
pani, więcej jest poezji w jednej dumie Za
leskiego o Ukrainie i jej stepach, więcej w
niektórych scenach dramatów Krasińskiego,
jak we wszystkich elegiach Lamartina i płaskorzeźbnych utworach Wiktora Hugo. Nakoniec, moja pani, ci ludzie, ci Słowianie,
którymi pogardzasz, znają męczeństwo, o
którem my już zapomnieli. Oni modlą się i
walczą, podczas gdy my dyplomacją się ba
wimy. Walczą i będą walczyli, bądź pani
pewną, aż do skutku, podczas gdy my wyDnia 21. lutego 1872. „Konieczność
znajemy doktrynę „dogodnej pory" woł>ec
walki przeciwko wpływom, jakie ajenci in- grobu Polski i Danii."
ternacjonału chcą wywierać na nasze klasy
Z listów tych Mazzini zupełnie inaczej
robocze, zmusza mnie do wykazania błędów się przedstawia. Światło sztyletnika, bezbo
popełnionych od r. 1815 przez Francję. Dla
żnika , materjalisty, nieprzebierającego w
tego chciałbym mieć jaką pracę pani, która śrjdkach, jakie na niego rzuciła monarchiprzyznając i piętnując złe, ukazałaby zara caaa reakcja Europy, znika zupełnie, a nazem źródła żywotności i powiedziała nam:
toniast okazuje się z tych listów mąż pełep
„Nie rozpaczajcie o Francji, zajmie ona wła
di cha i wiary, który przy jasności rozumu
ściwe miejsce wśród wielkich ludów." Korzy-,
ni; jest pozbawiony mistycznego cienia, mąż
stałbym z tego i powiedziałbym z mojej
oddany jednej wielkiej idei ojczyzny, praw
strony: „Nie lękając się, powinniśmy, lubo z dziwy republikanin i demokrata niezachwia
żalem naganiać czas obecny, lecz wierzymy
ny, który się nie ugiął przed pychą królów ani
w przyszłość Francji." Dlaczego Quinet,
też przed niską pożądliwością tłumów. Jest
Henri Martin, Michelet, ty pani i kilku in
to jeden z najpiękniejszych charakterów, ja
nych jeszcze nie pomyśleliście o tygodniowej
kie wydały współczesne dzieje. Nie było tak
publikacji, któraby dała hasło rozbudzenia,
ciężkiego zarzutu i zbrodni, jakiejby Mazzigłosząc prawa duszy nad materją? Byłby to
nifemu nie przypisywano. Idea jego była
sztandar dla młodych umysłów chwiejących
straszną dla zwolenników siły, dla despotów,
się, niepewnych siebie! Co do klasy roboczej,
przedstawili go też jako straszydło, wtedy,
sądzisz pani jej obecne dążności tak samo,
gdy dusza jego była czystą a życie niepo
jak ja, lecz aby zmienić te dążności, nie
kalane. Obdarzony bystrym rozumem, wiele
należy abdykować, wypada raczej odważnie
znał i umiał, ale więcej ‘przeczuwał. Sąd
stanąć na wyłomie."
jego, lubo niezawsze uzasadniony, zawsze
O Bajronię tak się wyraża Mazzini:
preećieź dobrze był' poczuty. Poglądy jego,
„Bajron najlepiej ze wszystkich pojął Wło
na|tchnione jakby duchem wieszczym, obszer
ch^, ukochał ie gorąco. Inni zacząwszy już
ne obejmowały horyzonty. Pojmofral wiele,
od Goetego aż do waszego Tai na, patrzyli
odgadywał więcej a przyszłość dokładnie wi
na nie okiem pogan. Wielbią jedynie formę.
dział. Wzór to człowieka, oddanego jednemu
Bajron zapuścił się do głębi, aby pochwycić obowiązkowi, wzór patrjóty, który, nie znał
ducha. Jego wykrzyk boleści wobec Rzymu,
transakcji i nigdy w konszachty nie !^w(iho- .
wyższy nad wszystko, co napisali tamci. Oni
dził z nieprzyjaciółmi kraju. Moralność jego
są artystami, on jeden prawdziwym poetą. “
pogardzała dwulicową rolą; zawsze od po
W liście zaś z d. 26. września 1864,
czątku swego działania aż do grobowej deski
napisanym zaraz po upadku naszego pow
wierny raz poślubionej sprawie, pogardzał
stania, tak się o nas wyraża: „Trzy wielkie oportunizmem, któryunas niestety powy
rzeczy mówią za Słowianami. Naprzód oni
krzywiał charaktery najzacniejszych dawniej
się rodzą, przychodzą do życia, my zaś upatrjotów!
s
.
mieramy. Umieramy prawda, żeby się odro
dzić, zawsze jednak z jednej strony jest tu
kolebka, z drugiej grób. Co do mnie, to

krajów, a nawet w każdym kraju oso£3£|^łgie będą centralistyczne komitety kurji
^^P^rarorskiej. I jeszcze się muszą w Nowtj
■
'Tressie cieszyć, że partykularny, krajowy
zjazd cleplicki „będzie pożądanym kontra
stem tak zwanego austro-niemieckiego zja
zdu “ (Koppa i Mengera) — który przecież
jak wiernie oddał program zasad całego
stronnictwa, tak też uchwalając i wybierając
centralny komitet wyborczy na całe państwo,
w akcji także trzymał się ściśle centrali
zmu. Widać, jak fałszywą jest zasada centralizacyjna, jeżeli nawet w obozie swoich
własnych palladynów jest bezwładną.

Solidarność w sprawie wiary św.
Arcybiskup lwowski ks. Wiorzchlejski oraz biskupi tarnowski ks. br. Pu
chalski i przemyski ks. Ilirschler, wy
stosowali do prymasa arcybiskupa gnieź
nieńskiego i poznańskiego, ks. hr. Mie
czysławowi Ledóchowskiego, z powodu
jego wystąpienia przeciwko nakazowi rzą
du pruskiego wykładania religii w szko
łach ks. Poznańskiego w języku niemie
ckim, następujące pismo :
„Jaśnie Wielmożny, Najprzewielebniejszy księże arcybiskupie i prymasie, Naj
czcigodniejszy bracie w Chrystusie!
Walka przeciw kościołowi Bożemu w
państwie Niemieckiem i Pruskiem podniesio
na, zasadniczem swem znaczeniem i donio
słością sięga daleko poza obręb tych państw,
a smutkiem i boleścią napełnia serca całej
rodziny katolickiej. Coraz częstsze ostatniemi czasy ponawiane napady na najświętsze
prawa kościoła, surowe występowanie prze
ciw tym, których Duch św. postanowił rząd
cami kościoła Bożego, i przeciw kapłanom
powołaniu swemu wiernym, prześladowanie
zgromadzeń zakonnych, które z takiem po
święceniem i z takim pożytkiem pracowały
około dobra dusz, acz były już objawem
nieprzyjaznego ducha, który zawładnął w
sferach dzierżących władzę, stanowiły jednak
właściwie dopiero wstęp do walki na naj
szersze rozmiary przygotowanej i zapowie
dzianej przez projekta do ustaw, któremi uciski i prześladowanie w pewny, z góry ob
myślony system ujęte i w niejakie pozory
legalności przyodziane być mają, a których
ostatecznym celem jest stanowcze złamanie
powagi i władzy kościoła, zniweczenie zba
wiennego wpływu jego nauki na stosunki
społeczne i rodzinne, i bezwarunkowe pod
danie władzy duchownej pod jarzmo władzy
świeckiej.
Oczy całego katolickiego świata zwró
cone obecnie na państwo, które się stało wi
downią tej walki, ciężko zasmucone i głębo
ko zaniepokojone umysły katolickie wszyst
kich krajów i narodów śledzą jej przebiegu,
i korną a ufności pełną modlitwą wspierają
obrońców wspólnej, najdroższej im sprawy.
Osobliwie zaś biskupi katoliccy calem ser
cem podzielają ciężką troskę tych swoich
braci w Chrystusie, których Opatrzność po
stawiła na przedniej straży i powołała do
przodowania w obronie sprawy Bwłoj. Pełai
podziwu i uwielbienia dla ich niezłomnej
wierności i nieustraszonego męstwa, szlą im
hołd braterskiej czci i słowa pociechy w
Panu.
j
W rzędzie szermierzy, którzy iście apo
stolskim ożywieni duchem, z taką gotowo
ścią i męztwem bronią sprawy kościoła
Chrystusowego, Wasza Ekscelencja wybitne i
chlubne zdobyłeś sobie stanowisko, pociechą
i radością napełniłeś serca katolickie, i sła
wą okryłeś episkopat polski, który w tobie
czci swego przedniejszego dostojnika i przed
stawiciela. Od nas przeto, biskupów prowin
cji lwowskiej szczególniejsza należy ci po
dzięka. W uczuciu solidarności, która łączy
wszystkich biskupów katolickich, a oraz po
mni onych starodawnych duchownych związ
ków, które stolice nasze z twoją łączyły sto
licą, uważamy za powinność naszą, przesłać
ci niniejsze wyrazy naszego głębokiego po
ważania i czci, a oraz zapewnienie o zupeł
nej z tobą jednomyślności.
Prosimy Pana, aby Swem błogosławień
stwem wspierać cię raczył w tej walce ku
chwale Imienia Swego, aby dodawał ci świa
tła i sił w obecnych utrapieniach, aby wre
szcie rychło dał ci oglądać tryumf świętej
sprawy kościoła Swego nad tak licznymi i po
tężnymi nieprzyjaciółmi.
Lwów 19. kwietnia 1873 r.
Waszej Ekscelencji najpoddańsi w Chry
stusie bracia:
t Franciszek Ksawery, arcybiskup lwow
ski ob. łac. f Józef Alojzy, biskup tarnowskj ob. łac. f Maciej, biskup przemyski ob.
łac.

Zgromadzenie wyborców
lwowskich.
W niedzielę o godzinie 3ciej po połu
dniu zebrali się zawezwani wyborcy lwowscy
bardzo licznie, ażeby wysłuchać sprawozda
nia dr. Smolki z czynności delegacyjnej i w
tern sprawozdaniu się rozpatrzyć. Już przed
trzecią godz. sala ratuszowa była pełna.
Rzadko kiedy zgromadzenia wyborcze skła
dały się z tak poważnego grona jak nie
dzielne. Wszyscy prawie posłowie, przeby
wający we Lwowie, wzięli w niem udział.
Zaraz po godzinie 3ciej zaprosił przewodni
czący pan Bałutowski dr. Smolkę do zabra
nia głosu, który wstąpił na trybunę, przywi
tany rzęsistemi oklaskami. Poseł Smojka:
Szanowne zgromadzenie! Wezwany przez
szanowne grono obywateli i wyborców lwow
skich na sejm krajowy, abym na zgromadze
* wyborców właśnie dziś odbywającem się,
niu
zdał sprawę z. czynności delegacji galicyj
skiej w Radzie państwa, oraz bym wypo
wiedział moje zapatrywania i zdanie o dzisiejszem politycznem położeniu wobec wy
borów bezpośrednich, miałem sobie za obo
wiązek stanąć przed wami szanowni panowie,
aby odpowiedzieć waszemu żądaniu tak w
jednym jak i w drugim kierunku.
Co się tyczy zdania sprawy z czynno
ści delegacji naszej w Radzie państwa, to
właściwie odnieść by się ono mogło tylko

do tego czasu, kiedy byłem członkiem tej
delegacji po raz wtóry, tj. od jesieni 1870,
aż do niedawna. Ale i w tej mierze zdaje
mi się, że nie idzie właściwie o to, abym
szan. zgromadzeniu przedstawił obraz prac
ustawodawczych Rady państwa, i rezultaty
usiłowań delegacji naszej pod względem wy
walczenia stanowiska autonomicznego dla
kraju, albowiem czynności Rady państwa
były jawne, publicystyka utrzymywała publi
czność o przebiegu tych prac zawsze w zu
pełnej ewidencji, a co do rezultatu usiłowań
galicyjskiej delegacji pod względem wywal
czenia odrębnego dla kraju stanowiska, określonego w rezolucji sejmowej, o tern nie
stety nie mam nic szanownemu zgromadze
niu do udzielenia, albowiem wiadomo, że
rezultatu nie było żadnego.
Jeżeli więc przecież staję przed wami,
aby zdać sprawę z czynności delegacji do
Rady państwa, zdaje mi się, że winienem
raczej wytłumaczyć i wykazać przyczyny,
dla których te usiłowania pozostały bez sku
tku — i zdaniem mojem bez skutku pozostać
musiały — a winienem uczynić to tern bar
dziej, ile że trafna w tej mierze dyagnoza
pozwoli poznać, jak dla odwrócenia złego,
kióre się już stało, w przyszłości postąpić
tfo^ososiasedoin jŁbI ulahwodtówaś
Aby należycie być zrozumianym, pozwólcie Panowie, abym sięgnął cokolwiek w
przeszłość, albowiem złe, które nastąpiło, o
ile to się odnosić może do naszej delegacji,
datuje się już w peryodzie cokolwiek od
dalonym.
Otóż w tej mierze zdaje mi się, że naj
lepiej odpowiem zadaniu memu, jeżeli w ogó
le przebieg usiłowań i czynności delegacji w
Radzie państwa poddam krótkiej krytyce, i
nie wchodząc w drobnostki, przedstawię ra
czej charakter tych czynności w wielkich
zarysach i poglądach.
Skoro po wydaniu patentów lutowych
okazało się, o ile one w sposób rażący od
biegły od myśli przewodniej, od ducha dyplo
mu październikowego, zarysowały się na wi
dnokręgu areny politycznej od razu dwa
wielkie stronnictwa : stronnictwo centralistów
i autonomistów czyli federalistów, każde z
z tych stronnictw ze swojemi odcieniami.
Stronnictwo centralistów, któremu i ta
odrobina samodzielności patentem lutowym
królestwom i krajom udzielona, była solą w
oku, pragnęło ukrócić i tę odrobinę samo
dzielności, ubezwładnić sejmy krajowe, za
garnąć wszystką władzę pod zakres ustawo
dawczy Rady państwa, zatrzeć wszelkie uprawnienia, polegające na różnorodności kra
jów jako indywidualności historyczno-politycznych.
Stronnictwo autonomistów czyli federa
listów usiłowało urzeczywistnić zasady dy
plomu październikowego i rozwijać te zasady
dalej w kierunku rozszerzenia ustawodawstwa
krajowego, a usiłowało to bardzo słusznie,
bo stojąc na gruncie dziejami uświęconego
naturalnego rozwoju krajów i ludów, opiera
ło się prócz tego na samym dyplomie paź
dziernikowym, z którego daleko logiczniej i
odpowiedniej duchowi dyplomu październi
kowego można było wysnuć ustrój federa
cyjny, aniżeli patenta lutowe.
Galicyjska delegacja w Radzie państwa
stanęła już w 1861 r. od razu w obozie te
go drugiego stronnictwa. Walka była zacię
ta, lecz urzeczywistnienie lutowej konstytu
cji rozbiło się głównie o stanowczy opór
Węgrów, którzy to wabieni przyrzeczeniem
czyli raczej przedstawianiem, że już samą
liczbą swoją i w połączeniu z innymi ży
wiołami autonomicznymi, będą mogli swoją
rzecz ułożyć wedle upodobania, to naprzemian znów teroryzowani zagrożeniem, a na
wet wypowiedzeniem zatraty praw królestwa
węgierskiego, przecież stanowczo odmówili
współudziału w Radzie państwa i do tej Ra
dy państwa wcale nie wstąpili. Rozbiło'się
urzeczywistnienie lutowej konstytucji także
o stanowczy opór posłów narodowości cze
skiej, z Czech i Morawy, którzy opuściwszy
Radę państwa podobno już w r. 1862, już
do niej nie powrócili.
Korona widząc niemożebność opierania
się na systemie, podtrzymywanym tylko róźnorodnemi fikcjami, i przekonawszy się o
niemoźebności przeprowadzenia w życie i w
powszechne uznanie konstytucji lutowej,' pra
gnąc stworzyć ustrój państwowy taki, który
by wpływał z ugodnego porozumienia
reprezentantów wszystkich ludów, królestw i
krajów, zasystowało manifestem z 20. wrze
śnia 1865 działalność tej Rady państwa, a
to tym celem, aby wysłuchawszy równoupra
wnione i równoważące orzeczenia re
prezentantów wszystkich królestw i krajów,
wytworzyć podstawę stałą i trwałą do takie
go ustroju państwowego, w którymby mogły
być uwzględnione wszystkie różnorodności
krajów i królestw, oparte na ich przeszło
ści historycznej, izgodniezich poglą
dami i pojmowaniami prawnemi.
Szanowni panowie przypomną sobie za
pewne, z jakim zapałem w większej części
monarchii austrjackiej owe zbawienne posta
nowienia przyjęte zostały. W szczególności
pozwolę sobie zwrócić uwagę szanownych pa
nów na adres naszego sejmu krajowego z 23.
listopada 1865, w szczególności zaś na adres
10. grudnia 1866, w tej właśnie materji do
tronu wystosowany.
W adresach tych, podziękował sejm najgorętszemi wyrazami monarsze za owe zba
wienne i pełne mądrości postanowienie, że
przecież dla formy nie naleźypoświecać istoty rzeczy. Wypowiedział to sejm,
i tu warto, abym dosłownie przytoczył te
wyrazy:
„Przekonani jesteśmy, że gdy uznane
najwyższym twym dyplomem z dnia 20. pa
ździernika 1860 prawa i dziejowe tra
dycje krajów, w skład państwa wchodzą
cych, dojdą do zupełnego znaczenia, a
orzeczenie ludów Twoich Najj. Panie wolnym
przez ich legalnych reprezentantów wypo
wiedziane głosem, skutek otrzyma, niepodo
bnym stanie się już system centra
lizacji, która paraliżując siły żywotne lu
dów, podkopywała i wątliła to, co stanowi
całego państwa potęgę. W owym to zgubnym
systemie leży przyczyna mnogich cierpień na
szych i klęsk państwa; —- Austrja zaś po
winna być silną i potężną; — jej całość bę

dzie zabezpieczoną, jej pomyślność i potęga
wzmagać się będzie w miarę, jak przez sa
morządne ukonstytuowanie się krajów ko
ronnych rozwijać i wzmagać się będą na dzie
jowych i narodowych podstawach wszystkie
moralne i materjalne siły."
Otóż panowie są to słowa tego adresu,
są to słowa złote a tem ważniejsze, ile że
będąc tylko parafrazą manifestu z dnia
20. września 1865 roku i późniejszych odezw monarchy, wypowiadają zasadę, na któ
rej właśnie opiera się cały system federa
cyjny, zasadę, która gdyby zawsze była przy
świecała sejmowi jako gwiazda przewodnia,
wskazująca drogę postępowania nieomylną,
pobudzająca do wytrwania niezachwianego
na tej drodze, z pewnością bylibyśmy doszli
już do tego tak powszechnie upragnionego
miru i pokoju wewnętrznego, do ukonsolidowania naszych stosunków konstytucyjnych
i do możności zwrócenia wszystkich sit ku
owej wewnętrznej twórczej pracy organicznej;
podczas gdy teraz, do tej chwili marnowa
liśmy najlepsze siły i jeszcze dalej marno
wać je będziemy w walce o prawa królestw
i krajów, przeciw wszystko niwelującej cen
tralizacji, przeciw niczem nieuprawnionej he
gemonii żywiołu centralistycznego, który
dzierżąc władzę w ręku na podstawie przedkonstytucyjnych stosunków, nietylko nigdy
jej z rąk nie wypuszczał, ale niestety dla
braku porozumienia się i zgody w obozie
przeciwnym, tę władzę ciągle więcej i wię
cej rozpościerał, i obecnie takową zapomocą
ustawy nowej wyborczej raz na zawsze so
bie zapewnić pragnie, a to zapomocą ustro
ju sztucznego, obrażającego w najwyższym
stopniu wszelkie poczucie sprawiedliwości i
najwyraźniej nam zagwarantowane p awa.
Wypadałoby zaiste rozpaczać o położe
niu naszem i o jakiejś lepszej przyszłości
tak kraju naszego jakoteź państwa całego,
gdyby uie przeświadczenie i wiara, że wedle
nieodgadnionych tajemnic moralnego porząd
ku świata, każda niesprawiedliwość, każdy
gwałt popełniony na przyrodzonych prawach
czy to człowieka, czy społeczności jakiej,
mieści w sobie oraz i zarody środków za
radczych, ku odparciu gwałtu, ku zniwecze
niu tego, co stworzono ne gruncie nienatu
ralnym, na gruncie obrażającym odwieczne i
niezmienne prawidła przyrody.
Miej my więc i my nadzieję, że właśnie
to bezwzględne, niesprawiedliwe postępywanie, to urąganie się z praw nam świętych
i uroczyście nam zagwarantowanych, że wła
śnie takie postępywan e skupi wszystkie ży
wioły równy interes z nami mających i złą
czy je w taki zastęp silny opozycyjny, że
zwalczymy ten system potworny, który pa
raliżując swobodne rozwinięcie wszelkich sił
żywotnych pojedyńczych królestw i krajów,
tem samem niszczy zarówno całego państwa
potęgę.
Powiedziałem: oby sejm był szedł za tą
gwiazdą przewodnią, wskazaną w adresie
sejmowym z 10. grudnia 1866 roku. Nieste
ty stało się inaczej, i w tej mierze pozwolę
sobie zwrócić uwagę szanownego zgromadze
nia na przebieg akcji politycznej pamię
tnego w tej mierze dnia 2. marca
1867 roku.
Patentem cesarskim z 2. stycznia 1867
roku rozwiązane zostały wszystkie sejmy,
zarządzono nowe wybory, zwołano nadzwy
czajną Radę państwa, mnie się zdaje na
marzec, i przekazano temu nowo wybrać się
mającemu sejmowi, aby się niczem nie tru
dnił, jak tylko wyborem posłów do tej nad
zwyczajnej Rady państwa.
Otóż na to powstała w Wiedniu niesły
chana agitacja, wykroczenia, przechodzące
wszelką miarę legalności; w nawiasie
pozwolę sobie zwrócić uwagę szanownego
Zgromadzenia na okoliczoość, jak wobec
tych wybryków i wykroczeń prasy wiedeń
skiej, towarzystw, zgromadzeń, jak sobie postępywał ów za zacofańca, ultramontana i feudała okrzyczany hr. Belcredi, wówczas kie
dy swobody obywatelskie nie były jeszcze
zagwarantowane ustawami zasadniczemi. Pro
szę porównać to postępywanie z postępowa
niem naszego dzisiejszego liberalnego rządu
w Czechach, Morawie, Krainie itd.
Jak sobie postępuje dziś, kiedy swobo
dy obywatelskie są już zagwarantowane ustawami zasadniczemi? Za to, że ci obywa
tele korzystać chcą z tych swobód konstytu
cją zagwarantowanych. To porównajcie pa
nowie, jedno postępowanie z drugiem, a to
jeszcze się dzieje pod oklaskami owej kliki
dziś rej wodzącej pseudo-liberalnej czyli ustawowierczej. (Oklaski.)
Dość, agitacja powstała w Wiedniu ogromna i intrygi, o których wolimy nie mó
wić. Wiadomo, że hr. Belcredi sądząc, iż już
nie znajduje należytego poparcia w sferach
decydujących, ustąpił i nastało nowe mini
sterstwo, które już nie na podstawie ma
nifestu lub patentów cesarskich ale prostem
rozporządzeniem ministerjalnem cofnęło zwo
łanie nadzwyczajnej Rady państwowej i zwo
łało zwyczajną Radę państwową, także na
marzec 1867 roku.
Wobec tych zajść i wypadków sejm ga
licyjski właśnie zebrany, zawahał się co do
kwestji wysłania posłów do tej na nowo
zwołanej zwyczajnej Rady państwowej, de
facto i prawnie już nieistniejącej. Wielka
część posłów była zdania nie obsylać Radę
państwa. — Komisja adresowa wniosła obe
słać tę Radę państwa, ale z zastrzeżeniem,
— albowiem wniosła zarazem wystosowanie
adresu do korony, w którym było to za
strzeżenie wypowiedziane, zawarowano się w
tym adresie również wyraźnie przeciw mocy
obowiązującej konstytucji lutowej i wypowie
dziano, że Jedyną drogą dojścia do szczęśli
wego rozwijania tych stosunków, jest droga
manifestem cesarskim 10. września 1866 ro
ku wskazana.
Otóż na tym pamiętnym dniu 2. marca
ca 1867 roku podczas dyskusji adresowej,
powstają głuche jakieś wieści o rozwiązaniu
kilku sejmów krajowych, co okazało się po
tem nieprawdą; wieści o rozwiązaniu nawet
sejmu naszego w razie, gdyby taki adres
przez komisję zaproponowany przyjęty został;
dość, przerwano posiedzenie, komisja adreso
wa udaje się na ustęp, wraca i wnosi bez
warunkowe obesłanie Rady państwa bez
adresu, tej Rady państwa, którą chwilę

przedtem jako faktycznie i prawnie nieistnie
jącą ogłosiła. Sejm przyjmuje ten wniosek,
34 głosowało przeciw obesłaniu Rady pań
stwa.
Otóż w tym dniu, tem postępowaniem
popełnił sejm galicyjski ów grzech pier
worodny, od którego się datują wszelkie
niepowodzenia, jakie nastąpiły od tego
czasu, o ile one mogą dotyczyć naszej dele
gacji, gdyż sejm porzuciwszy stanowisko za
sadnicze, zainaugurował tą uchwałą ową nie
fortunną politykę utylitarną, która
wielce się przyczyniła do wytworzenia obeccnego położenia, zwłaszcza że i wiele innych
rzeczy na to się składało, o czem później
mówić będziemy.
Dość, delegacja wyjechała do Rady pań
stwa, a działając już w duchu uchwały tej
sejmowej, porzucając stanowisko zasad i wstę
pując na oślep na drogę utylitarnej polityki,
spowodowała najpierw, rozbicie wszelkiej so
lidarności między frakcjami anticentralistów,
którato solidarność niestety i pierwej nie była
bardzo silną
Czesi i Morawcy bowiem, sądząc, że nie
mogą obesłać Rady państwa, właśnie dla
tych samych przyczyn i ze stanowiska tego
samego, jak na tą kwestję zapatrywała się
komisja adresowa sejmu naszego, — nie obe
słali Radę państwa.
Inne delegacje drobniejszych krajów, nie
rade wstąpić do Rady państwa, widząc je
dnak. iż najsilniejsza liczbą delegacja ga
licyjska bierze udział w Radzie państwa, i
sądząc, że w połączeniu z tą delegacją po
trafią oprzeć się skutecznie centralistom,
wstąpili radzi nie radzi również do Rady
państwa. — Ale już tu nie porozumiewano
się należycie, a zastęp autonomicznych ży
wiołów nie zorganizował się w jedną silną
falangę.
Delegacja sądziła, że jej wypada zająć
odrębne stanowisko wobec centralistów,
którzy we wszystkich kwestjach bez różnicy
wiary politycznej, czy to reakcjonarjusze, czy
postępowi we wszystkich kwestiach odnoszą
cych się do centralizacji, lub decentralizacji
stały zawsze jak jeden mąż. Otóż centraliści
zorganizowani w ten sposób silnie, mieli ła
twą grę, a konstytucja grudniowa przeszła
za naszym współudziałem do skutku, konsty
tucja, jak panowie wiecie jeszcze więcej od
biegająca od ducha dyplomu październikowe
go niżeli patenta lutowe.
Tak jak już przed uchwaleniem konsty
tucji grudniowej brak solidarności w obozie
anticentralistycznym, jeżeli nie spowodował
to z pewnością ułatwił wydanie konstytucji
grudniowej, tak też po wydaniu konstytucji
ten brak solidarności stał się powodem dal
szych niepowodzeń, zwłaszcza, że przystąpiła
doń bardzo ważna okoliczność, która zda
niem mojem stanowczo już wpłynęła na kie
runek, który wytworzony przez sejm a po
party przez kraj i delegację, sprawie naszej
wielce zaszkodził.
Otóż okolicznością tą jest: podjęta w r.
1868 i od tego czasu uporczywie podtrzymy
wana polityka rezoiucyjna.
Pozwólcie panowie, ażebym to zdanie
moje uzasadnił. Jak tylko konstytucja gru
dniowa wydaną została, ogarnięty został
cały kraj niemal wielkiem nieukontentowaniem z takiego zwrotu rzeczy, a w sejmie
krajowym to nieukontentowanie natychmiast
na pierwszem posiedzeniu znalazło swój wy
raz w formie dwóch wniosków. Kiedy bo
wiem 22. sierpnia 1868 p.* namiestnik przy
zagajeniu sejmu zapowiedz ał między innemi
także uzupełnienie wyborów do Rady pań
stwa, zabrałem głos, i z uwagi, że zainau
gurowana przez sejm na d. 2. marca 1867
roku polityka utylitarna okazała się fatalną,
z dalszej uwagi, że tylko w ścisłem połą
czeniu wszystkich anticentralistycznych ży
wiołów pod sztandarem federacji, odpowia
dającym zupełnie tak duchowi dyplomu paź
dziernikowego, jakoteż manifestu z 20. wrze
śnia 1865, upatrywałem jedyny ratunek
przeciw centralizmowi, postawiłem wniosek:
„sejm krajowy cofa uchwałę z 2. marca 1867
co do wysłania delegatów do Rady państwa,
i wzywa delegatów do złożenia mandatów do
Rady państwa". Toż po postawieniu tego wnio
sku p. Zyblikiewiaz zabrał głos i wykazując,
a raczej twierdząc, że grudniowa konstytu
cja bynajmniej jeszcze nie stała się faktem
dokonanym, ponieważ cała delegacja gali
cyjska jak jeden mąż przeciw niej wotowała,
twierdząc dalej, że dlatego należy podcią
gnąć konstytucję grudniową pod krytykę
sejmu, postawił wniosek: „sejm objawia swą
opinię o konstytucji grudniowej i o innych
ustawach zasadniczych."
Otóż wiadomo szanownym panom, że
te dwa wnioski odesłano do komisji adreso
wej, i że z opracowania tych dwóch wnio
sków wypłynęła rezolucja z d. 24.
września 1868, która od tego czasu, t. j.
od lat pięciu, stała się* sztandarem, około
którego skupiał się nietylko każdy od tego
czasu zwołany sejm, lecz wszystkie delegacje
i niemal kraj cały; lecz sztandar ten nie
doprowadził nas do zwycięztwa i doprowa
dzić nie mógł, co pozwólcie panowie, aże
bym uzasadnił:
W polityce nie ma nic tak szkodliwego,
jak porywanie się na rzeczy n i e m o ż 1 iw e. Takiemi domaganiami były te tak zwa
ną rezolucją sejmową określone żądania
kraju, zwłaszcza dlatego, że te żądania pod
niesione były ze stanowiska odrębności,
jakoby Galicji się należącej, a skutki tego
były takie:
1. Najprzód strata pięciu lat dro
giego czasu niepowetowana i niepowrotna, zużycie wszystkich sił naj
lepszych, jakie kraj miał do rozporzą
dzenia, na poparcie rzeczy niemoźliwyzh, który to czas i siły mogły być uży
te w rzeczach bardzo pożytecznych dla kra
ju, w rzeczach możliwych do osiągnięcia, w
zupełnie innym kierunku.
Po drugie: dalszym skutkiem była zu
pełna zatrata, a co najmniej sparaliżo
wanie wszelkiej inicjatywy tak
kraju jakoteź posłów, sejmów i delegacji, a
nawet władz autonomicznych pod względem
podniesienia kwestyj kraj żywo obchodzą
cych. Któż z panów nie słyszał takich gło
sów: „tego wniosku postawić nie można,

nie można tego zarządzić lub zażądać, bo to
przesądza rezolucji; a rezolucja żąda albo
mniej albo wiecej, albo chce mieć rzecz
inaczej załatwioną." "Więc pod każdym
względem nastała stagnacja, o niczem nie
było słychać tylko o rezolucji.
Po trzecie: Wyniesienie tej i tak już
zgubnej polityki utylitarnej do znaczenia
niemal dogmatycznego. Ile razy na
leżało w obec rządu stanąć twardo i zasa
dniczo, w kwestjach właśnie najpraktyczniej
szych, zawsze mówiono — a to w sejmie,
w delegacji, wszędzie: „broń Boże, nie mo
żna się narażać rządowi, wszak rokowania
o rezolucję są w toku, moźnaby zaszkodzić
rezolucji" — co bardzo demoralizująco wpły
nęło na całe stanowisko tak kraju, jak sej
mu, jak i delegacji.
Po czwarte: nastąpiło to wieczne łu
dzenie się tą szczególną łaskawością ko
rony, jak gdyby korona, stojąca ponad wszystkiemi stronnictwami, mogła być dla jedne
go kraju łaskawszą jak dla drugiego. (Bra
wo, oklaski). Bez wątpienia cenimy sobie
bardzo wysoko łaskawość korony, i sądzę,
że zasłużyliśmy sobie na na to, że tę ła
skawość posiadamy, ale przecież ta łaska
wość w kwestji rezolucji nic nam nie pomo
gła. Łudzono się potem wiecznie jakimś
szczególnym zbiegiem okoliczno
ści, który miał sprawić, że delegacja gali
cyjska stała się panią sytuacji, że zatem
będzie mogła przeprowadzić rezolucję, gdyż
częstokroć istnienie ministerstwa zależało od
dobrej woli delegacji galicyjskiej, więc łu
dzono się tem ciągle, że jeżeli się poprze to
lub owo ministerstwo nam nieprzychylne,
będzie musiało w zamian dać nam rezolu
cję. Prawda, wydarzyły się takie sytuacje
często, lecz niestety raz tylko delegacja zro
biła śmiałym krokiem użytek z takiej sytucji, kiedy wystąpieniem swojem zwaliła mi
nisterstwo tak zwane obywatelskie; najczę
ściej zaś i prawie zawsze było tak, że mi
nisterstwo czując się zachwianem i czując,
że sytuacja jest w ręku delegacji galicyj
skiej, rozpoczęło rokowania, rokowało, ale i
na myśli mu nie było przyzwolenie czego
bądź. (Brawo, oklaski.) Otóż z tego wszyst
kiego panowie nastała taka chwiejność,
takie nieustannie dyplomatyzujące za
chowanie się w samejże delegacji, że nad
zwyczaj szkodliwie wpłynąć to musiało na
znaczenie, poważanie i na ten urok, który
dawniej delegacja galicyjska posiadała. Nikt
jej nie wierzył, ani przyjaciel ani nieprzyja
ciel, bo ciągle mówiono „dyplomatyzują —
zdradzą jak przyjdzie do chwili stanowczej."
I to był smutny i dotkliwy zarzut, ale nie
stety nie niezasłużony.
5. Nareszcie jeśli już brak solidar
ności w obozie anticentralistycznym, brak
tego należytego związania i porozumienia się
był powodem wielkich niepowodzeń, to już
po podniesieniu polityki rezolucyjnej’, wszel
kie związanie się w silny jednolity zastęp
opozycyjny, było absolatną niemożliwością.
Kraj na nieszszęście upodobał sobie ha
sło „w y w a 1 czy ć s o b i e st ano w is k o
odrębne" a to w znaczeniu, jak to nie
zawodnie w pismach Panowie czytaliście, jak
się to w publicystyce głosiło, w przemówie
niach w sejmie słyszało „co nas inne kraje
i narody obchodzą? my dla siebie wyróbmy
stanowisko odrębne, a o tamtych się nie
troszczmy, niech ich zcentralizują jak im
się podoba". Zajęcie takiego stanowiska by
ło małoduszne, ciasne i nierozumne. Pod
tym względem popełniła delegacja wiel
ki błąd, a to nastąpiło, jeśli się nie mylę
w r. 1868 czy 1869, wówczas, kiedy nie
byłem jeszcze członkiem delegacji, że gdy
inne delegacje innych drobniejszych krajów,
które stoją na tem samem co my stanowi
sku, podały do Rady państwa wniosek o udzielenie tych rezolucją galicyjską żądanych
rozszerzeń autonomicznych także innym kra
jom, delegacja popełniła ten wielki błąd, iż
tego wniosku nawet nie poparła, sądząc że
poprzeć go nie może dla tego, że trudniej
będzie pozyskać to samo dla wszystkich, i że
właśnie rokowała z centralistami o przymie
rze za cenę rezolucji, tylko dla Galicji
przyznać się mającej.
Jakiż mógł być z zajęcia takiego stano
wiska skutek ? Oto nie inny, jak że doma
ganiem się rzeczy, które będąc ze systemem
centralizmu w zasadniczej sprzeczności, w
żaden sposób przez centralistów udzielone
być nie mogły, delegacja sobie centralistów
nie zjednała, wszystkie zaś inne żywioły, sto
jące na tem samem stanowisku jak i my,
od siebie odepchnęła , gdyż czując, że za
cenę rezolucji miały być wydane centralistom
na pastwę, musiały się oprzeć naszym żąda
niom rezolucyjnym. Dość że nastąpiło stra
szne, bolesne i szkodliwe izolowanie na
szej delegacji.
Hasło, któreśmy słyszeli nieraz : „Ga
licji należy się odrębne stanowisko, któ
re sobie wywalczy przeciw wszystkim, lub
też w przymierzu z centralistami" byłoby
arcyśmiesznem, gdyby nie było wydało tak
smutnych następstw. Proszę sobie wyobrazić
Galicję, wywalczającą sobie o własnych si
łach stanowisko odrębne, bez sprzymierzeń
ców, mając do czynienia z samymi przeci
wnikami, — istotnie desperackie zadanie!
Ale przepraszam, powiedziałem: bez sprzy
mierzeńców. Właśnie chciano sobie zjednać
sprzymierzeńców w centralistach; wszak ro
kowano z nimi o to. Zaprawdę podobniusieńkie do rokowania jagnięcia z wilkiem, o
swobody do rozwinięcia sił żywotnych jagnię
ciu koniecznie potrzebne, a to za cenę przy
mierza przeciw innym podobnym istotom za
grożonym przez wilka.
To było z jednej strony; z drugiej od
pychanie systematyczne prawie wszystkich
żywiołów na podobnym co my grancie sto
jących, i to wbrew tej pojedyńczej, pierwszej
regule wszelkiej taktyki, wbrew tej chłop
skiej zasadzie, że pojedyńczy nic nie znaczy,
ale gromada to człowiek wielki.
Dość cała akcj a polityczna po
cząwszy od 2. marca r. 1867 była je
dnym wielkim
błędem
polity
cznym, polegającym na złudzeniach, wy
pływających niestety z braku przenikli
wości po lity cz nej.
Zastrzegam się wyraźnie, że wszystko co
powiedziałem o przeciwnikach naszych, nie

odnosi się bynajmniej do narodu niemieckie j przeszkodzie. Delegacja sądziła bowiem, co
muszę niejako na jej usprawiedliwienie przy
go; wszak wiemy źe większa część właśnie
toczyć, źe sztandaru, jej przez sejm powie
Niemców w Austrji mieszkających, stojących
na naszem stanowisku chce nam wymierzyć rzonego upuścić jej nie wolno, i źe ma obo
sprawiedliwość. Odnoszą się te zarzuty tylko wiązek bróhić go do'ostatniej chwili, że zre
sztą' opuścić Radę państwa nie wolno, ponie
do owej dziś we Wiedniu rej wodzącej kliki
waż rokowania o rezolucję są w toku, któ
pseudo-liberalnej, pseudo - wiernokonsty tucyj nej. Zastrzegam się tąkźe wyraźnie, źe ani rych zrywać nie można. Otóż jakkolwiek utej, ani owej w szczególności delegacji nie czciwie i w dobrej wierze, zawsze błędnie
czyniłem podniesionych dziś zarzutów, odno rozumowała delegacja, więc omyliła się. Do
nieomylności zaś nikt nie może mieć pre
szą się one w ogóle do całego kierunku
tensji.
politycznego, w jaki, z wytrwałością
Niesprawiedliwością byłoby,
gdybym
lepszej sprawy godną, wdrożono kraj, sejm i
wszystkie delegacje, a której to polityki de twierdził, źe położenie fatalne, wjakiem dziś
legacja była jedynie wierną, gorliwą i po się znajdujemy, zawdzięczać mamy jedynie
czy to krajowi, czy sejmowi, czy delegacji.
święcającą się, zawsze z polecenia sejmu,
Składało się na to bardzo wiele, my tylko
wykonawczynią.
część sporą tej winy ponosimy.
A można było przecież oszczędzić sobie
tych niepowodzeń, i skutków szkodliwych,
Któż bowieta nie słyszał zarzuty, że
wypływających z takiego kierunku politycz gdyby Czesi i Morawcy w r. 1867 obesłali
nego. Pozwolę sobie przypomnieć panom, a
byli Radę państwa, rzeczyby niezawodnie
można to każdej chwili stwierdzić stenograbyły inny obrót wzięły. Przyznaję bardzo,
ficznemi zapiskami sejmu naszego, źe zaraz źe to by się było stać mogło. Na nieszczę
w pierwszej chwili r. 1868, kiedy sprawa r eście jednak Czesi zajęli stanowisko zasadnizolacji podniesioną została, przestrzegałem . cze i powiedzieli. „Jak możemy wchodzić do
przed tym kierunkiem, ale niestety byłym
takiej Rady państwa, która jawnie i fakty
jednym i jedynym rezolucji przeciwnikiem,
cznie nie istnieje, jak możemy w takiem
Rusini bowiem na innem stali stanowisku.
zgromadzeniu zasiadać, które prawa nasze,
Wykazywałem, źe domaganie się rezolucji ża
zagwarantowane i zaprzysiężone przez źyjądnego skutku, zwłaszcza na tej drodze, mieć
cego jeszcze dziś cesarza, nie uznaje, i pod
nie może, a to nietylko z powodów wewnę dać te nasze prawa pod szansę orzeczenia
trznych ale i z przyczyn zewnętrznych; i po takiego zgromadzenia. “ Także poważne stano
kazało się, że miałem rację, bo nawet mewisko, nie ma co mówić. Jestemm także
morjały ministerjalne na tę przeszkodę się
tego przekonania, źe gdyby Czesi i Mo
odwoływały; wykazywałem, że nietylko wszy
rawcy w r. 1867 wstąpili byli do Rady pań
stko co w rezolucji zawarte, jakkolwiek cen
stwa i gdyby wszystkie żywioły anticentrane, chociaż mogłoby być ubrane w inną
listyczne były szły ręka w rękę, jak to we
formę, ale i więcej nawet, może być zyska
wszystkich kwestjach
czynili centraliści,
ne, lecz na innej drodze to jest za zmianą
gdzie szło o zapewnienie sobie panowania,
systemu całego, jako wypływ ogól to byłyby rzeczywiście rzeczy wzięły po
nego ustroju państwowego. Wykaza myślny obrót. Galicyjska delegacja, Ty
łem, źe w tej walce żadnych nie będziemy
rolczycy i Słoweńcy etc. działali nie dość
mieli sprzymierzeńców, lecz samych tylko
solidarnie, jedni opuszczali Radę państwa,
przeciwników, powtarzałem to od r. 1868
drudzy pozostawali, więc centraliści pojedyńna każdym późniejszym sejmie, rezolucję na
czo rozprószonych zwyciężali. 2 tego do
nowo podnoszącym; nic nie pomogło! Od je
świadczenia jaka wypływa nauka ? oto ta,
dnego krańca kraju do drugiego, nawet z
że zostaliśmy pobici tylko przez brak soli
ust wysoko położonych dostojników zagrzmiadarności wszystkich żywiołów anticentraliło: „odrębność, rezolucja, rezolucja odrębstycznych, które przeto w przyszłości ręka
ność.“ Byłem potępieńcem1 Przyszłość, a
w rękę w ścisłem porozumieniu działać po
względnie obecność wykazała, źe miałem zu
winny, za czem tak w sejmie kraj, jakoteź
pełną słuszność.
po za sejmem nieustannie przemawiałem —
Byłem tak silnie przekonany o niemo
niestety nadaremnie. Powinniśmy iść ręka w
żliwości przeprowadzenia rezolucji, o zgubnym
rękę tem bardziej, iż centraliści uformowali
wpływie tej polityki, gdzie wszystkie siły
sobie w skutek tego rozprószenia obozu
skoncentrowane i zużyte zostały na przeparprzeciwnego rzeczy tak, iż pokonanie ich nie
cie tego jednego przedmiotu, z zaniedbaniem
będzie tak łatwem, iż na wielką korzyść
innych, że kiedy w roku 1871 po raz wtóry
swoją ułożyli sobie i przeprowadzili reformę
rezolucję wniesiono do Rady państwa w for
wyborczą.
mie wniosku całej delegacji galic., ja jeden
Teraz darujcie panowie, źe dotknę je
odmówiłem podpisu, i dla nieokazania nieś szcze jednej okoliczności, która dotyczy mo
lidarności w tej kwestji, nie wszedłem do jej osoby. Słyszałem nieraz zarzuty, źe od
Izby tak długo, aż wniosek nie był oddany;
chwili kiedy 2. marca 1867 r. z porzuce
nie podpisałem i nie mogłem podpisać wnio niem zasadniczego stanowiska zainagurowasku, o którego szkodliwości z góry byłem
ną została polityka utylitarna, zawsze byłem
przekonany.
za nieobeslaniem Rady państwa, źe zaś po
Nie winię delegacji za podtrzymywanie tem doń poszedłem w roku 1870. Otóż po
tak energiczne rzeczy, która jej była wyra
zwól icie panowie abym się w tej mierze wy
źnie przez sejm poruczona, a jeżeli delegację
tłumaczył i sądzę, że uznacie, że postępowa
jaka w tym względzie trafia odpowiedzialność,
nie moje było w zupełnej konsekwencji z zato chwała Bogu dzieli ona ją ze wszystkimi jętem przezemnie stanowiskiem. Twierdzi
tymi, którzy wdrożyli kraj i sejm w tę poli łem bowiem zawsze, źe tylko w porozumie
tykę, która niezawodnie polegała na bardzo
niu z całą prawno-państwową opozycją, z
szlachetnych pobudkach i w najlepszych chę nią idąc ręka w rękę, możemy osiągnąć ta
ciach służenia krajowi, ale która także opie ki ustrój, który nas i wszystkich zadowolniłby,
rała się na złudnych zapatrywaniach i kom gdyż zasadzałby się na u g o d n e m p o robinacjach mylnych, pochodzących z braku
zumieniu reprezentantów wszystkich kró
bystrego pojmowania realnych stosunków. No,
lestw i krajów. Otóż kiedy przez wystąpie
rzecz ludzka! nikt nje jest nieomylnym.
nie naszej delegacji ministerstwo tak zwane
Słyszeliśmy wprawdzie narzekania: „de obywatelskie runęło, powołał Najjaśniejszy
legacja zaprzepaściła rezolucję, niedbalstwo,
Pan hr. Potockiego do steru rządu, poleca
niedołęstwo, ba uganianie się za godnościa jąc mu wyraźnie jako jego pierwsze zada
mi, za szambelaństwaini itp., spowodowało unie zapewnienie miru między ludami (den.
padek rezolucji." Wierzajcie mi panowie, tak
Frieden unter meinen Yblkern). Otóż hr.
jak byłem nieubłaganym przeciwnikiem tej
Potocki wystąpił wyraźnie ze sztandarem
polityki i rezolącji, a osobliwie środków,
ugodowego ministerstwa. Na tem
któremi mniemano dojść do skutku, tak mu samem stanowisku stałem i ja, przyjąłem
szę szczerzę powiedzieć, źe trudno sobie zro więc wybór do Rady państwa, mając sobie
bić należytego wyobrażenia o tej staranności
za obowiązek popierać wszelkiemi siłami tak
i gorliwości, z jaką cała delegacja, mianowi
zbawienną politykę. Hr. Potocki zaczął też
cie ci, którzy onę w szczególności mieli so rokować z Czechami i w tym celu pojechał
bie poruczoną, około tej sprawy chodzili. Dla
do Pragi. Ja widząc, źe mogę być pomo
widza moich przekonań, żal serdeczny przejcnym, ponieważ przywódcy tamtejsi znani
mywał na widok tego usiłowania szczerego, mi byli, a oni znali mnie z ugodowego me
tej gorliwości około tej sysyfusowej pracy,
go usposobienia, pośredniczyłem więc, będąc
na widok tych zmartwień z powodu zawie
równocześnie z hr. Potockim w Pradze. —
dzionych nadziei, gdy wszystko okazało się
Rzeczy doszły juź do bardzo szczęśliwego
bezskutecznem. Mogę szczerze zaręczyć, źe
punktu i Czesi byli juź skłonni do wstąpie
wszystkie te pojmowania, o których wspo
nia do Rady państwa pod pewnem zastrze
mniałem, pochodzą albo od nieświadomych
żeniem. — Na nieszczęście jednak, przy naj
tych stosunków i okoliczności, które całej tej
lepszych i szlachetnych chęciach hr. Poto
akcji towarzyszyły, albo od niepojmujących
ckiego, zląkł się on drobnej rzeczy, którą
właściwych przyczyn, dla których ta akcja
poczytał za wielką przeszkodę. Po lękliwoudać się nie mogła, albo nawet od takich,
ści brak stanowczości i obawa przed krzy
którzy, jak to nasz Zbawiciel zauważał, ra
kami kliki wierno konstytucyjnej wiedeńskiej
dzi widzieć najdrobniejszą trzaseczkę w oku spowodowały, źe się cofnął wtedy, kiedy
bliźniego, nie widząc belka we własnem oku.
rzecz już prawie ułożona była. Otóż lękliwość zbyteczna, ten brak stanowczości i eZapewniam panów, źe gdyby sejm był
nergii, chęć dogodzenia wszystkim, a niewysłał nie tę, lecz jakąkolwiek delegację,
zrywania z nikiem, były powodem udarem
złożoną nawet z najzaciętszych krytyków de
nienia szlachetnych zamiarów hr. Potockie
legacji, albo z samych półbogów, których nie
stety nie mamy, skutek byłby zawsze pozo go i upadku tegoż ministerstwa. Nastąpiło
ministerstwo hr. Hohenwartha, który w zu
stał jeden i ten sam, tj. żaden, ponieważ
pełności stał na mojem stanowisku, bo to
rzecz nie była do zrobienia już dla swoich
było ministerjum federalistyczne. Należało
wewnętrznych warunków, i już z samego za
mi teraz tem bardziej brać udział w Radzie
łożenia, co zawsze mówiłem, i co pokazało
państwa i popierać wszelkiemi siłami to mi
się, było trafnem zapatrywaniem się.
nisterstwo.
Uniewinniwszy delegację co do ogólnego
Kiedy i to ministerstwo upadło i nastą
kierunku jej polityki, która zdauiem mojem
piło ministerjum dzisiejsze, byłem jak naj
udać się nie mogła, muszę jednak wypowie
bardziej za tem, ażeby nie wchodzić do Rady
dzieć, źe delegacja właśnie wtedy, kiedy
byłem jej członkiem po raz wtóry, popełni państwa, wszelako zostałem przegłosowany,
ła jeden błąd wielki, a tym błędem było, musiałem się poddać wyrokowi większości i
źe przy nastaniu obecnego ministerstwa zostałem tylko dla tego jeszcze w Radzie
wstąpiła do Rady państwa. Położenie było państwa, ponieważ wiedziałem źe musi
przyjść chwila źe będziemy musieli wszyscy
takie, że ministerstwo natychmiast byłoby
runęło, bo nawet kompletu nie było, i było porzucić Radę państwa, do czego pragnąłem
by się po raz pierwszy wydarzyło w ciągu przyczynić się i przyczyniłem się w samej
tych 12 lat naszego życia konstytucyjnego, rzeczy. Powiedziałem szanownym Panom, źe
źe nastało ministerstwo dla ludów i krajów do wytworzenia tych fatalnych stosunków,
tak wstrętne, że nawet kompletu zebrać nie w których się znajdujemy, złożyło się
między powodami,
mogło. Otóż naturalnie byłem za tem, ażeby bardzo wiele. Otóż
przyczyniły do tego
nie wstąpić do Rady państwa, jednakże de które się także
stanu rzeczy do upadku ministerstwa hr. Holegacja rozstrzygnęła inaczej. Rokowano zno
wu o rezolucję, i łudzono się, źe minister henwarta, i teraz do przeprowadzenia usta
stwo przez wdzięczność, widząc źe jego życie wy o bezpośrednich wyborach, muszę wypo
zależy od nas, musi coś przecież dać. Otóż wiedzieć z żalem wielkim, źe do tego wła
przez wdzięczność dostaliśmy najprzód przy śnie głównie przyczynili się Wę
grzy. Oni spowodowali upadek ministerstwa
musowe wybory z konieczności. Ale rokowa
no ciągle o rezolucję. Już przy tej sposo hr. Hohenwarta, i to w sposób, nie chcę się
bności należało koniecznie ustąpić z Rady wyrazić, jak by się należało, bo byłoby to
państwa, lecz niezręczna rezolucja stała na ubliźającem dla nich. W rokowaniach z nimi

o tem, zgodzili się na program hr. Hohen
warta, i w tym duchu całą akcję doprowa
dzoną była do końca, lecz w ostatniej chwili
zdradzili ministerstwo Hohenwąrta, spowo
dowali tegoż upadek, i tak samo zdecydo
wali dziś przeprowadzenie wyborów bezpo
średnich.
Panowie wiecie, źe w r. 1861 pierwszy
głos w Radzie państwa ja podnosiłem w obronie praw królestwa węgierskiego, jako juź
zatracone ogłoszonych. Podnosiłem wtedy w
Radzie państwa mój głos, i zdaje mi się,
skutecznie, i miałem na to liczne dowody
uznania. Otóż stałem w obronie praw Wę
grów, tego szlachetnego narodu, z którym
nas łączy tyle wspomnień dziejowych i wza
jemności przyjaźnej, — jak w ogóle zawsze
stawałem i stać będę w obronie pokrzywdzo
nych w swoich prawach Jeżeli Węgrzy od
zyskali swoje prawa, to po wielkiej części
mają to zawdzięczyć współdziałaniu anticentralistycznego stronnictwa.
W polityce liczyć na sympatję, na wdzię
czność, to rzecz bardzo zwodna, nigdy na to
liczyć nie należy, to też nie spodziewaliśmy
się od Węgrów ani łask żadnych, ani wdzię
czności, ani jej nie żądaliśmy, tylko, jeźeliśiny im do odzyskania ich praw byli pomo
cni, to mieliśmy prawo żądać, aby nam w
odzyskaniu naszych praw przynajmniej nie
przeszkadzali (huczne oklaski).
W polityce sympatję i antipatje nie powinne wiele ważyć. W polityce jednak za
chodzą czasem stosunki , gdzie w pro
cesie rozwikłania stosunków państwowych i
sympatja wielce może zaważyć na szali, na
której się ważą losy narodów, i może spowo
dować upadek albo zwycięztwo. Otóż oby
nie nadeszły te czasy, które niestety mogą
być nawet bardzo blizkie, gdzie przyjdzie
Węgrom żałować, że narazili sobie sympatję
Polaków. Trudno zaiste pojąć, jak Węgrzy,
którzy u siebie nie mają bynajmniej upo
rządkowanych stosunków, którzy bardzo
krytycznie uawet są postawieni co do swych
stosunków wewnętrznych, jak sobie narazić
mogli i chcieli jeszcze znaczną większość lu
dów w Austrji i łączyć się jedynie z centra
listami. Przyjdzie czas rozczarowania, i będą
żałować srodze zawartego przymierza, bo
już centraliści wymówili się niebacznie w ta
ki sposób, źe Węgrom aż skóra zadrżała
(brawo). I niech tylko centraliści ugruntują
swoje panowanie, które dotąd zawsze jeszcze
ugruntowanem nie jest, bo choć ustawę wy
borczą mają, to mieli juź patenta lutowe i
mieli konstytucję grudniową i wszystko nic
nie pomogło, bo z fikcjami rządzić nie mo
żna. Mają tedy także ustawę wyborczą, ale
jej jeszeze nie przeprowadzili. Ale niechby
ugruntowali swoje panowanie, to zobaczą
Węgrzy jak się dadzą im we znaki (brawo).
Otóż wykazałem przyczyny, dla których
jak mnie się zdaje cała akcja polityczna nie
mogła przynieść pożądanego skutku, ponie
waż od roku 1867 była jeflńyin wielkim
błędem politycznym. Ale może powiecie pa
nowie, nie można powiedzieć, ażeby polityka
rezolucyjna nie odniosła żadnego skutku,
albowiem mamy ministra rodaka, co. rzeczy
wiście jest skutkiem, odniesionym z polityki
rezolucyjnej. Tak jest
Otóż ,co do tego, przywykliśmy słyszeć
i prawie codzień można było czytać, źe bar
dzo lekce sobie ważono stanowisko ministra
rodaka bez teki. Powiedziano że jest on piątem kołem u wozu, że delegccja gotowa przy
jąć taki lichy elaborat za cenę czyjego do
stąpienia teki bez teki, dość lekceważono
sobie tę godność. — Otóż muszę powie
dzieć, źe jakkolwiek stanowisko ministra bez
teki, jest nie tem samem, co stanowisko mi
nistra fachowego, który zakres działania ma
juź ustawami wskazany, chociaż to nie jest
stanowisko ministra dla Galicji, lub wcale
wielce wpływowe stano wisko kanclerza, prze
cież ja sobie stanowiska rodaka ministra
nie lekceważę. Jakkolwiek niema on zakresu
działania w sposób odpowiedni ustawą za
strzeżonego, to przecież jest rzeczą bardzo
ważną, jeżeli mąż dobrej woli zasiada w Ra
dzie korony, bo znając stosunki krajowe,
może niejedną rzecz przyspieszyć, może
wpływać na załatwienie pożądanych rzeczy
i w tem może być położeniu, iz zapobieży
niejednemu złemu.
Otóż ja sobie ministra z Galicji nie lek
ceważę i powiadam, że jeżeli podniesienie te
raz polityki rezolucyjnej nie miało innego
skutku jak tylko ten, to zawsze jest jakiś
nabytek.
Powstaje jednak jeszcze inna kwestja-.
czyli wstąpienie posła Ziemiałkowskiego do
ministerstwa rzeczywiście dla kraju przynie
sie skutki pomyślne. Otóż i pod tym wzglę
dem pozwólcie mi Panowie moje zapatrywa
nie przedstawić. (W tem miejscu następuje
przerwa z powodu twierdzenia komisarza rzą
dowego, źe nie wolno mówić o tym przed
miocie. — Po uciszeniu powstałego ztąd niespokoju ciągnie mówca dalej:) Skoro nie
wolno, powiem tylko jeszcze parę słów:
Niema pewnie nikogo między nami i w
kraju, ktoby wątpił o tem, jźe dr. Ziemiałkowski jest najlepszemi dla kraju chęciami
ożywiony, źe radby krajowi dobrze służyć.
Towarzyszą mu w tem moje najszczersze ży
czenia: Oby coś dobrego dla kraju uczynił
na trudnem tem stanowisku, które przyjąć
się odważył; życzę mu serdecznie i nikt
więcej odemnie się nie ucieszy, jeżeli się okaźe, iż coś dobrego dla kraju uczynił (hu
czne oklaski.
Teraz skończyłem sprawozdanie co się
tyczy czynności naszej delegacji do Rady
państwa. Teraz wypada mi wypowiedzieć
moje zapatrywanie i zdanie o dzisiejszem
politycznem położeniu wobec wyborów bez
pośrednich.
Komisarz rządowy prosi przewodniczą
cego aby mówcy o wyborach bezpośrednich mó
wić nie pozwolił, gdyż to nie leży w programie
zgromadzenia podanym do policji.
Przewodniczący p. B a ł u t o w s k i robi p.
Smolkę na to uważnym, źe komisarz rządo
wy się sprzeciwia temu, aby mówca wypo
wiadał swoje zdanie o dzisiejszem polity
cznem położeniu kraju w obec wyborów
bezpośrednich.
Następuje wielki hałas. Glosy „mówić,
mówić, nie przeszkadzać." Po uciszeniu się
P. Smolka. Panowie! Władzy należy

się posłuszeństwo. Skoro mi już dalej'rzeczy
prowadzić nie wolno, powiem tylko tyle:
Otóż takie jest postępowanie dzisiejszego li
beralnego ministerstwa i charakter dzisiejszej
sytuacji politycznej. (Brawa i hałas niedoopisania trwał jeszcze czas dłuższy, poczem
zgromadzenie się rozeszło.)

Wyciąg z protokołów posiedzeń Wy
działu krajowego za czas od 1. lutego do
28. lutego 1873. (C. d.)
W sprawie fundacji ś. p. Wincentego
Łodzią Ponińskiego uchwalono oświadczyć c.
k. namiestnictwu, iż Wydział krajowy gotów
jest przyjąć zarząd fundacji, jednakowoż z
powodu zawiadomienia c. k. namiestnictwa,
iż z zarządem może i powinno przejść w za
kres Wydziału krajowego także wyznaczenie
kwot corocznie do wylosowania przypadają
cych, oraz ustanowienie komisji losowania,
Wydział krajowy ze względu na statuta
istniejące, które c. k. namiestnictwu przy
znają prawo ustanowienia komisji, jakoteź
całe kierownictwo, jest zdania, iż wprzód
należałoby zmienić statuta określające dokła
dnie wszystkie zachodzące wątpliwości, i do
piero po przeprowadzeniu tych wszystkich
kroków mógłby Wydział krajowy przystąpić
do czynności nowemi statutami zakreślonych.
W tym, celu byłoby zdaniem Wydziału kra
jowego najlepiej ułożyć nowe statuta przez
delegatów c. k. namiestnictwa i Wydziału
krajowego.
Nauczycielom udzielającym naukę nie
dzielną młodzieży rzemieślniczej w Rzeszo
wie Teofilowi Dzierżyńskiemu, Michałowi
Solakiewiczowi i Ignacemu Krzemińskiemu,
udzielono tytułem renumeracji po 60 zł. na
zakupienie potrzebnych książek i przyborów
dla uczącej się młodzieży udzielo 25 zł.
Dla bursy tarnowskiej uchwalono udzie
lić na ręce ks. Kazimierza Mikulińskiego z
fundacji stypendyjnej śp. Jana Towarnickiego zapomogę w kwocie 200 zł., zaś dla bur
sy rzeszowskiej kwotę 300 zł. na ręce Hen
ryka Straszewskiego.
Z powodu zażądania p. Wojciecha Ur
bańskiego, bibliotekarza wszechnicy lwowskiej
uchwalono odesłać jeden egzemplarz Aktów
grodzkich tom III. dyrekcji biblioteki uni
wersyteckiej we Lwowie.
Uchwalono podwyższyć czynsz najmu re
alności u śtej Marji Magdaleny z dotych
czasowych 5122 zł. na 11.000 zł.
Nieuwzględniono wniosku Ign. Skrzyń
skiego, kuratora fundacji ś. p. Antoniego
Dydyńskiego, o udzielenie Antoniemu Dydyńskiemu, stypendyście powyższej fundacji, je
dnorazowej zapomogi przynajmniej w kwo
cie 200 zł.
Zgrodzono się na przyjęcie 1275 egzem
plarzy trzeciego wydania Zoologii dr. Nowic
kiego na pokrycie kwoty 1020 zł., należącej
się od tegoż funduszowi krajowemu z wa
runkiem zastąpienia nierozprzedanych obecnie
egzemlarzy Zoologii odpowiednią ilością eg
zemplarzy wydać się mającej illustrowanej
Zoologii.
-z.ansygnować Radzie szkol
nej krajowej 3170 zł. na wydanie obraz
ków do nauk z poglądu, map ściennych,
książek do nauki pedagogiki i książek do
czytania dla szkół niedzielnych, oraz żądać
uwiadomienia z użycia tej sumy.
Skargę Stanisława Czułowskiego prze
ciw Klemensowi Mateckiemu rządcy dóbr
Smorza, uchwalono udzielić Radzie admini
stracyjnej zakładu fundacji ś. p. hr. Skarb
ka dla dochodzenia zarzutów w skardze po
dniesionych i zdania Wydziałowi krajowemu
sprawy w przeciągu trzech miesięcy.
Zatwierdzono sprawozdanie i rachunki
fundacji skarbkowskiej za r. 1871.
Zgodzono się co do żądania Wysokiego
sejmu krajowego, ażeby Wydział krajowy w
sprawozdaniach ze swych czynnoici dotknął
spostrzeżeń i doświadczeń, jakie reprezentant
jego w Radzie szkolnej uczynił, aby żądanie
to przy układaniu sprawozdań o czynnościach
Wydziału krajowego do druku w wykonanie
wprowadzić.
Z powodu odbytej kolaudacji robót wy
konanych przez p: Rodeckiego na dachu w
akademii lwowskiej uchwalono wypłacić mu
645 zł. 7ct.
Aleksandrowi Yoglowi uchwalono wy
płacić za dostąrczone dzuki dla Wys. sejmu
i Wydziału krajowego w roku 1872 kwotę
2213 zł. 30 ct.
Uchwalono wydać certyfikat szlachectwa
dla syna Damazego Kunaszewskiego właści
ciela dóbr Perekosy, p. Norberta FraanLzka
dw. im. Kunąszewskiego.
Uchwalono zaasygnować stowarzyszeniu
pięlęgnowunia chorych akademików w Wie
dniu wsparcie w Kwocie 200 zł.
W sprawie sprzedaży drzewa z lasu
Rączańskiego uchwalono uwolnić Joachima
Frommera od umowy zawartej z p. Giintherem o kupno 1200 sosen i zatwierdzono ofertę p. Franciszki Kurkiewiczowej na cały
drzewostan w lesie Rączańskim za ofiarowa
ną cenę 15.500 zl. w. a.
Drowi Weiglowi przyznano wynagrodze
nie w kwocie 630 zł. począwszy od I. sty
cznia 1873 za zastępstwo dr. Nagła przy
lwowskim szpitalu powszechnym. (C.d. n.)

Kronika.
—

Kurjerek lwowski.

— Kamila z Malewskich Ławrowska, żona
wicemarszałka sejmu krajowego, złożona jak
wiadomo ciężką chorobą, umarła w niedzielę w
46. roku życia. Pogrzeb odbędzie się dzisiaj o
godzinie czwartej. Sam p. Ławrowski, bar
dzo ciężką złożony chorobą, miał się już lepiej,
ale w niedzielę znowu mu się pogorszyło i wczo
raj o godz. 4. popoł. oddał Bogu ducha. Zal
powszechny towarzyszy mu do grobu!
— Straciliśmy też godnego obywatela, pana
Mikulasza, najznakomitszego z naszych aptekarzy.
— W jednym z tutejszych salonów, którego
gospodyni nie liczy się jednak do arystokracji,
zebrano przy sposobności towarzyskiej zabawy
570 złr. na rzecz sierot po znanym patryjocie
polskim, powieszonym przez Moskali. Wysoka ta
suma dowodzi wielkiej ofiarności i szczerego patryjotyzmu, jaki nie wygasł i nie wygaśnie w
poczciwych sercach. Cześć także należy się sza

nownej gospodyni, której zabiegom winny biedne
sieroty już od lat kilku zabezpieczony Ł .spo
kojny żywot.
— Ni rzecz Towarzystwa Opieki Narodowej
złożyli w miesiącu kwietniu datki jednorazowe:
Urzędnik akcyzowy 1 złr., N. N. 1 złr., W.
Kopiński 80 złr. 36 «., Sroczka 70 c., Prze
wielebny przeor Czerwiński 5 złr,, W. Sucho
dolski 10 złr., N. N. z Bolechowa 20 zlr., W.
Wanda Pietruska 5 zlr., W. Richtmau 20 złr.,
W. Piotr Mikolasch 50 zlr., z hr. Fr. hrabina
S. 15 złr., różni przez W. Karpuszkę 7 zlr.,
W. Erazma Schattauer 5 złr., W, Marceli Zacharjasiewicz 10 złr., W. Wołowski przez admin.
Gaz. Nar. 37 franków, W. Ludwik Dolański
10 zlr., bank kredytowy galicyjski 50 zlr.
Wszystkim wyżej wymienionym dawcom i daw
czyniom składa komitet zarządzający Tow. O.
Narodowej najserdeczniejsze podziękowanie. Lwów
dnia 4. maja 1863. Walerjan Podlewski, pre
zes T. O. N. Alojzy Boberski, członek za
rządu.
— Pogoda się już ustala. Ogrody publiczne,
cmentarze, aleje Wysokiego Zamku roiły się w
niedzielę publicznością. Roboty na kopcu idą te
raz dosyć żwawo.
— Odzywają się powszechnie z pochwałami
dla dyrekcji banku włościańskiego, która w spo
sób bardzo szlachetny postępuje z swymi urzę
dnikami. Wiadomo, że dla byłego sekretarza
banku, ś. p. S. K. dyrekcja sprowadzała oso
bnego lekarza, płacąc mu- przez cały czas po
bytu wysokie honorarjum, obecnie zaś przed
śmiercią L. Bornaczka w równie szlachetny
postąpiła sposób, pamiętając o najmniejszych po
trzebach nieboszczyka a na przyszłość także o
rodzinie zmarłego.
Urzędnicy banku mogliby
także podać wiele innych jeszcze szczegółów do
wodzących ludzkości i szlachetności szacunku go
dnej dyrekcji banku włościańskiego.
— Pan Cieślewski, ulubieniec naszej pu
bliczności, został nader gorący przyjęty przez
publiczność warszawską. Dzienniki odzywają się
dlań z pochwałami, recenzenci widzą w nim
wielki postęp a Kurjer warszawski podaje
szczery wyraz radości, iż pan 0., „powrócił mło
dym, energicznymi pełnym zapału." Zazdrościmy
Warszawianom!
— W tych dniach opuści prasę bardzo po
żyteczne dzieło pana Edwarda Pietrzyckiego bu
chaltera izby obrachunkowej miejskiej, p. t. „Na
sze miary i wagi, treściwy wykład o machinach
i waga-h dziesiętnych i o ich zastosowaniu." Do
tychczasowe dzieła pana Pietrzyckiego niezwy
kłej są na polu tem wartości, i Zasłużonego do
czekały się uznania, spodziewamy się zatem, że
i powyższe poprzednim dorówna.
— Szesnasty wieczór galicyjskiego Towarzy
stwa muzycznego odbędzie się we środę 7. b.
m. Program: 1. Yolkmaun. Trio (f-dur) ode
grają pp. Bogucki, Bruckmann i Wolmaun. 2.
Yerdi. Aria z „Don Karlos" odśpiewa panna O.
3. Schubert. Fantasia (e-dur) odegra p. Morawez. 4. Dotto. „Bioudina" odśpiewa panna O.
5. Ch. Gouvy. Wariacje na temat oryginalny odegrają pp. Wsz. i Mikuli. Początek o godzi
nie szóstej.
— Aresztowano onegdaj rano na placu Krakowslrtm prerAarzii. Natana Woiti z ęowodu, Że
namawiał małych chłopców i żołnierzy do gra
nia w losy ria jego pieczywo.
— Wczoraj wieczorem wystrzelono z pisto
letu ślepo nabitego z podwórza pewuego domu
przy ulicy Żółkiewskiej do przechodzącej pani,
Agnieszki H., skutkiem czego kawałki tlejącej
szmaty spadły jej na jedwabną zanutkę, i ta
już dobrze tleć poczęła w dwóch miejscach, za
nim ogień spostrzeżono. Sprawcę wyśledzono,
jest to uczeń bednarski Edward Krajewski.
— Mianowania. Cesarz mianował dr. Bo
lesława Bronisława Głowackiego dyrektorem po
wszechnego szpitalu we Lwowie, i nadał dyre
ktorowi lwowskiego powszechnego szpitalu dr.
Karolowi Bertleffowi, z powodu przeniesienia go
w stan stałego spoczynku, w uznaniu jego wielo
letnich pożytecznych usług w publicznej służbie
szpitalnej, krzyż kawalerski orderu Franciszka
Józefa.
Cesarz pozwolił o. k. radcy wyższego sądu
krajowego wicemarszałkowi sejmu, Julianowi
Ławrowskiemu we Lwowie, pensyonowanemu c*
k. radcy wyższego sądu krajowego Konstantemu
Kmicikiewiczowi we Lwowie i właścicielowi dóbr
Hieronimowi Łodyńskiemu w Milatynie nosić
krzyż kawalerski papieskiego orderu św. Grze
gorza.

— Wiedeń d. 30. kwietnia 1873. Dowia
dujemy się, że w krakowskiej akademii umie
jętności w oddziale sztuk pięknych, z artystów
polskich przedstawiony jest na kandydata do
krzesła członka czynnego, jeden tylko pan Wła
dysław Łuszczkiewicz.
Nie przeczymy zasługom niczyim — ale jeśli
parę zeszytów Zabytków i kilką mało znaczą
cych okolicznościowych rozprawek, ma uprawniać
pana Łuszczkiewicza do zaszczytu akademika, to
Matejko zasłużył na tę godność, nie tylko jako
czoło polskich artystów, ale nawet jako wydawca
dzieła illustrowanego Ubiory w Polsce, zebra
nego umiejętnie, a jedynego w swoim rodzaju u
nas. Nadto wielkie mnóstwo przedstawionych w
Kłosach i w Tygodniku illustrowanym postaci
dziejowych, wzbudzonych ze studjów polskich pie
częci, pozwala niezaprzeczenie nazwać pana Ma
tejkę nie lada sfragistykiem, które to dzieło
wchodzi również w zakres umiejętności i nauk
przez akademię objętych. Jest już nawet czyn
nym członkiem sfragistyk p. Zebrawski.
Zapoznanie zasług pana Matejki na polu
sztuki i jej badań, w sztuce, która dziś bierze
u nas berło przodownictwa, byłoby zdaniem na
szem, co najmniej niewłaściwem. Zresztą pan
Matejko zmieściłby się może obok p. Łuszczkie
wicza, choćby naw. t stanęli obok nich tacy jak
Brandt, Leseer i inni. O ile nam wiadomo,
miał nawet pan Matejko kilka głosów przy najpierwszem głosowaniu. Był umieszczony na dru
kowanej liście tych członków, którzy pierwszych
12 akademików wybierali i sami Wybranymi być
mogli. Jeśli źle poinformowani jesteśmy, chętnie
przeprosimy za przypomnienie o mężu, którego
zasługi i chwała nikomu w Polsce nie jest tajną.
— (R.) Jasio dnia 3. maja. W nocy z dnia
23. na 24. kwietnia r. b., złodzieje wyłamawszy
podwójne okno na piętrze od głównej ulicy,
wdarli się do biura Wydziału powiatowego, kasę
„Wertheima" siedmiocentnarową wyrzucili oknem,
a wywiózłszy za miasto kilkaset kroków rozbili,
i zabrali 10.525 złr. banknotami i obligację indemnizacyjną na 500 złr. Ten fakt smutny dał po
wód autorowi korespondencji z Jasła umieszczo
nej dnia 27. .z m. w nrze 100 Dziennika,

Polskiego, do szukania na drodze polemiki pu
blicznej satysfakcji, za osobiste pretensje uro
jone, obrzucając biotem członków Wydziału po
wiatowego, ludzi obarczonych wiekiem, najzacniej
szych, znanych z prawości i cnót obywatelskich.
Postępek tego rodzaju nie powinien nigdy ucho
dzić bezkarnie, a świętym obowiązkiem każdego
uczciwego człowieka jest, stanąć wobronie pra
wdy, ścigać i odkryć fałszywego potwarcę, aby
wyprowadzić z błędu opinię publiczną, która
często powodowana mylnomi wieściami, potępia
najmniej na to zasługujących. Ludzie serca i
prawego charakteru zwykle posiadają tyle odwagi
cywilnej, iż śmiało staną przeciwnikowi w oczy,
żądając zadosyćuczynienia na drodze, która ża
dnej ze stron czci ani honoru nie splami. Kto
zaś padając bezpodstawną wieść, z ukrycia godzi
na bliźniego swego — nie dając mu środków obrony, i to w sposób praktykowany tylko po
między ludźmi obnażonymi z uczuć szlachetnych,
ten godnym jest aby czoło jego nacechować pię
tnem hańby. Nic piszę pod wrażeniem chwilo
wego uniesienia, ani też osobistej zawiści, lecz
jako zupełnie bezstronny czuję się zuaglonym
publicznie zadać kłam oszczerczym zarzutom, uczynionym członkom Wydziału powiatowego, w
Dz Pol. w korespondencji z Jasła; a autorowi
tejże calem sercem radzę, aby w przyszłości nie
używał podobnej broni, gdyż jak się wkrótce
przekona, sprowadzi mu ona smutne rezultaty.
W końcu nadmienić muszę o sumiennej bezstron
ności Dz. Pol., który nietylko odpowiedzi na
powyż wzmiankowaną korespondencję nie ogłosił,
ale nadto pozwolił sobie drwinek z autonomii,
w obec tak nieszczęśliwego wypadku zrabowania
pieniędzy p byczkowych, mających posłużyć na
zaspokojenie głodu i kupua zboża do zasiewu
12óciu gminom. Oto jest- sumienność tego dzien-j
nika i uczciwość jego korespondentów i przyja
ciół politycznych!

— Wiadomości literackie, naukowe, arty
styczne.
— W. Brodzki, rzeźbiarz, coraz więcej zy
skuje uznania w Rzymie. Niedawno ukończył z
gliny grupę, przedstawiającą Politykę, i wywołał
powszechny podziw i uwielbienie artystów oraz
profesorów włoskich.
— Józef Szujski przetłumaczył wierszem ryl
mowym komedję Arystofanesa p. t. „Rycerze.“
— W Warszawie wyszło (1873) dziełko p.
t. „Oględziny i grzebanie ciał zmarłych" ze sta
nowiska hygieny publicznej podług dr. L. Pappenheima, Lewyego i innych, opracowań j przez
St. Wojciecha Łukowskiego.
— Zawieruszone i nieznane kompozycje St.
Moniuszki wyszukiwane są obecnie przez nakład
ców i drukiem ogłaszane. Jeszcze przez czas nie
jaki ukazywać się będą te kosztowne szczątki,
aż w końcu się wyczerpią, zostawiwszy pole sa
mym przedrukom. Firma Gebethnera i spółki
wydała w Warszawie niedawno sześć nieznanych
Moniuszki kompozycyj: pięć na śpiew i jeden
na fortepian. Tytuły tych kompozycyj są: 1. Pieśń
pokutna, słowa M. Radziszewskiego. Jest to je
dna z owych prostych a wzniosłych pieśni, w
których układzie nikt u nas z Moniuszką współ
ubiegać się nie mógł. 2. Motyl, słowa Syroko
mli. 3. Powrót wiosny, słowa Gustawa Zieliń
skiego. 4. Urzeczony, słowa A. Żeleźniaka. 5.
Pieśń Nai. 6. Wreszcie Mazur weselny na forte
pian, może najwyborniejszy ze wszystkich jakie
Moniuszko napisał.
— Zapowiedziane dzieło p. t. „Fryderyk
Chopin i utwory jego muzyczne" przyczynek do
życiorysu i oceny kompozycji artysty, napisał M.
A. Szulc, profesor przy gimnazjum Marji Magda
leny w Poznaniu, wyszło z druku w Poznaniu
(1873) nakładem J. K. Żupańskiego. Polecamy
to dzieło wszystkim miłośnikom muzyki i wiel
bicielom jednego z najjenialniejszych kompozyto
rów. Napisane dobrze i sumiennie. O dziele tem
podamy w odcinku Gazety Nar. obszerniejszą
wiadomość.
--- Na górnym Szlązku, w Cieszynie wyszło
(1873) dziełko zatytułowane: „Książeczka o mał
żeństwie" ułożona dla ludu chrześcjańskiego przez
księdza dr. Leopolda Otto, nakładem autora.
Dzieło to zasługuje na uwagę. Przeznaczone głó
wnie dla ludu wiejskiego, pomiędzy którym na
leży je rozpowszechnić.
— W Warszawie opuściła prasę (1873) bro
szurka St. W. Łukowskiego p. u. „O małżeń
stwie" napisana podług doktorów L. Pappenheima i F. Oesterlena.
— Redakcja czasopisma Wędrowiec wycho
dzącego w Warszawie, wydrukowała jako doda
tek pracę oryginalnie po polsku napisaną przez
-naszego ziomka Henryka Bartscha p. t. „Wspo
mnienia z podróży do Ziemi świętej."

-

Wiadomości społeczno-ekonomiczne.

— Bank w Lubawie w Prusach Zacho
dnich pod nazwą „Bank rolniczy i przemysłowy"
założyli: F. Kawęczyński, K. Koźmiński, St. Dy
akowski, J. Mie-zkowski, W. Ossowski, dr. Rzepnikowski i ks. Sartowski. Kapitał zakładowy

oznaczony na 50 tysięcy talarów, zebrany na - zawiązanych spółek i majątku jaki one obecnie
akcje po 50 talarów, płatne w ratach kwartal
posiadają.
nych po 5 talarów. Bank ten wpłynie niezawo
Galicyjskie ogólne Towarzystwo ubezpieczeń
dnie bardzo korzystnie na rozwój polskiego han
zawiązało dotychczas 15 wzajemnych spółek na
dlu, przemysłu i rolnictwa w okolicach mocno
przeżycie, które mają być rozwiązane po kolei
przez kapitały niemieckie zagrożonych. Szczęść
1. stycznia 1883, 1884, 1885 itd. ostatnia 1.
Boże I
stycznia 1897.
— W Poznaniu powstają ciągle nowe han
Do 1. zm zawarto 1752 układów asocyadle polskie, z czego Niemcy chcący Polaków
eyjnych na ogólną podpisaną sumę 929.080 złr.
wykierować na żebraków, wcale niokontenci.
Wkładki wniesione przez uczestników, zoŚwieżo otworzono tam handle: Stanisława Rejzśtily ulokowane w listach zastawnych c. k. uprz.
nera, rodaka naszego, handel zegarów i zegar
zakładu dla kredytu włościańskiego, a wysokie
ków na Chwaliszewie; „Mały Bazar" handel
odsetki, które ta lokacja przyniosła, tudzież
koronek, płócien itp, towarów, otworzony przez
znaczny zysk na kursie listów zastawnych, wró
jedną z Polek przy ulicy Wilhelmowskiej; i przy
ży pomyślną przyszłość zawiązanym spółkom.
tejże ulicy nowo powstały interes komisowy i
Następnie zawezwał przewodniczący zgro
zbożowy pod firmą N. Kierski i spółka. Dążyć
madzonych członków do przedsięwzięcia wyboru
nam koniecznie należy do rozszerzania pola
komisji kontrolującej.
zarobkowania, czego się dokona przez ujęcie
Do rzeczonej komisji wybrano :
handlu i przemysłu w ręce polskie. W Toruniu
Pp.: Adolfa Jorkascha Koch, wiceprezy
powstają także handle polskie. Niedawno J. Kradenta c. k. dyrekcji skarbu, Juliusza Mikolasza,
jewicz otworzył tam skład towarów krótkich i
właściciela fabryki, Augusta br. Romaszkana,
galanteryjnych ; pierwszy polski tego rodzaju w
c. k. podkomorzego i dyrektora banku włościań
mieście rodzinnem Kopernika.
skiego, dr. Ferdynanda Krattera, adw. kraj., Jó
— Staraniem patrona spółek zarobkowych
zefa Tomasza Weissa, zegarmistrza, Michała
zacnego księdza ze Środy, powstały w Prusach
Służewskiego, c. k. profesora szkoły realnej,
Zachodnich dwa banki ludowe, jeden w DrzyciAbrahama Silbersteina, kupca.
miu, drugi w Śliwicach. Dyrektorem pierwszego
Na zastępców: Pp.: Karola Klimowicza,
obrano księdza Nelkę a prezesem Rady nadzor
właściciela handlu korzeunego i Alojzego Rnnge,
czej p. Różyckiego z Biechówka; dyrektorem dru
inżyniera asystenta c. k. uprz. kolei Karola
giego obrano księdza Kilhijana, prezesem zaś
Ludwika.
Rady nadzorczej p. Wincentego Dębińskiego z
Po zamknięciu walnego zgromadzenia ukon
Zalesia.
stytuowała się komisja kontrolująca, która obra
— Powiat Chojnicki w Prusach Zaćhodnich,
wszy p. Jorkascha-Koch przewodniczącym a p.
zamierzają niemieccy najozdnicy rozdzielić na
Juliuscha Mikolascha zastępcą przewodniczącego,
dwa: chojnicki i tucholski. Pomnoży to liczbę
objęła kontrolę nad zarządem majątku w myśl
urzędników-pasożytów niemieckich.
artykułu 14. warunków.
— Niejaki Gorzeński zwący się Ostrorogiem,
Podając do powszechnej wiadomości powyż
który z r. p. Józefem Łukaszewiczem polemizo
sze sprawozdanie powtórzymy w streszczeniu sło
wał o swoje drzewo genealogiczne, zostawszy
wa, które wyjaśnił dyrektor galicyjskiego ogól
szambelanem pruskiego króla, nie popiera inte
nego Towarzystwa, rzecz i istotę wzajemnych
resów narodu polskiego, jak tego dowodzi sprze
spółek na przeżycie, użnajemy bowiem wysoką
daż dóbr Szczodrojewo pod Pogorzelicami w Podoniosłość i prawdziwą korzyść takich spółek.
znańskiem. Sprzedał je księciu Meiningen, który bę
Z rozlicznych kombinacji ubezpieczenia na
dzie szerzył w około zarazę niemiecką. Ża sprze
życie, uzyskały w ostatnich dziesiątkach lat
dający ziemię polską w ręce moskiewskie lub
wzajemne spółki na przeżycie najwięcej wziętoniemieckie Polacy, zasługują na potępienie, nieści u ogółu; forma ta ubezpieczenia zaprowa
potrzebujemy przypominać.
dzona najpierwej we Francji pod nazwą „Touti— Gazeta handlowa donosi: Linia kolei,
nes" a następnie zaś znacznie wydoskonalona w
mająca połączyć drogę żelazną elizabetgrodzkoAustrji odpowiada najlepiej celowi.
bałcką z kijowsko-brzeską,. a zarazem przeciąć
Ponieważ rezultata jakie różne zakłady uokolicę największego ruchu cukrowniczego w gub.
bezpieczeń w tej mierze osiągnęły, zupełnie ukijowskiej, jest już ostatecznie postanowiona.
sprawiedliwiają wziętość tej kombinacji ubezpie
Zatwierdzono pierwotny kierunek na Szpołę, do
czenia, zaprowadziło też i Towarzystwo nasze,
dając odnogę ze Szpoly do Czerkas długości
otwierają przed 1 % roku dział ubezpieczeń na życie
wiorst 62, oraz łącząc na północy linję nową z
wzajem, spółki na przeżycie i dołożyło wszel
koleją brzeską nie w Fastowie, jak pierwotnie
kich starań, ażeby rozpowszechnić takowe jak
zamierzano, lecz bliżej Kijowa w Motowidłówce.
najbardziej w kraju naszym.
(Dok. n.)
Roboty około budowy nowej drogi, według wszel
kiego prawdopodobieństwa rozpoczną się w maju.

—

Trzęsienia ziemi. Listy z Ameryki po

łudniowej potwierdzają w zupełności poprzednie
doniesienia o trzęsieniu ziemi w S. Salwador,
mieście stołecznem rzeczypospolitej tejże nazwy.
Miasto zupełnie zniszczone zostało, zniszczenie
rozciągnęło się i na okolicę.
Wstrząśnięcia
trwały od 4. do 19. marca. Z początku wątw Europie o wiarog-oduośJ doniesienia,
sądząc, że ściąga się ono do Jednego t mniej
szych miast rzeczypospolitej 8. Salwador dotknię
tego klęską jeszcze w styczniu r. b. Obecnie
wątpliwości ustają. Najstraszniejszy z żywiołów
zniszczył w kilka tygodni czasu jedno po drugiem dwa miasta kraju ubogiego w zasoby materjalne i nie prędko zdolnego poniesiono straty
powetować. Zniszczone poprzednio San-Vincente
zaczęto już na tem samem miejscu odbudowy
wać. Szczęgóły wypadku w S. Salwador nie są
jes czo dobrze znane.Nazajutrz po ustaniu trzęsienia
ziemi w tem mieście d. 20. marca w odległości
kilkuset mil w rzeczypospolitej Argentyńskiej na
wiedzone zosało podobnąż klęską miasto Mendoza.
Zjawisko trwało jeszcze d. 21. marca;
dalszych wiadomości nie odebrano.

Gospodarstwo przemysł i handel.

Wzajemne spółki na przeżycie galicyj
skiego ogólnego Towarzystwa ubezpieczeń we
Lwowie: Dnia 28. zeszłego miesiąca odbyło się
walne zgromadzenie członków wzajemnych spó
łek na przeżycie zawiązanych przez galicyjskie
ogólne Towarzystwo ubozpieczeń, w celu wyboru
komisji kontrolującej stosownie do postanowień
artykułu 13. warunków.
Przewodniczący zgromadzenia członek Rady
zawiadowczej Edward Ksawery hr. Fredro zagaił
posiedzenie, sprawdziwszy obecność dostatecznej
ilości członków do powzięcia prawomocnej uchwaly.
Po krótkiej przemowie dyrektora Towarzy
stwa o celu i korzyściach wzajemnych spółek
na przeżycie, którą poniżej przytoczymy, odczy
tano sprawozdanie z dotychczasowego rezultatu

Przy losowaniu obligacji indemizacyjnych uskutecznionem na dniu 30. kwietnia

1873 zostały następujące obligacje do spłaty
wylosowane, a mianowicie:
(C. d.)
na 500 złr. z kuponami:
Nr. 155, 320, 382, 455. 507, 760, 892,
978, 1.041, 1.229, 1.232, 1.321,1.924, 1.970,
2.321,
2.&Ł9, 2.742, 2.823, 2.880, 2 905
3.101, '3,325, 3.357, 3.411, 3.634, 3.636,
3.656,

3.661, 3.705,

3.92$

4.246, 4.358,

4.535,
4.578, 5.017, 5.180, 5.258, 5.435,
5.491,
5.563, 5.588, 5.647, 5.860, 6.042,
6.084,
6.110, 6.167, 6.219, 6.540, 6.561,
6.569,
6.640, 6.705, 6.758, 6.942, 7.084,
7.123,
7 218, 7.678, 7.699, 7.979, 7.994,
8,120,
8.701, 8.850, 9.036, 9.142, 9.718,
9.740, 9.749.
na 1.000 złr. z kuponami:
Nr. 25, 126, 240, 308, 490, 778, 797,
1.023,
1.028, 1.053, 1.205, 1.261, 1.314,
1.505, 1 622, 1.787, 2.537, 2.577, 2.606
2.649,
3.385, 3.400, 3.568, 3.727, 3 879,
4.061,
4.496, 4.669, 5.006, 5.053, 5.108,
5.154, 5.278, 5.538, 5 548, 5.795, 5.897,
6.488,
6.629, 6.662, 6.706, 6.863, 6.864,
7.194, 7.206, 7.269; 7.474, 7.486, 7.617,
7.748,
7.862, 7.932, 8.146, 8 368, 8.522,
8.545, 8.775, 9.668, 9,686, 10.036, 10.040
10 072, 10.112, 10.322, 10.350, 10.430,
10.520, 10.779, 11.121, 11.493, 11.575
12.246, 12.357, 12.459, 12.959, 13.029’,
13.236, 13.345, 13.538, 13.890, 14.032
14.093, 14.392, 14.444, 14.521, 14 659,
14.699, 14.838, 14.988, 15.118, 15.374,
15,379, 15 397, 15.648, 15.790, 15.821,
16 096, 16.140, 16.156, 16.284, 16.350,
16.455, 16.461, 16.465, 16.708, 16.802
16.887, 17.157, 17.435, 17.611, 17.645,
17.694, 18.066. 18.355, 18.410, 18.652,
18.775, 18.787, 19.202, 19.232, 19.295,
19.381, 19.778, 20.156, 20.157, 20.345,
20.469, 20.618, 20.625, 21.168, 21 331,
21.424, 21.469, 21522, 21.574, 21.681,
21.747, 21.821, 21.861, 21.955, 22.104,
22.130, 22.313, 22.479, 22.487, 22.842,
23.158, 23.253, 23.275, 23.389, 23.557,

płacą | żądają
płacą {żądają
Lwów, z Izby handlo plącą żądają
płacą jźadaj
złr. w. a.
wej dnia 5. maja.
złr. w. a.
złr. w. a.
złr.
a.
LI. Akcje za sztukę.
Węg. poż, prem. po 100 zlr. 98 — 98 50 Aust.póhi.zach.po 200 zł.sr. 215 W 215 — Ferdynanda półn. 5 pr. m. k
89 50 90 —
Kolej gal. Karola Ludwika 224 50 225 50 Turecka poż. kol. po 400 fr. 73 50 74 -

„ Lwów.-Ozem. Jassy 150 — 152 —
Akcje bankowe.
Banku hip. gal. z wpł. 80pr. 238 — 240 „
krajów, z wpł. 50pr.
82 — Anglo-austr. po 200 zł. 120 286
Bodencred.au.po200zl.40 pr. 293
II. Listy zast. za 100 zł.
Tow. kred. gal. 5 pr. w. a. 78 75 79 25 Zakł.kr.dla h.i prz. po 160zł. 322
71 75 72 25 ., „ węg. 200zł. em.80p.
» „
» , 4 pr. w. a.
Banku hip. gal. 6 pr.
88 75 89 25 Comis. bank. wied. po 2G0zł. .94
94 75 96 - Tow.eskont. n. aust.po500zł. 5.184
Gal. zakł. kred, wlośc.
Franco-austr. po 200 złr.
III. Obligi za 100 złr.
em. 40 pr...........
135
78 35 79 — Franco-węgier. po 200 zł.
ndemnizacyjne galic.
IV. Monety.
em. 40 pr............
95
5 8 5 15 Gal. bank hip. po 200 zł.
Dukat holenderaki
em. 80 pr...........
5 12 5 18
Dukat cesarski
8 68 8 74 Gal. bank dla hand. i przem.
Napoleondor
po 200 złr...........
8 80 8 95
Pół imperjał rosyjski
Rubel rosyjski srebrny
1 65 1 72 Gal. zakł. kr. ziem.po 200zł.
1 46 1 47 Gal. bank kraj, po 200 złr.
Rubel rosyjski papierowy
1 63 1 65
era. 50 pr............
Pruskie bilety kasowe
107 75 109 - Renten bank po 200 zlr. 201
Srebro
Banku nar. austr. po 600 zł. 943
Wiedeń d. 3. maja.
Banku powsz. aus.po 200złr. 302
Powszechny dług państ.
241
Unionbank po 200 złr.
(za 100 złr.)
Vereinsbank po200zł.e.40p. 184
Rent, austr. wbankn. 5 pr. 70 60 70 70 Verkehrsbank pow.po200zl. 208
„
„ w sreb. 5 „ 72 90 73 _ Wechslerbankwied.p o200z ł.
1839 całe losy (m. k.) 296 — 298 _ Wied, bankyer. po 200 złr. 359
296 - 298 _
J g 1839 % losu
„
Akcje kolei.
3
1854 po 250 zł. 4 pr. 95 50 96 _ Albrechta po 200 złr.
1860 „ 500zł.w.a.5pr. 102 50 102 75 Alfóldzkiej po 200 złr. sreb.
(£ • 1860 „ 100 „ „ „ 117 50 118 50
Dniestrzańskiej „
„
142 50 143 _
. 1864 „ 100 „ „ „
Elżbiety
„ m. k. 242
Listy zast. dom. po 120 5 pr. 117 25 117 75
Ferdynanda półn. po 1000

Oblig. indm. (za lOOzł.)

złr. m. k. . . .
78 75 79 50 Franc. Józ. po 200 złr.. w. a.
orGal. Kr. a L. po 200 zł.m...
Inne publiczne pożycz.
Lw. Cze aJas. po 200 zł. wk.
Węgier.poż.kol.po 120zł.5p. 99 75 100 25 lMor.Szl.(cent.)po 200 złr. a.
Galicyjskie
Bukowińskie

2222

221
223
150

25 86 75
— 294 —
— 322 50
— 195 —
— tur —

50 136 -

50 96 -

„ „ lit.B.po200zł.sr.
Rudolfa po 200 złr. s. r.
Siedmiogr. po 200 w. a. er.
Staatseisb. Ges. 200 zł. w. a.
„
II. em. po 200 zł.
Siidbalin po 200 zł. srebr.
Tramway wied. po 200 zł.
Węg.gal.(£up.)pe200zł.w.a.
Węg.pól. wschodp.200 zł. s.
„ wsoh. (Ostb.) po 200
złr. w. a......................
„ zachód. (Westb.) po 200
złr. w. a.....................

181
166
—
334
—
190
356
.—
145

25
—
—.
50
—
25

181
167
—
335
—
190
357
— —
75 146

119 50 120
162 - 163

Akcje przemysłowe.
Budów. Tow.austr. po 200 z t. 263 50 264
„
„ wied. „ 100 „ 102 50 103
„ tanich pora.po 100 z. 63 50 64
--Borys.Petr.Cp.po 200 zł.wa.
—
—
50
—
-

202
945
303
241
184
209

50
„
„ 5 pr. w. a.
»
» 5 pr. sr.
— Gal. K. L. 300 zł.5 pr.sr.w.a.
—
„
II. em.5pr. „
50
„
III. em. 1871 300
75 Lw. Czer. Jas. I. em. 1865
—
300 zł. 5 pr. srebr.w.a
— Lw. Czer. Jas. II. em. 1867
25
300 zl. 5 pr. srebr. w. a.
Lw. Czer. Jas. III. em. 1865
50
300 zł. 5 pr. srebr. w. a.
Lw. Czer. Jas. IV. em. 1872
300 zł. 5 pr. srebi. w. a.
Rudolfa po 300 zł.5 pr.sr. wa.
„ em. 1869 po 300 zł.
50
5 pr. srebr. w a
—
„
„ 1872 po 300 zł.
5 pr. srebr. w. a.
-L. Siedmgrodz. 500 fr 5 pr.

Listy zastaw. (zalOOzł.)

— Boden cred. allg. óst.ópr.sr.
— „ spłać, w 33 lat. 5 p. wa.
— Gal. Tow. kr. ziem. 4 pr.w.a.
50
„
„ 5 pr. w. a.
50 Galie, bank hip. 5 pr. w. a.
— „ Zak.kr.włość.6pr.w.a.
Bank nar. austr. m. k. 5 pr.
— 360 — »
n
„ w. a.

100
88
—
—.
88
95
—
90

25
—
—
.—
25
—
__
65

100
88
—
80
88
95
—
90

50
25
—
50
75
50
—
80

Obligacje pierwszeń
stwa kolej, (za 100 złr.)
Albrechta.po300zł.5p.l00zl. 89
50 243 50 Alfóldz. 200 zł. 5 pr. sr. W. a. 89
Czeska z. 300 zł. 5 p.sr. W.a. —
— 2227 — Dniestrzańska 300 „ „
66
50 222 50 Elżbiety po 5 pr. srebr. w.a. 93
75 224 25 „ em. 1862 5 pr.
91
- 151 - „ em. 1870 5 pr.
101
„ em. 1872 5 pr.
99

50 90 —
50 89 90
— 92 50
— 66 —
50 — —
- 91 25
— 101 50
- 99 30

85
104
101
97
96

50
—
50
50
60

86
104
102
98
96

50
50
50
—
80

77 50 77 75

86 20 86 50
76 - 76 50
93 40 93 70
93 25 93 50
88 - 88 25

Papiery loteryjne (szt.)
Zak.kr.d.hand.i prz.po 100 z.
Klary po 40 złr. m. k.
Keglevieh „ 10 „
„
Palffy
„ 4f) „
„
Rudolfa
„ 10 „
„
Ks. Salm „ 40 „
St. Genois „ 40 „
.
Stanisław, (poż.) po 20zł. wa.
Waldstein po 20 zł. m. k.
Windiszgratz po 20 zł. „

181
38
—
27
14
38
27
23
25
22

—
50
50
—
25
—
—
50

182 —
39 —

28
15
39
27
24
26
23

—
—
—
75
—
—
50

Dewizy (3miesięczne.)
Berlin 100 tal.
Frankfurt 100 zł. (siiddeut.) 92 25 92 40
Hamburg 100 mark. banko 53 80 54
Londyn 10 f. sterl.
108 85 109 05
Paryż 100 frank.
42 75 42 80

23.596, 23.852, 23.878, 23.897; 23.923,
24.086, 24.125, 24.144, 24.171, 24,354,
24.461, 24.723, 24.762, 24.790, 24.807,
24.953, 25.240, 25.394, 25.688, 25.964,
26.027, 26.064, 26.162, 26.245, 26.267,
26.550, 26.592, 26.765, 26.792, 27.134,
27.135, 27.271, 27.703, 27.778, 27.886,
27.980, 28.147, 28.253, 28.489, 28.724,
28.942, 29.035, 29.053, 29.082, 29.112,
29.214, 29.263, 29.386, 29.449, 29.541.
na 5.000 złr z kuponami:
Nr. 336, 422, 459, 521, 710, 1.542,
1.705, 1.896.
na 10.000 złr. z kuponami:
Nr. 263, 377, 519, 623, 1.021, 1.267.
i Lit. A. Nr. 497 na 50 złr., nr. 568
na 300 złr., nr. 812 na 4.040 złr., nr. 813
na 580 złr., nr. 1.129 na 3.500 złr., nr.
1.630 na 7.110 złr., nr. 2.281 na 50 złr.,
nr. 3.506 na 50 złr., nr. 3.734 na 1.080
złr., nr. 4.417 na 1.700 złr., nr. 4.422 na
200 złr., nr, 4.705J na 450 złr., nr. 4.761
na 100 złr., nr. 4.784 na 50 złr., nr. 4.831
na 1.500 złr., nr. 5.073 na 7.900 złr., nr.
5.633 na 1.220 złr., nr. 5.673 na 300 złr.,
nr. 5.818 na 300 złr., nr. 5.920 na 600
złr., nr. 5.972 na 50 złr.
(C. d.)

Sprawozdanie targowe. Kraków, duia
29. kwietnia. 1873.
Zmiany powietrza w ostatnim tygodniu by
ły bardzo niekorzystne na rozwój ozimin, jak
kolwiek trudno jeszcze osądzić, w jakim stopniu
nocne, jak na obecną porę silno przymroski mło
dym latoroślom zaszkodziły. Jedna tylko rzecz
jest pewna, iż w ogóle rzepaki, które właśnie
kwitną obecnie, mocno ucierpiały.
Nie było jednak potrzeba powyższych oko
liczności, aby sprowadzić niezwykle silną ten
dencję na naszym dzisiejszym targu; brak bo
wiem dowozów, całkowite wypróżnienie tutejszych
zapasów i silny popyt tak lokalnych konsumen
tów, jak zagranicznych kupców były dostateczną
przyczyną podwyżki.
Pszenica. Wszystko co było ofiarowane,
szybko i po wysokich cenach rozkupiono, nawet
niższe gatunki chętnie nabywano.
Zyto. Lepszy popyt i mały dowóz.
Inne produkta. Nieznaczny obrót.
Waga wiedeńska netto.
Pszenica za 170 funt. — biała polska
zlr. —■ 13'— 14'50, czerwona 11'50 13’—
14'35 zlr., żółta galicyjska 12’— 13'— 14'35
zlr., żółta podolska —';— —•— —•— złr.,
żółta mołdawska —.-------- .— — •— złr.
Żyto za 160ft. — polskie, węgier. szlązkie
—'— 8'60
8'75 złr.

9'20 złr., podolskie

—'—

8'50

Jęczmień za 140ft.— wyborowy —.— 7'25
8'— zlr., na paszę —•— 6.— 7'— złr.
Owies za 100 funt. —•— 4'50 5'25 złr.
Groch za 180ft.— kuchenny —•— —•—
—'—• zlr., na paszę 8'— 9'— 10'— złr.
Fasola za 180 funt.—'-------- •--------- •— złr.
Nasiona olejne za 150 funt. — Rzepak
—*-------- '—, —'— zlr., rzepik
—'—
—•'— złr,, lnica —■-------- •— —'— złr., sie
mię lniane —•— —.--------•— złr.
Koniczyna za 180 funt. — biała —"—
—’------- '— złr., czerwona—'------- '——złr.
Najcelniejsze wyżej notowania.
Talar zlr. 1
64
*
— Rubel zlr. 1'47 —
Austr. dukat złr. 5'20.

Bank galicyjski dla handlu i przemysł,
w Krakowie
(C. d. n.)

nie tem, iż na programie stoi tylko sprawo
zdanie z czynności delegacji. I wypełnić to
chciał jeden z pp. urzędników c. k. policji
zaraz na początku mowy dr. Smolki, gdy
tenże zaczął coś mówić o ministrze rodaku,
drugi go jednak wstrzymał jeszcze. Lecz gdy
później dr. Smolka powrócił do tego przed
miotu i wyraźnie wymienił imię Ziemiałko
wskiego, wtedy już obaj urzędnicy zgodzili
się, iż czas jest wystąpić według instrukcji.
Co do drugiego zarzutu, to urzędnik po
licyjny jako komisarz rządowy ma jedynie
przewodniczącemu w imieniu rządu dawać
zlecenia podczas zgromadzenia odbywającego
się, a ten jest za spełnienie tych zleceń od
powiedzialny. Zresztą komisarz rządowy nie
ma ani prawa, ani obowiązku zabierać głos
i przemawiać do zgromadzenia.
Zwalanie winy i niby srogo liberalne oburzenie na nietakt urzędnika i na nietakt
przewodniczącego, jest jedynie fintą Dzienni
ka Polskiego, w celu zasłonięcia wobec opi
nii istotnych motorów tego zajścia.
Wychodzący w Kollinie organ czeski
Konina d. 3. bm. oświadcza, że Czesi są z
zasady niechętni wejściu do Rady państwa,
wszelako jeżeli większość stronnictwa anticentralistycznego uchwali wejście do Rady
państwa, Czesi poddadzą się tej uchwale.

Komisja budżetowa delegacji przedlitawskiej, rozbierając sprawozdanie ankiety o
kontrakcie Skenego, uchwaliła rezolucję, że
delegacja przyjmuje do wiadomości rezultat
ankiety, zaleca go ministerstwu wojny do uuwzględnienia i nie czuje spowodowaną przy
stąpić do wniosku węgierskich rzeczoznaw
ców wypowiedzenia kontraktu Skenego.

Telegramy Gazety Narodowej.
Wiedeń dnia 5. maja. Delegacja
przedlitawska przyjęła ordynarjum budżetu
marynarki według wniosków komisji; toż
samo ekstraordynarjum, pozwoliwszy je
dnak 564.000 złr. na zbudowanie okrętu
kazamatowego „Tegetthof", które komi
sja wykreśliła.
Delegacja węgierska przyjęła w spra
wie kontraktu Skenego wniosek swej komi
sji, z poprawką Lonyaya, że nie żąda się
stanowczo zniesienia monopolu Skenowskiego, tylko wyraża się życzenie unika
nia monopolu ile to być może.

Pociągi kolejowe na głównym dworcu
Karola Ludwika.
(Podług zegaru

,
zCzernu wiec
*.
n

sowe:
5% procentowe za 8dniowem wypowiedzenim

Ostatnie wiadomości,
Korespondent Dzień. Polskiego Mirosław
z pod Lwowa narzeka, iż żaden dziennik
polski nie podniósł potrzeby wzięcia przez
Polaków udziału w obchodzie 251etniej ro
cznicy pańszczyzny. Gazeta Narodowa pier
wsza podniosła tę politykę w osobnym arty
kule wstępnym i potem już dwakroć o tej
potrzebie przypominała.
Dziennik Polski zwala całą winę nie
dzielnego wystąpienia c. k. policji w Zgro
madzeniu wyborców na nietakt urzędni
ków c. k. policji, i na nietakt przewodni
czącego. Ani pierwszy ani drugi zarzut nie
jest uzasadniony. Taką instrukcję miała c. k.
policja, aby nie dozwolić mówienia o panu
Ziemiałkowskim, o obecnem ministerstwie i
o obecnej sytuacji politycznej wobec bezpo
średnich wyborów a motywować to wzbronie

Nadesłane.
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zBrodów i Złoczowa „
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9 „ 45 wieczór
10 „ 50 rano.
10 „ 43 wieczór.
3 „ 58 rano.
*3 n 45 popolud.
10 „ 58 wieczór.
4 „ 18 rano.
4 „ 3 popolud

Kursa Giełdy wiedeńskiej

rytus rafinowany z anyżem stopień 67.

Marjackim wydaje we Lwowie, jakotei
przez filję w Brodach Asygnaty ka

5 m. 57 m. rano.

rakowa do Lwowa o g.

Rafinerja spirytusu Juliusza Mikola
sza notuje spirytus rafinowany stopień 63 spi

Bank krajowy galicyjski przy placu

lwowskiego.)

Przychodzą

z dnia. 5. maja 1873.
godzina 10. minut 35 przed południem
Wiedeń. Akcjo franko aust-. 134.—. Wę
gierskie kredyt. 177.—. Anglo-austr. 282.50.
Unionsbank 241.—. Kolei Karola Lud. 22g.—.
Kolej siedmiogr. 170.50. Kolei połudn. 190.75.
Kolej Alfólda 169.—. Kolei Elżbiety 24.150.
Kolej Iwowsko-czerniow. 149 .50
Węg.Nordost.
145.—. Kolei północnej 156.—. Kolei Rudolfa
166.—. Węgierska Ostbahn 119.—.Indemizacj.
galicyjskie 78.50. Losy z roku 1864. 142—.

Akcje kolei koszycko-oderbergskiej 17050.
Aanku obrotowego 208.—. Losy tur. 73.7b.
Bkcje banku budów. 258 —. Kolei panstwow.
334.—. Banku związk. 357.—■. Losy węgier
100.—. Eos. bankn.reut. hyp. 19650.. Kolei Nadduiestr. 000.00. Rubel ros 1.47 %. Usposobienie,
mocne.
Akcje kred. 322.—, Anglo-austr. 286.—.
Unionsbank 242.—. Kolej Kar. Ludw. 223.50.
Kolej połudn. 191.—. Frauko-austr. 135.—. Lo
sy z 1860 roku 102 50. Napoleondor 8. 73.—
Tramway 373.—. Usposobienie: nocne.
z duia 4. maja 1873.

Berlin. Ruble papier. 80.%. Akcje kredyt
196.%. Lombardy 116.%. Galizier 102 ‘/4 Kilej państwowa 205.%. Rumuńska 46.%. Bank
noty austr. 91.15/16. Losy 1864.0000 Uspasob:
mdłe.

Wszystkim cierpiącym zapewnia zdrowie i siły bez lekarstw i kosztów ’

R e vl a e s c i e r e

du

Barry

■ ,
,
u
.
z ŁONDYWLJ.
Żadna choroba me oprze się delikatnej Revalescióre du Bairy, która bez lekarstw i kosztów usuwa
wszelkie cierpienia żołądka, nerwów, piersi, płuc, wątroby, gruczołów, błony śluzowej, pęcherza, nerek i
organow oddechu, jako to: tuberkuły, suchoty, astmę, kaszel, niestrawność, zatkania, biegunki, bezsenność
bezsilność, nemoroity, wodną puchlinę, gorączki, zawroty głowy, uderzenia krwi, szum w uszach, nudności
itp. nawet podczas ciąży — nakoniec di ab et es, melancholię, schudnięcie, reumatyzm, gościec, błędnicę
Oto wyciąg z 75.000 świadectw o wyleczeniu chorób, które urągały lekarstwom:
Certyfikat Nr. 68.471.
..
Ęan’®> mogę Cię zapewnić, że po używaniu dwuletniem twej cudownej Reyalescióredu Barry
nie czuję więcej ciężaru mojej starości, a liczę lat 84. — Nogi moje służą mi znowu, wzrok mój stał sie tak
dobrym że szkieł nie potrzebuję, żołądek rwój jest zdrów, tak jakbym miał lat 30, jednem słowem jestem
zdrów, każę, nawiedzam chorych, odprawiam nabożeństwo, odbywam dosyć długie przechadzki piechoto
umysł moj jest jasny, a pamięć moja odświeżyła się. — Proszę Pana, abyś raczył to moje oświadczenie
publicznie ogłosić. Z szacunkiem i wdzięcznością:
Ks. Peter Castelli, proboszcz w Prunetto.
Certyfikat Nr. 75.705.
.
Wiedeń, Praterstrasse, 22. maja 1871.
4)
< ,, 10 wiem, jak Panu podziękować. za zbawienny skutek twojej Rovaleseićre. Cierpiałem na kurcze
ąuóotKowe, kaszel i dijarję, a teraz dzięki pańskiemu środkowi, zupełnie zdrów jestem.
L. GrossmannReealescitre a,u Barry pożywniejszą jest od mięsa, i oprócz tego oszczędza więcej niż 50 razy swoją ceną
o
i
m r <■ I?a % ęuszkach blaszanych za pół funta 1 zł. 50 c., za funt 2 zł 50 o.
2 funty 4 zł. 50 c., 5 funtów 10 zł., 12 funtów 20 zł., 24 funty 36 zł. — Biszkokty w puszkach po 2
SA‘.<?0AzŁ ^°.c' ,Czekolada w proszku lub w tabliczkach na
12 filiżanek 1 zł. 50 c., 24 filiżanek 2 zł
J 4* l&rn PrT?szku Ha, 120 filiżanek 10 zł., na 288 filii. 20 zł., na 576 filii. 36 zr
GŁÓWNY ikład w WLEDNIU gBarry du Barry
*
et comp. Wal 1 fischgaase 8, jakoteż wszędzie
w porządnych aptekach i sklepach korzennych. Skład wiedeński wysyła też Reyalescióre swoją za przekazem
lub pobraniem pocztowem.
J
K
. , Ajencjc: w Białej: u aptekarza Erich Keler. w Bochni : u Franciszka Reissa, c. k. salinarnego
aptekarza, i u I. E. Bulsiewicza, w Brodach: u M. S. Franzosa i G. Grilnspanna, aptekarz pod złotym
mww. wtc^u °ff|CaC^: o.,Alta’.c' k' apt- °bw., i u Ignacego Schnirch; w Grazu u braci Oberranzmeyer, w Kołomyi : u J. Sidorowicza; w Krakowie: u Józefa Trauozyńskiego; we Lwowie u
Zygmunta Buckera aptekarza, u Piotra Mikolascha aptekarza, eopolda Rotlendera, u F. W. Królikowskiego,
u Karola Schnbutha, u Juliusza Reissa i uJakóbaBeisera; wŁinzii: uF. M. v. Haselmayears Erben: w Peszcie
o Jozefa v. Torok5 w Pradze.' u Józ. Fursta: w Przemyślu u Edwarda Mach,lakiego; w Bzcszo
m Comp’; % Tarnopolu: u A. Morawetz
*
i dr. A. Buohe'ta o. k. apteka obw
wTarnowiet u A Tenrjjna apt. pod Aniołem i u W, T. A. Wielogórikiego

Nasiona świeżych

Buraków pastewnych
doborowych i najlepszych gatunków

Do wygrania!
KSt-

Korzec
po złr. 14 — złr. 16 — złr. 17 i złr. 18.
Garniec
, „ 50 — „ 55 — „
60 i „ 70.
Font wied. „ „ 36 —j „ 40 — „
45
i
50.

2136 5—?

Marchew pastewna olbrzymia
100 funtów złr. 50. — 1 funt

dnia 15. maja na promesę pożyczki prem. węgierskiej.

,

„

poleca nowo urządzony Główny skład Nasion

TEOFILA ŁUCKIEGO
przy placu Halickim obok Banku hipotecznego 1. 14.

— 55 ct.

Dnia 26. czerwca na los loterji rządowej,

Główna wygrana złr. 150 000, 15,000 itd. Główna wygrana złr. 100.000, złr. 30.000
w srebrze, 2.000 dukatów w zlocie itd.
Cena promesy 3 zlr. w. a.
Cena losn złr. 2.50.

Do nabycia u

Fryderyka Schubutha i Syna

Losy tylko za nadesłaniem gotówki wysyłane bywają!

we LWOWIE, w Rynku pod liczbą 45,

2247 1-2

Dla utrz,v iniijar yeh hotele 1 traktjernikow!

2500 obrusów we wszystkich wielkościach i serwet wyprzedaje o 40% poniżej cen fabrycznych
Skład towarów płóciennych i bielizny S. REICHA, przy placu Marjackim pod liczbą 6,

2176 4- 6

Do dawania 2 godzin lekcji muzyki 1
francuskiego lub niemieckiego, 13sto-letniemu chłopakowi, potrzebna jest

Zakład hydriatyczny

Dobra Bar i Koców

Pierwsza wiedeńska

PROCH HEBBACIANHY

fabryka wieżowych zegarków

HERBATY

(przedtem Gebr. Resch)
we Wiedniu, Mariahilferstrasse 61,

w starostwie Gródeckiem, między Gródkiem
w Sasowie
a Sądową Wisznią o ćwierć mili od przystanku
od 1. maja otwarty na lato, jest zaopatrzony
kolei w Rodatyczach położone, obejmujące
w dobrą traktjernię i wynajmuje dla gości
1927 w głównym składzie 2-6
kąpielowych na zamówienie listowne, półkryty na miesiące letnie do 1. września. 2258 1-2; wsdlug wykazu katastralnego: 360 morgów
roli, 35 morgów łąk, 3 morgi ogrodu i 178
nowy powóz zakładowy do kolei w Złoczowie
morgów
lasu,
z
którego
48
morgów
starej
Stecki,
za cenę 2 złr. 50 centów.
2262 1—8
Środopolce, poczta Radziechów.
dębiny mogą być natychmiast wykorczowane
Franciszek Medwey,
■ i na pole obrócone — są z wolnej ręki do
Dyrektor zakładu.
sprzedania. Bliższa wiadomość u adwo
Funt po zlr. 1.20, najlepszy zlr. 1 50.
kata Dr. Rayskiego we Lwowie, lub u wła
Poszukuje się
ściciela w Kocowie poczta Gródek. 2259 1—3
Frydryka Schubutha i Syna
Jako
dowód,
że
lud
nasz
wiejski
szlachetne
;
do nabycia lub wydzierżawienia
2253 t-4
postępowanie z sobą umie oceniać, i tych, któ- we Lwowie, w Rynku Nr. 45.
PTJTGI
różnego
rodzaju
—
ruchadła,
rzy ich opieką otaczali, i względem których '
zaciągnęli obowiązki niewygasłej wdzięczności,1OBSYPNIKI, plewiacze, znaczni
Najtańazy i najlepszy
od 60 do 150 morgów z budynkami niedaleko podaję fakt: W czasie świąt ruskiej Wielkiej
ki, podskibowcc, extyrpatory,
kolei lub gościńca. Wiadomość pod adresem nocy W. pp. Baltazar i Merja Kobylańscy po
grabie i spychacze,
Józef Birkle, Lwów, Rynek Nr. 40.
dwuletniem opuszczeniu wsi Dżuryna, w któ-1SIEWNIKI szerokorzutne i rzędowe, ko
rej zamieszkiwali, w przejeździć obecnie z ma
siarki i żniwiarki,
Opuścił tłocznię
jątku swego z Pokucia na Podole, dla odwie KLOC
■
ARNIE, młynki i wialnie
dzenia najszczerszych swoich przyjaciół, za ma w znacznym zapasie według najlepszych
trzymali się w Dżurynie, a że ich córeczka
Adr. Piatt & Comp. w Nowym Jorku.
systemów, fabryka maszyn
jedyna spoczywa tamże na cmentarzu, więc
do przewodnika statystyczno- najprzód udali się na grób drogi, aby przy- 20327-12
Nąjlepszł żniwiarki w świecie! Niedo‘
porównanla z kombinowansmi! W Austrji, Wę
topograflcznego 1 skorowidza witać się z jej popiołami, w których żyje pa
we Lwowie, Nowy Świat 1. 25. ,grzech jest tychże przeszło 300 w ruchu z zamiątka
ich
szczęścia.
Lud
wiejski
spostrzegł

przez
1 dowoleniom ! Świadectwa , pochwały, rzeczo
Konrada Okszę Orzechowskiego szy to otoczył ich kołem, starsze i młodsze1L 580.
•znawcze wyroki i polecenia w niezliczonej ilości.
wydanego, wskazujący przydzielenie miejsco pokolenie, dziatki, wiodły ich do szanownego
CENY:
wości w Galicji, W. ks. Kraków, i Bukowinie proboszcza Jarymowicza, którego dom okrą
do świeżo ustalonych c. k. urzędów pocztowych żyli, i cały dziedziniec napełniony był ludem,
Kosiarka (New Model) .... zł. 350
Celem zabezpieczenia dostawy kamienia doŻniwiarka
!
i jest po 10 centów w. a. do nabycia. — Obe co cisnął się tłumem dla uściskania kolan
z przyrządem do odkła
।
drogi powiatowej z Komarna do go
dania i grabiami
500
cnie kupujący skorowidz ten , otrzymuje do przybyłych, później jedna chóralna zabrzmiała budowy
(
krajowego przy Wejsmanówce, odbędzie Kombinowana
1
datek bezpłatnie — również poleconą przez prożba, aby o nich nie zapominali, z wznoszę- ścińca
kosiarka i żni
niem
błogosławieństwa
dla
obojga
zacnych
‘
się
w
kancelarji
Wydziału
powiatowego
w
wiarka .............................. ; „ 600
Wydział Rady szkolnej krajowej uchwalą z d.
5. kwietnia 1873 do L. 2358 mapa Galicji państwa i podziękowanie za nieporównane ich Rudkach dnia 14. maja 1873 rozprawa na pod
Do każdej maszyny dodają się części rezer
iwowe i dwa noże.
wraz z W. Ks. Krakowskiem dla szkół tutej- serca, którego nieustanne dowody mieli przez ,stawie ofert pisemnych.
szokrajowych tegoż samego wydawcy, jest do przeciąg dziesięcioletniegc pobytu między nie- ' Potrzeba kamienia wynosi na ten rok 300
Jeneralna Ajencja: Jozef Oestermi, albowiem byli aniołami opiekurtczemi ich sągów,
,
każdy po 216 stóp kubicznych w ce-1reicher, w Wiedniu. Akademiestrasse 3.
nabycia po cenie 80 centów od sztuki.
Nabywającym większą ilość , u stępuje się rodzin, w ich dworze znajdowali punkt opar- jnie po 12 zł. za jeden sąg.
W Galicji przyjmują zlecenia: PP. Kra
cia się i zaspokojenie normalnych potrzeb ży
Kamień ma być łamany w Czułowicach sicki,
■
Krasiński i Spółka we Lwowie.
2257 1-1
rabat.
cia codziennego, tak na przednowiu jak i wj
w Lubieniu niedaleko za wsią w miejscu
Księgarnia
we Lwowie. czarnej godzinie. Oto niech będaie przykład,lub
, ten cel przez Wydział powiatowy oznana
Zastrzega się przed naśladowaniem! Ka
że lud nasz umie wysokie uszanować cnoty, czonem
(
i dowieziony na przestrzeń drogi wio- żda
i
maszyna zaopatrzona jest naszą firmą:
bo oddali cześć winną W. pp. Baltazarowi i (dącej od Komarna do Buczał, a to w miesią- iAdriance Piatt di Co., PoughkeeMarji Kobylańskim, którzy godni uwielbienia' ,cu maju przynajmniej 100 sągów, resztę zaś |psie N. Y.
mogą jako wzór obywatelskich i domowych.200 sągów w przeciągu dwóch następnych mie
Na posadę nadzorcy dróg gmin cnót być przedstawieni. Izraelici nawet miej-'sięcy tj. do końca lipca.
nych w powiecie Rudeckim ogłasza scowi zbliżyli się do nich ze łzami w oczach,
Oferty wniesione być mają do dnia 14.
witali, błogosławili i żegnali ich z najserde- maja 1873 do godziny 12. w południe i zao
się niniejszem konkurs.
czniejszem wzruszeniem.
patrzone
w wadjum wynoszące lOprc. ceny fiRoczna płaca z tą posadą połączo
Lud w Dżurynie tylko tem się pociesza, skalnej bądź to w gotówce lub papierach warna wynosi 300 zł. z dodatkiem na u- że obecni dzierżawcy W. pp. Potoccy prawdzi1’ tości
obliczonej podług kursu.
trzymanie konia w kwocie 100 zł. wa. wie rodzielską opieką, szczerą radą i skute IV ofercie winni przedsiębiorcy podać do
Ubiegający się o tę posadę winni wnieść czną pomocą w każdej chwili ich wspierają. kładnie cenę podług której tak z kamieniopp. Baltazar i Marja Kobylańscy oce' łomu w Lubieniu jako też z kamieniołomu w
swoje podania potrzebnemr wywodami nili W.
miłe i słodkie współczucie wieśniaków w
kamień dostawić się zobowiązują.
opatrzone za pośradnictwem Wydziału Dżurynie dla siebie, udarowawszy ich datkiem’1 Czułowicach
Opuszczenie z ceny fiskalnej wyrażonem
powiatowego w którego obrębie mie pieniężnym, wzajemnie polecali się ich pamięci być musi w ofercie słowami, nie według pe
szkają do Wydziału tutejszego najda i z biegiem wrażeniem opuścili Dżuryn.
wnego procentu, lecz według kwoty za każdy
Miło jest sercu odgrzebać w ludzie naszym1 216 stóp kubicznych wynoszący sąg.
lej do dnia 20. maja 1873.
wiejskim dobrą i szlachetną stronę, dlatego}
Każda oferta winna być przepisaną marką
Z Wydziału powiatowego.
ten epizod podaję do publicznej wiadomości. stęplową opatrzona i należycie opieczętowana;
Rudki 28. kwietnia 1873. 2232 2-3
Dnia 21. kwietnia 1873.
W.
zewnątrz musi być oznaczoną nazwiskiem lub
firmą przedsiębiorcy i zawierać przytem miej
Soek.n ereehieu:
sce jego mieszkania i zwykłe zatrudnienie.
4te «ehr Y.rm.lirtc
Otarty nie zaopatrzone w wadjum, po ter
*
AnflaW
do sprzedania w złoczowskiem staro minie, lub niedokładnie wniesione nie będą
uwzględniono.
****
W^fc
’ stwie, lasowej okolicy, 103 morgów ziemi w
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14. maja 1873
dwóch parcelach, dom murowany na piętro o
7 pokojach, kochni, piwnicy, stodoła, spicch- o godzinie 1. po południu.
Bliższe warunki przejrzane być mogą w
lerz murowany z cisowego kamienia, stajnie
murowano — pokoje na piętrze i dole i spi godzinach urzędowych w kan.elsrji Wydziału
2231 3—3
chlerz sklepiony, z całym inwentarzem, pa powiatowego.
sieką i meblami. Bliższa wiadomość u J. K.
Z Wydziału Rady powiatowej.
Z u hiben in der
poste restante Dunajów.
2228 2—3
Rudki d. 28. kwietnia 1873.

Nauczycielka

Korespondencja z Podola,

Folwark

BUKEYE

Scliaucr A Kohler
poleca swoje za najlepsze uznane wyroby zegarów wieżowych i konsol, jak
również wszelkiego rodzaju zegary dla publicznych budynków, zamków, kolei
żelaznych, fabryk, zakładów górniczych itp. pod zupełną gwarancją.
Cenniki i rysunki na żądanie bezpłatnie.
2205 1—3

Handel porcelany i szkła

Edwarda debhardta
we Lwowie,

Werner & Comp.

poleca

pojnaj tańszej cenie

Ogłoszenie

F.H. Richtera',

L. 582.

Konkurs.

w domu p. Penthera.

Najtańszy i najlepszy

lai liętszy wyMr

WAZONÓW

>

na Jbuliiety

i doniczek na kwiaty
porcelany, szkła i masy kamiennej w najnowszych fasonach i deseniach,
oraz

KULE OGRODOWE
w

różnych

kolorach

i

wielkościach.

2251 1-6

Obwieszczenie.

Nie na asygnaty kasowe, lecz jedynie na

Realność tabularna

1862 95—100

B0\ Y

Ordinations - Anstalt ftr

Ważne dla gospodarzy wiejskich!

geheime Krankheiten
(btstnders Sehwłehe) won 8pecial-Arxt

Med. Dr. Bisenz,

Mając długoletnią praktykę w różnych fabrykach tak krajowych jak i zagranicznych
otworzyliśmy

WIEN. Stadt, Sinrer.traaie 12.
Tlrl. Ordinatian ran 11—1 Uhrund von 2—4 Uhr.
Anek wird durch Correapoadfna bebandel
*
und
warden die Mediaamante beaorjt — Gejen roataaehnahm. wird aiahts (eacbickt.

w Zamarstyno wie pode Lwowem

Fabrykę machin i narzędzi rolniczych

Zaraz do wydzierżawienia

i utnymujemy w naszych składach własnego wyrobu:
około 130 morgów, graniczący ze Lwowem, z mlocarnii' podług systemu Claytona i Schuttlewortha z doborowego materjału, siewniki
inwentarzem żywym i martwym. •
szerokorzntne i rzędowe, pługi i grabie Howarda, młynki do czyszczenia zboża i inne ma
Bliższa wiadomość w kancelarji Towarzy chiny i narzędzia gospodarcze.
stwa chowu koni, gdzie sklep Jiirgensa ulica
Pracując sami, jesteśmy w stanie cenę naszych wyrobów położyć niżej jak wszelkie
Sobieskiego nr. 4 na 1 piątrze od godziny Stej inne fabryki, gwarantując zarazem za takowe na 1 rok i 6 miesięcy, o ile zepsucie tychże
do litej rano.
2 -3 z wadliwego wykonania pochodziłoby.
Wszelkie zamówienia przyjmujemy w fabryce naszej w Zamarstynowie, lub przez
Spółkę komisową przy ulicy Freuela we Lwowie (dom Romaszkani) i uskuteczniamy takowe
j! PRODUKTY FARMACEUTYCZNE | szybko i punktualnie.
j !
z Fabryki
5
Z uszanowmiem
pp. Montreuil braci et Comp. | 2256 1—2
i : w Clichy la Garenne pod Paryżem. ?

Dydyk, Rawski i Wawrzycki

• !
! :
i i
; j
; !
• ;
! i
i ’
j ;
ii
< !
i i

CUKIERKI CYTWAROWE, łatwe do
zażycia dla dzieci, niezawodny środek
przeciw robakom.
MAGNEZJA ANGIELSKA HENRY’S
bardzo skuteczna, przyjemnego smaku.
PEPSYNA i PASTYLKI z PEPSYNY,
przeciw chorobom żołądka i trudzącemu trawieniu.
1802 17 — 24
SEIDLITZ-POWDERS z etykietami angielikiemi po cenach nadzwyczaj nizkich.
We Lwowie i w Krakowie w aptekach p. P. Mikoluscha i Trauczyńskiego.

g
£

X

|
K
g
X
5
<•
X
<
x

Rządca

w średnim wieku, wolny, który zarządzał
dłuższy czas poprzednio majątkiem w Prusiech a od dwóch lat w W. ks. Krakowskiem,
mogący złożyć parę set reńskich kaucji, po
szukuje od św. Jana odpowiedniej posady w
mniejszym majątku. Listy należy adresować
do Adm. „Gaz.Nar.“ pódl. B. B.
2209 3—3

Spec fik

Jedyny jaki potwierdzony został przez

/źź

czyli swoisty Lek ///?§$£
przeciw słabościom
piersiowym, kata li Łwi
rom, słabościom płuc! V
gwałtownym i cnro-W.WwS;'
nicznym i różnych
postaci suchotom.

i\Ą\Dra H. Fremiiiean,
K]II | Doktora nauk,
.uwieńczonego przez
fili) fakultet medyczny,
'/// Aptekarza honoroy
wego Iszej klasy.

SACCHAROLE
CHANTREL
przygotowany z Kwasem Fosforanu Wapna.
Używa *i-

W
w aptec?

we wszystkich bez wyjątku chorobach organów oddechowych z pomyślnym skutkiem,
nieszkoózac bynajmniej kuracji racjonalnej.
Lwowie w aptece p. M1KOLASCH; w Brodach w aptece p. Kul lak; w Krakowie
Trauezyńsk i ego.
1820 34—52

Doniesienie Ha zwiedzających wiedeńską wystawę r. 1873.
Widzenia a oraz i do polecenia godne są

2204 3-15

Znakomite powodzenie.

M. Likeya piwiarnia i jadalnia

lELOCTlYE

Codziennie dwie polskie potrawy.

jsst to

w Wiedniu, verlangerte Karntnerstrasse Nr. 60.

1815 62—78

Mączka ryżowa
przygotowana z Bizmutem,
dla tago to działa szczęśliwie na skórą

niedostrzeżona przystaje do ciała
nadaje

cerze świeżość naturalną.

OH. FAY

Magatyn Perfum w Paryżu
9, na ulicy de la Paix, 9.
Dostać można w magazynach galanteryjn.
FP. Rudolfa Schwarsa i Kamila
■ trayłowskiego.

PASTA i SIROP z KODEINA

megro domu bankowego
przyjmuję i oprocentowuję każdą dowolną kwotę pieniężną

na S°'o od sta
Każdego dnia powszedniego w zwykłych godzinach biurowych
nastąpi natychmiast zupełna wypłata każdej sumy.

bez poprzedniego wypowiedzenia
Na żądanie może byó zarządzone ściągnięcie moich bonów we
wszystkich głównych miastach Austrji i we wszystkich miastach
handlowych w Niemczech.

Ponieważ kombinowana przezemnie manipulacja zasilana bywa
przez znaczne fundusze, pozostawiam do osądzenia opinii publicznej,
jakiej doniosłości jest tak ważne i znakomite urządzenie przez opro
centowanie każdej sumy i zwrot tejże bez wypowiedzenia.

Co miesiąca, pierwszy raz 1. czerwca 1873 wykażę tak złożone
wkładki, jak również wszelkiego rodzaju przyjęte pokrycia.

Te wykazy wraz z wykazem pokrycia będą sprawdzone przez
komitet rewizyjny, a ponieważ przewodników opinii publicznej uwa
żam za najwyższy sąd, będą zatem do tego komitetu rewizyjnego
oprócz znakomitszych obywateli miejskich, zaproszeni także P. T,
panowie redaktorowie znaczniejszych we Wiedniu wychodzących
czasopism.

P* BERTHĆ w Paryżu.

żaden środek nie mole iśi w porównanie x powyższym na uśmierzenie najuporezywzzego kaizla, grypy, katarów, kokluszu, zapalenia naczyń odde
chowych płne (towcAitw), nieoceniony w początkach sashot i na trrytacye
piersiowe wszelkiego rodzaju.
Środek ten dla cudownych jego własności odznaczony rzadkim we Francyi zaszczytem,
pomieszczony bowiem został wśród specyficznych lekarstw przyjstych i uznanych urzę
dowo przez właściwe władze.
Skład główny w Parytu u P. BlRTHt, ti, rac des Jcoles; w łrodacż w aptecd
P. Kulłik ; we Lwowie w aptece P. Mikousci; w Krakowie w aptece F. I. TlUUCZYN8E1BG0 j w Pojmaniu u Dr* Hankkyicza.

J. B, Płacht,
Bankhaus we Wiedniu,
Stadt, Werderthorgasse Nr. 7.

największy wybór Flui^inl. francuskich i berlińskich,
najmodniejszych vUOłCn najelegantszą zarzutke
OÓi .iis

poleca magazyn towarów modnych i płócien

Romana Woi<?»yiiBkegr® we Lwowie.
ulica Halicką nr. 11.

PP GRI.HALLT & €.
aptekarzy w Paryżu.

ne

mi

dni 14
fc |6wieże
Co transportu

Wód mineralnycli

Galicyjskie Towarzystwo

Dla iadących
•*
“ J

Parcelacji i Budowy

na Wystawę wiedeńską.

3)

Folwark rozległy na 166 m. roli i łąk z tartakiem, foluszem i

4)
Folwark mający 297 m roli i łąk. Oprócz tego
5)
Do morgowej rozprzedaży 192 m. iyiwej roli i 539 morgów wybcroKAROLA BAŁŁABANA
wych łąk.
2221 1-3
Prale z liści drzewa rosnącego w
Łaskawe zlecenia z prowincji wysyłają
Praygotowane
Q) Las mięszany jodłowy i bukctcy mający przestrzeni 2725 morgów.
się natychmiast koleją lub pocztą na całą-. j-Peru,
»-n —leczy
„szybko
zybko i niechybnie rzerząozki
najuporczywsze i zastarzałe. Apteka Grimault
Obszar folwarków stosownie do umowy z nabywcami może być zwięk
2156 4-8
Galicję,
et Comp. dla lekarzy, którzy mają zwyczaj szony, a nawet cale dobra ryczałtem sprzedane. Dogodne warunki wypłaty
• zapisywać balsam Kopaiwy, za pomocą" klena udzieleniu kredytu oparte, zapewniają aię nabywcy. Las dodanym być
iowatości, przygotowuje pigułki z esencji
£
może do folwarków częćciowo lub w całości, albo osobno w całości lub czę
Matiko i balsamu kópaiwy.
Pigułki te, nie tylko źe zawsże skutkują iściach sprzedanym.
otrzymuje i poleca handel

HEMOROIDY
przez użycie Pigułek ze Scordium

Dra. LEBEL w Paryżu.
Ulica Lafayette, 113 — Cena 3-i 4 fr.
We Lwowie w apt. p. MjEolaśch;
w Krakowib w apt. p. T raiiozyńsklego;
w Brodach w apt. p. KulTak; w Pozna
niu w apt. p. Dra Mańki a wic za.

Ekstrakt

w jak najkrótszym czasie, ale nawet nie mają
tyle nieprzyjemnej woni balsamu kopaiwy.
Każdy flakonik opatrzony jest podpisem
Grimault et Comp.
1840 11—14 ;
Dostać można we Lwowie w składzie ma-1
terjałów aptecznych i aptece p. Piotra Mikolasch, w aptekach pp. Beisera i Ruckera; w
'Krakowie w obudwu aptek, pp. Józefa Trauczyńskiego i Wiktora Redyka ; w Brodach- ~
intece
(aptece p’ Frhhdoś; w Rzeszowie w tą.'-— pr
Schaitera; w Warszawie w składach mater.
mater.
aptecznych pp. J. Mrozowskiego, Ferd. Aug.l
Gallege i Ludwika Spiessa.
............ -~j

*

Szczegółowego opisu na zapytanie franco, udzieli bióro
„Galicyjskiego Towarzystwa Parcelacji i Budowy“ nr. 19.
w Krakowie.

Ostrzega się przed fałszowaniem I

Z powodu zupełnego zwinięcia
mego tutejszego handlu

niżej umieszczany podpis zaopatrzony, a na ety~ *
kowana pismem.

f
Skład hurtowny u korespondentów Towarzystwa:
JÓSEF YOHST dc Co, Wien, (zum schwarzen Hund, Hohen Markt, No 1).

KT,OGER a SOHN, Wien SchottengasHe Ar. 1.
1855 25—48

PEZOIDT A StJSS, Droguisten, Wien,
RAABE BRUNO, Drognist, Więn, BaCkert4trrtKxe No 1.
A. A K. 6ABŁER, B ień. Wiedli, HahpWrasse No 1.

Cennik bielizny inęzkiej.

8

1
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STtneS^iży^ tak
.11 nie tylko oswobadza od nieznośnego osadu na zębach, ulepsza oraz emalię i białość
zębów z każdym dniem więcej. — Pudełko kosutujo 63 cent w. a.

s

Anaterynowa Pasta do zębów.

Jstpo™dnym zPnljlepszych środków do czyszczenia zębów, nie zawiera bowiem szkodliwych pierwiastków,
części jej śiladowo mineralne działają ulepszające na emalję, nie szkodząc zęoom, jak
również organiczne przymieszki Pasty czyszcząc, dzjąłąją oraz odświeżająco na emalję
i śluz dziąseł, w skutek przymięszania olejków eterycznych, zęby od tej pasty bieleją
i czyściejsze bywają coraz znaczniej.
Szczególniej zalecać ją należy podróżującym morzem lab na lądzie, nie męźe
siąlbowiem rozlać ani się też psuje codziennem użyciem. - Słoik kosztuje 1 złr. 22 ct. w. a.
• Plnmhfł dn 7phńw Plomba ta jest z proszku i płynu; użytą
L lOLLlIJdj UU
ZitJUUYY. bywa do wjpełmania próżnych trupieszeją..cychzębów, w cela przyprowadzenia takowych do pierwothej formy i zapobieżenia dalszemu
^zerzeniu się gnicia, w skutek czego zapobiega się orat następnemu namułowi pozosta
łości petraw, jako też śliny i innych płynów i dalszemu osłabieniu szczęki sięgającemu
nerwów zębowych, co ból.zębów sprowadza.
Pudełko kosztuje 2 złr. 10 cent. w. a.
1871 2-3

KAROLA BERCK, Wie^I, Welle Nr. 6-8.

ekstraktu mięsnego Towarzystwa Liebiga w Londynie dla Adętrji i Węgier.

We Lwowie do nabycia u O.T. Wincklera, A. Wernera, P. Mikolasoha, Z. Ruckera, G.Mullinga.
i w aptece pod Opatrznością Jakóba Beisera.

PERFUMERYASkWIKTORYA

RIGAUD & G,E

■■Z

•a
a

a

ULICA

O
o
<>

4>

<►

O

We Lwowie : apteka dr. Tytusa Zarzyckiego, apt. pp. P. Mjkolasza, J. Beisera,
Zygmunta Ruckera, handel p. Kleina wdowy, Jakóba Pipesa i p. Bonifacego Stilera.
W Krakowie : pp. Górecki, J. Jahn, L. Feintuch, E. Stockmar apt. i Geldwasser, N. Redyk
aptek., Siedlicki aptekarz w CzerniowcĄch.
W B e łz i e p. Hrymak, w Bi ał ej p. Józ. Kraus, iE. Keler, w Bi el sk u p. Stańkoapt. w Bóbrce p. Czernik ap., w Boc hni F. Reiss ip.Niedzielski, wBrodach p. Griinspann i M.S. Franaos wBrzeżanańh p. Żminkowski ap.ip. B. Fadtnhecht, wBuezaczu p. Kercel.i C.Lewicki; w Chrzanowie p. Sporysz ap., w C z e r n i o w c a c h p. Alth syn ap., i Ig. Schnirch p.
NOWOŚCI KAŹDĆJ PORY ROKU
Różański, p. Ritzinger, w Dóbr om ilu p. Grotowski apt., w Dolinie p. J. Praunfelder
Specyalnie żale cane osobom dbającym o wykwintną golowalnią i przywiątująeym
t>
apt., w Drohobyczu p. Dobrzyniecki apt., w Dynowie M. Kouiecki, w Frysztaku
p. N. Lów, w Grybowie p. Muszyński, w Ja worowie p. Lachowicz apt., w Jaros 1 awagę do Wytwornych-perfum. — <K
wiu p. Nowakiewicz, w Jazłowcu p. Twardowski apt., w Kimpolungu B. Sommer,
WYWORY RÓŻNE
X ।
WYTWORY z YLANGYLANG
K o 1 o my i p. Różański Mar. Nowicki i p. Sidorowicz apt., w Krośnie Krysztoforski, w
TOLUT1NE
<
£
Krynicy p. M,Nittybit apt.,
Lu to w i s k ach p. M. Koniecki, w L i p n i k u p. SomEzlrait U rum a odoratisiióii wylWor
merfcld apt., w M an a s ter zy sk a c hp. Żarski, wN o w y mT ar gu p. S. Laur, w Nowym
Nowa
woda
toaletowa
z
kwiatów
Algier<
>
sprowadzony z Wanilii i przygotowany
Sączu
p.
Kosterkiewiczowa
wdowa
Ig. Garani S. Liphtman, w P o 1 sklej Op t r a w i e p. C.
skicli i
balsamu Tolu.
>
spccialnie w naszśj fabryce.
Weber ap., wPrzeinyślup. Gajdeczkai syn, p. Kozłowski i p. Machulski, w Pijze wpr's k u
.
.
MYDŁO
MIR
\NDA
<>
i
p.
Switalski
ąpt
,
w
Rad
ow
ca
ch
p-B. Teichman, w Ra w i e p. Jan Distl apL, w R o z-'
EXTRAIT D^YLINC^LANG
J( , ।
Ze soków liliowego i głowiastej sałaty ła- < > - wadowie p. Marecki, i Gibriel, w Rzeszowie B. J. Schaiter i syn, i Kilinowski apt., w
BOUQUET DE MANILLE
godzące i udelikątpiającepowlwkę cielesną. < >
Sa ni bo r ze p. .Kriegsęisen apt., p. Riedl apt., w Sanoku p. J. Jaklicza wdowa, i p. R.
EXTRAITj.DE KANANGAi
Bartfi, i p. A. Beil, apt., p. C. Kopacz, w St ryju p. Krzyżanowski apt. i p. J. D. Musseublatt,
MYDŁO YLANGYLANG
w Su c ż a w,i e p. E. Botezat apt., w Tarnopolu p. A. Morawetz, p. W. Stachiewicz i Reid
Perfumy
do
chustki
donosa
wytworzone
j
r
WODA TOALETOWA YLANGYLANG
Ta.rn o.Wi e p. W. T. A. Wielogórski, H. Koy i Reid i Karniin, w Tarce p. A. Czyrprzez dysiylacyą Pirus Japonica.
’r
niański, w W ad owi c a c h p. Fołtin i Uhma apt., w Z a 1 e s z czy k a ch p. Kodrębski, w
POMADA YLANGYLANG
EAU de FLEURS db LYS RIGAUD j t
Złoczowie p 0. Fadenhecht i Petesch, w Żółkwi p. Krzyżanowski i Nahlik.
OLIWĄ YŁAI|GYL^Mj.| j
‘ ^1$
BidUi udeljkamia;
Bieli
udehkatma. pleć.
płeć.

i; I

>

$

riXATORY YLANGYLANG

g'
s-

JS. SEtlCK II,
Skład fabryczny płócien i bielizny, przy placu
Marjackim li'6 we Ficowie.

Roślinny Proszek do zębów.

Jakoteź we wszystkich większych aptekach, handlach korzeni i delikatesów.

g

2 uszanowaniem

II

Ta Woda do ust przez świetny wydział lekarski wiedeński uznaną i własną 20etnią praktyką wypróbowana, skuteczną jest szczególniej przeciw,wszelkiej nieprzyjemnej
woni z ust, w razie zaniedbania czyszczenia tąk sztucznych, jako też dziurawych zębów
i korzeni, tudzież na usunięcie odoru tytoniowego ; jest ona jedynym środkiem nieprzewyższonym od żadnego innego, na słabe, łattyo krwawiące się, długotrwałe zapalenia
dziąsłai szkorbut, szczególniej dla żeglarzy na reumatyczne i gośćcowe bole zębów, przeciw wierzeniu i znikaniu dziąseł; szczególniej w dojrzalszym wieku, kiedy wrążliwość
włŁHkł-tąmu wiekowi na zmiany powietrza powstaje. środek ten czyści w ogóle zęby,
jjŁtecznie zapobiega gniciu dziąseł, nieocenione oddaje przysługi posiadającym
Mpffi snąl>0 osadzone, na co tak zwykle wielu szkrofulicznych cierpi; wzmacnia dziąsl •
i działa na przyleganie mocniejsze onychże do zębów; nie dopuszcza bólu, kiedy zęby są
niezdrowe, zapobiega formowaniu się kamienia osadowego; ustom nadaje świeżość i ochładza je, sprowadza smak czysty, rozpuszczając nam ul i usuwając go zupełnie, dlatego
działa dobrze na zmysł smaku. — Flakon kosztuje 1 złr. 40 cęąt. Opakowanie na
pocztę 20 cent.

w Paryżu 1867, — Hawrze 1868, — Amsterdamie 1869,
Moskwie 1872, — Lyonie 1872 i w Paryżu 1872.

o 3O°|o niżej cen fabrycznych.

Wysprzedaź trwać będzie krótki czas. Odbiorcy większego
kupna otrzymają jeszcze w dodatku znaczny opust (rabat).

nadwornego dentysty i właściciela przywileju w Wiedniu, Stadt, Bognergasse, Nr. 2

Najwyższe wyszczególnienia na wystawach

VIV1ENNE, 8, W PARYŻU
Dostawcy zabrewetowani
J. K. M. KRÓLOWEJ HOLENDERSKIEJ i wielu innych panujących dworów

patentowana

s

towarów płóciennych i bielizny
i pizesiedlenia się do Wiednia, będą wysprzedane wszystkie
zapadowe gatunki płócien, obrutów i serwet, chusteczek do nosa, 2.
kos. ul męzkich i damskich, kalesonów, spodnie, kaftaników, negliźyków, płaszczów do fryzowania , towarów pończoszkowych itp. itp.
począwszy od duia 15. kwietnia.
Ażebv jednak ten tak znaczny skład jak najrychlej wysprzedać, będą wszystkie towary sprzedawane
3

Woda ańaterynowa do ust

z AFRT-BENTOS (w poltidii. Ameryce).

Dalej dostać można u Droguistów »

w Ameryce i Anglji
ulubiona

"przyw. świeżo ulepszona pierwsza
w:i’^’^E£|^aeclraie

Towarzysfwa Liebiga

Jedynie prawdziwy

nil8W ’

OflCl 8.118

Longin Feigel,

z wszelkich źródeł, naturalnych

Bez niebezpieczeństwa wpędze
nia wewnątrz 1811 15—52

|9etlXprywatny^ Jest w

W najzdrowszej części miasta, Theresianuni;
lÓ'UU’
Jest to najsilniejszy środek'foniczny, jaki
Gasse, tuż obok kolei konnej, prowadzące! ąia;
“
posiądą sztuka lekarska; wzmacnia wyczerpane
plac wystawy, sa do wynajęcia dwa sypiśtne z r^żnemi knuliBkiicjaiiii.
*
prgahiżdiy
i źasilh' krew zubożałą^ Zalecany
1 pod a je do publicznej wiadomości, iż w dobrach swych
pokoje z pięcioma łóżkami o podwójnych ma-;
Bliższe szczegóły mogą .być na łaskawe
■ przez najznakom tszych lekarzy, skutkuje przeteracach i .z porządną pościelą, za opłatą stu^zwanie podane w biurze Towarzystwa Nr. 5.
lęiw blądaezce, toycieńczeniu, nieregularności
reńskich
tygodniowo.
W
cenę
tę
włączona
jiiż!
0
'
*
113
Akademicka we LAówiei
2044'6. -'?
perjodycznych odpływów, zapobiega tym gwał
usługa, jakoteź dwa razy na dzień herbata za'
7
townym boleściom żołądka, którym kobiety
stawiana w osobnym pokoju. Usługa polska.
Medycyny Dr.
zwłaszćza tak c/dsto podlegają. Przykłada się
do rozwoju organizmu młodych panienek,po w powiecie Sanockim przy bitym gościńcu na lińii W razie żądania może być dodanym za opłatąi
pięć, dziesięć reńskich tygodniowo, salon z for
budza apetyt, ułatwia trawienie, przepisuje
. „
_
■•się dzućiąm lymfatycznym, powraca ciału zatwierdzonej Zagórsko-Grybowleckiej położonych, ma nastę- tepianem i z balkonem, zkąd widok na cały;
Wiedeń i okolicę.
1935 11—20 Magister pójożniotwa, były asystent przy kat.
świeżość
natsiralną.
wiezosc i,i jędrność naturalną.
pujące
FOLWARKI
do
SPRZEDANIA
:
Zamówienia, oznaczające dzień przybycia,(anat. patologicznej na uniwersytecie Krakow'Dostać można we Lwowie w składzie mat.
jakoteź długość zamierzonego pobytu wypada skini,-ząmieszkał przy ulicy Halickiej pod Nr.
aptęez. i apt. p. E. Mikolasch, i w apt. ppBeisera i'Ruckera.' W Krakowie w obydwu
1) Folwark obejmujący 880 morgów Żyżfnej roli, wybornych łąk i lasu, przesyłać jak najwcześniej, dołączając dziesięć.37, II piętro. Ordynuje od godziny 2 do 4 po
apt. pp. J Trauczyńskiego i W. Redyka. W z pięknym parkiem, domem mieszkalnym o 14 pokojach i lirznemi budyń- reńskich jako zadatek; pod adresem : Biclań-lpołudniu. Dla ubogich od 8 do 9 rano bezBrodach w apt. p. Fraazos. W Rąeswowie w apt.
ski, Theresiainiin-tjlasHe 17 Wien.i płatnie.
2187 3—4
kami gospodarskiemi w bardzo dobrym stanie.
j>. Schaiter. W Warszawie w składach mat. apt.
2) Folwark obejmujący 350~morgów żyznej roli i wyborowych łąk ^bu
pp. J. Mrozowskiego, Ferd. Aug. Gallego i Lud,
Spiessa.
1838 21—28 dynkami murowanemi w bardzo dobrym stanie i gorzelnią z całym aparatem.

krajowych i zagranicznych

I.ECZĄ SIĘ SZYBKO I RADYKAIAIE.

Wydział centralny
Towarzystwa wzajemnej pomocy Oflcjali-

Koszule męzkie z prawdziwego holenderskiego, irlandzkiego i rumburgskiego
płótna zł. 1.85, 2.40, 3.-, 3.50, 4.—, 4 50 do 5.10‘.
Bardzo cienkie z fantazyjneini prządkami lub haftowanemi batystowemi
wstawkami, złr. 5.50, 6.—, 7.—, 8.— do 10.— najcieńsze.
Kalesony męzkie pod-ug niemieckiego lub francuskiego fasonu z najeienszego
rumburgskiego płótna, złr 1.20, 1.70, 2.—, 2.25, 2.50 dó 3.—.
Skarpetki w różno-kolorowe paski lub gładkie z Fil de Cosse, złr. 3.— , 3.50,
■ 4.—, 4.50 do 5.— za pól tuzina.
Koszulę męskie z najcieńszego angielskiego szyrtyngu z fałdeczkami lub gład
kim przodem, zł. 1.80, 2.—, 2.50 i 3.— najcieńsze.

Cennik im składzie będącej bielizny Damskiej.
75 rozmaitych fasonów różnych gatunków koszul damskich, zlr. 1.70 2.—,
2.25, 2.50, 3.—, 3.50, 4.—, 5.—,6.—, 8.— do 10.— najcieńsze.
Majtki z najcieńszego i najlepszego Chiffonu, elegancko zrobionych i najnow
szego fasonu, zlr. 1.25, 2.—, 2.25. 2.50, 3.— do 3.50 najcieńsze.
Kaftaniki z najeienszego pbrkalu najnowszego fasonu, zlr. 1.41), 1.80, 2.—,..2 50,
2.75, 3.— do 3.50.
Bardzo cienkie, ż gustownie wyrobionemi najstai-anniej-hąftowanemi wstaw
kami, złr. 5.—, 5.50, 6.--S 6.50, 7.—, 7.50 do 8.— nbjćiensze.
Spódnice do ubiorów kostiumowych i długich sukien podług 100 rozmaitych
wzorów wypracowane, złr. H.HO, 2.80 , 3.— , 3.25 , 3.50 , 4.—, 4.50, 5.—,
6.—. 7.—, 8.—, 10.—, 12.
do 15— najcieńsze.
Płaszczyki do czesania podług najnowszego fasonu i najcieńszego perkalu,
złr. 2.50, 3.—‘,.3.50, 4.—, 4.50, 5.-^, 6.—, 7.—, 8 - do 10 najcieńsze.
Pończochy damskie wybornego gatunku, złr. 2.—, 2.50, 3.- -, 3.50, 4.—. 5.—
6.— do 7.— najcieńsze za pół tuzina.
Nocne koszule damskie z czystego dobrego płótna i najcieńszego angielskiego
szyrtyngu, z długiomi rękawami, kołnierzem i manszetami, złr. 2.50, 3 25,
4. , 4.50, 5.—, 6.— do 7.50 najcieńsze.

g
£
5
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Cennik płótna i chusteczek.
Chusteczki dla dzieci z czystego płótna, 65 ct. za pół tuzina.
Chusteczki z rumburgskiego i irlandzkiego płótna, złr. 1.— 1.10, 1.50, 1.75,
3.—, 2.25, 3. , 3.50, 4.—, 4.50, 5.—, 5 50, 6.- do 7.— najcieńsze za pół
tuzina.
Francuskie batystowe chusteczki z kolorowcmi brzegami i czysto.białe, złr.
1.40. 1.75, 2. , 2.tO, 3.
3.50, 4.—, 5.— do 6.— najcieńsze za pół tuzina.
Sztuka prawdziwego płótna białego na koszule męskie, po 25 łokci wiedeńskich
złr. 9__ , 9.50, 10.—.
Sztuka najcieńszego płótna jak skóra . najlepszego wyrobu, po 30 łokci wie- s»
E3
dońskich, złr. 13.—, 14.—, 15.'—-,. 16.
16.->, 18.— do 20.— najcieńsze.
Sztuka płótna holenderskiego po 40 łokci wiedeńskich, ua koszule dla dam i
dzieci, lub na pościel, złr. 14.50, 15, 16, 17 najcieńsze.

• MO

sztuk rumburgskiego, holendersk.ego, irlandzkiego bilefeldskiego
i szwajcarskiego webowego płótna po 50—54 łok. wied., na 14
i 16 koszul mezkich, najlepszy gatunek, pierwej po złr. 22, 25,
28. 32. 38. 43.48. 52. 58. 65 do 120; 0EJ" koHz.lnje teraz

sztuka tylko zlr. 18, 80, 32, 24, 28, 30, 35, 40,
45, 50, 55, OO, 70, 80 do 1OO najciepsze.
s
c3
I

Znajduje się także na składzie wielki wybór płótna bez szwu na prze
ścieradła, bielizny stołowej w pojedynczych serwetach i obrusach, ręczuików’
dreliszkowych i adamaszkowych , najcieńszych nakryć stołowych w garniturach
na 6, 12, 18 i 24 osób, prawdziwych angielskich szyrtyngów w całych sztukach,
równie też i na łokcie barchany, drelichy kolorowe, firanki, kaftaniki i majtki,
trykotowe i t. p. Wszystkie tu wymienione artykuły będą w porównaniu z po
wyższym cennikiem jeszcze znacznie niżej ceny sprzedawane.
Wszelkie zamówienia z prowincji będą za nadesłaniem gotówki lub za
pobraniem pocztowe»i najrychlej i jak najrzetelniej uskuteczniane.

s 1
3.

Sprzedaż trzvać będzie tylko krótki czas <
i odbywa się jedynie w handlu płócien i bielizny |
S. REICHA, plac ftlarjacki Nr. 6, w domu Penthera,
obok handlu optyka p. Boscovitza.

2058 10—12
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POMADA MIRANDA O
OLIWA i POMADA

Przeciw wypąd|ąiu włosów, pobudza < >
porosi włosów nagłowie, nadając im dęliktóry od. młodości jZajinuje sie gospodarstwem
katpość, miłość i połysk.
coi
, i od lat 30 zarządia mniejszemi i większemi
OIP
folwarkami pojedynczo lub zarazem, szuka z
powodu wydzierżawienia nnjątku, posady.
Gotów jest także złożyć kaucję.
Bliższa
być można we Lwowie w składach perfum pp. R.
K. bchwaria,
w-
nnzsza wiadomość
wiadomość w Administracji „GaNabyć
Schwarza, K. btrzyź
Strzyż oow
raj4. ^ranc.
hX Ijc.h a
Red^f .41
godowej/) -------------------- ‘ ,’2215 2-8
akiego, Jakuba^

| Bank Lwowski
w y d a j e

miasta Krakowa.

jlAsiiii.m mm

I
Losy
f
(HiKNOikiHWiinigo Y/oAinboweN-iąsRwoimjij fi fvn{yxi?/OT aimo^
g
Głów ne wygrane
I|
I zlr. w. a. 40.000, 35.000, 20.000, 15.000 itd. i$ ?
Najniższa wygrana złr. 30,
sprzedają

we Lwowie: c.- k. uprz. gal. akęyjny Bank hipoteczny i Filje jego
JK^Ukowio^ Czerniowcach, Tarnopolu i Samborze.
„
JtoKAWHW 1 Filja je^° w Brodach.
W Wiedniui Bank- Awndvdy«tótelergeschaft der Nieder - Oesterręiehischen Escompte-Gesellschaft.
1895 11-?
Wydawca, właściciel i odpowiedzialny redaktor Jan Dobrzański.

.:x3

.00

61

w

•

i oprocentowuje takowe począwszy od 1. lutego 1873 po
6°|o za 14 dniowem wypowiedzeniem
n „ 30
u
Wszystkie w obiegu będące 6/Ł2 % asygnaty kasowe oprocentowują się począwszy od
dnia 1. lutege 1873

po r 0.

1896 5—?

Asygiinfr kasowe Banku Lwo.wsklego wypłaca bez potrącenia prowizji
w Wiedniu, wiedeński Wechslerbańk, w Pradze, pragski Wchselerbauk , w Peszcie, bank
Peszteński i w Tryjeśęie ogólny bgnk Tryjesteński.
DYREKCJA

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