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Lwów d. 26. kwietnia.
(Przedstawienie się nowego ministra Radzie
państwa. — Sprawy bieżące.)

Wier, er Abendpost z d. 23. b. m. pisze:
„Spowodowaną najuniżeńszym wnioskiem J.
O. pana ministra-prezydenta ks. Adolfa Auersperga nominację Jego Ekse. pana dr.
Florjana Zieiniałkowskiego ministrem
bez teki, uważają pisma wiedeńskie, jakie
mamy dziś przed sobą, za akt sumiennego
wypełnienia programu rządowego i wszech
stronnej a uprzedzającej życzliwości (czyjej?
i dla kogo? p. r. G. 2V.) Co do osoby no
wego ministra, podnoszą doświadczone jego
umiarkowanie i liberalny sposób myślenia,
które Jego Exc. zapewniają sympatję centralistów" (Ferfassungsfreunde).
Organ urzędowy musiał powitać nowego
ministra, co uczynił, ale użył ku temu kłam
stwa. Jakie są głosy dzienników, na które
się Wienerabendp. powołuje, wczoraj przy
toczyliśmy; a z nich wcale co innego wy
pływa. Zadaniem też rządu co do Galicji,
wytyczonem w mowie tronowej z końca gru
dnia 1871 r., było zawarcie ugody z Galicją,
ale nie mianowanie ministra bez teki, i to
takiego, który nawet przed najbliższymi
przyjaciółmi swoimi ukrywać się musiał z
tą nominacją. I o owym liberalizmie wiele
dałoby się powiedzieć, choćby tylko wspo
mniano o dziejach wyrazu staatsgefahrlich
w ustawie o stowarzyszeniach i zgromadze
niach. Apologia urzędowa gazety urzędowej
dla J. Exc. p. ministra ma tyle podstawy,
co sławne twierdzenie
rressy, iz
„wstąpienie Ziemiałkowskiego do gabinetu
dowodzi, jako nie cała Polenschaft odpycha
Radę państwa, z bezpośrednich wyborów po
chodzącą". Pod tą „nie całą Polenschaft"
ukrywa się tylko p. Ziemiałkowski z garstką
źydków bezwyznaniowych i moskalofilów.
Dnia 23 bm. na ostatniem posiedzeniu
Izby posłów, pojawił się J. E. dr. Ziemia!
kowski na ławie ministrów; zrobiono mu tam
miejsce zaraz po prawicy J. O. ks. ministraprezydenta. Z galerji poglądało kilku exdelegatów naszych. „Sesję Izby posłów, piśze
Tagblatt, zamknięto wczoraj pod niezwyczajnemi okolicznościami. Mimowolnie przypomi
nano sobie rok 1869. Jak wówczas, były i
teraz krzesła delegatów galicyjskich próżne,
ale zato na ławie rządowej pojawił się mąż
zaufania Galicji (!), nowo mianowany mini
ster, dr. Ziemiałkowski. Nie tak jak dawny
minister polski, p. von Grocholski, w stroju
narodowym, ale we fraku; — przez stronni-

Młode Niemcy i Henryk
Heine.
Odczyt Stefanii Wechslerowej
miany w sali ratuszowej dnia 25. marca 1873.

(Dokończenie.)
W Paryżu także wyszło później, w języ
ku francuskim pisane, dziełko jego „o
Niemczech.'1

Powiada w przedmowie, iż je z umysłu
tak nazwał, jak sławne dzieło pani de Stael,
bo go to dzieło wielkiej Francuzki zawsze mo
cno śmieszyło i gniewało, — nie omieszkał
tu naturalnie jak zawsze dodać kilka bardzo
charakterystycznych i dowcipnych, ale bardzo
trywjalnych uwag o znakomitej tej pisarce.
Jedna tylko uwaga nastręcza się nam
czytając to dzieło jego, a to ta, że owa Fran
cuzka, z której on się śmieje, o wiele wyżej
jego naród oceniła i o wiele piękniejsze o
nim dała wyobrażenie ziomkom swoim, ani
żeli ten Niemiec, który nawet nie ma tyle
poszanowania dla ojczyznj swojej, że ją robi
przedmiotem dowcipów swoich wobec obcego
narodu. — A jednak — bo jest to natura
niezbadana i niepochwycona, zagadka psy
chiczna, mieniąca się i migocąca w kontra
sty — on tę ojczyznę kochał. — Laube,
przyjaciel i wielbiciel jego, opisuje w swoich
pamiętnikach jedno widzenie się z nim, kie
dy po kilkunastu latach pobytu w Paryżu,
przyjeżdża znowu na czas krótki do Berli
na, a na zapytanie co go tu sprowadza, od
powiada: „Pytasz mię poco wróciłem do Nie
miec ? Trzeba mi było znowu usłyszeć dźwię
ki i głosy ojczyste, by nie przestać być po
etą, trzeba mi było usłyszeć echa pieśni
moich, by głos boski w mojej piersi znowu
zabrzmiał." — A w innem miejscu znowu
mówi: „Czy mam ci opisywać nocy księży
cowe, które przepędzałem w Boulogne nad
brzegiem morza? Jak czarne góry jedwabiu

Tłok XII
Przedpłatę i ogłoszenia przyjmują:

GAZEM JAMIIM
j ctwo centralistyczne nie jak ów nieufnością, | przypomniał, ie sprawozdanie komisji finan- I jeden obywatel lub mieszkaniec miasta, ma
) ale jako stary dobry znajomy sympatycznie sowej o petycjach gr. kat. duchowieństwa ' jąc grunt i trochę własnych zasobów, będzie
witany, zasiadł dr. Ziemiałkowski w fotelu parafialnego o podwyższenie kongruy jest go
mógł przystąpić do budowy, bo w miarę po
miuisterjalnym. Wszyscy przeciwnicy polity towe, i zażądał, aby je postawiono na po stępu budowy, będą mu zaliczki na pożyczkę
czni, z którymi długie walczył lata, Rech- rządku dziennym tego jeszcze posiedzenia-.
udzielane. Przez to podniesie się miasto,
bauer, Demel, Giskra, Kuranda, Plener,
Co też Izba przyjęła, a następnie na wnio przybędzie znaczna ilość nowych domów w
i członkowie centrum, ściskali p. Ziemiał- sek sprawozdawcy, p. Tomaszczuka, uchwa nowym guście budowanych, i ogniotrwałym
kowskiemu ręce, wzajemnie ściskani; a aby
liła, petycje przekazać rządowi do troskli materjałem krytych, bo taki jest warunek
kontrast był tern zupełniejszy, rodacy Ziewego zbadania i uwzględnienia. Dziwimy się
tej pożyczki, ułożony przez specjalną komi
mialkowskiego, obaj chłopi i poseł ruski przytem, dlaczego nikt nie podniósł, że i
sję miejską, i zapobieży się skutecznie bra
Janowski, stronili od niego." — Czy nie kapitulne duchowieństwo gr. kat. jest niemi
kowi pomieszkań, tej klęsce, która niszczy
zbielała smagła twarz dr. Ziemiałkowskiego,
łosiernie skąpo uposażone, i każdy starszy Lwów, Kraków i inne większe miasta, a któ
gdy oczy czytały ten opis, przez inne pisma profesor szkół średnich pobiera większą pła
ra już i do Stanisławowa zaglądać poczyna.
stwierdzony? Przyznamy się, że choć dr Z.
cę, jak prałaci gr. kat. kapituł1 we Lwowie
Wobec wystawy powszechnej, w której uto
wystąpił z koła Polaków, to jeszcze boleść i Przemyślu
nęły miliony, wobec usposobienia giełdy, na
nas ima, widząc, że wzajemnie ściskani, ści
której poważne papiery, jak listy hypoteczne,
Zamknięcie Rady państwa przed
skają ręce jego taki Giskra, który publicznie
otwarciem wystawy nastąpiło na wyraźne ży listy komunalne nie mają odbytu, wobec pro
przez wszystkie błota włóczył honor Pola czenie cesarza.
centów, które Wydział krajowy bankom kra
ków, a którym nawet centraliści dziś pogar
jowym płaci za zaliczkę na krajową poży
Walka
teutońsko-madiarska
to

dzają, taki Kuranda, najmizerniejszy, ale najczkę, bo płaci pono 9%%, wobec trudności,
wścieklejszy wróg Polaków i prowincji, którą czy się dalej. Pesti Naplo z dnia 23. bm.
których doznaje Wydział krajowy w zawar
podnosząc
artykuł
pewnego
pisma
centrali

w Radzie korony ma reprezentować, której
ciu pożyczki przez cały kraj poręczonej, wo
stycznego,
uderza
gwałtownie
na
przedlitawdobrem opiekować się ma dr. Ziemiałkow
skiego ministra finansów, p. Depretisa, i pi- bec tego, co głoszą dzienniki, iż banki bel
ski I... Cóż to dalej będzie!
sze:
„Rekryminacje i wycieczki na nas ze gijskie ofiarują za pięcioprocentową pożyczkę
I w Izbie panów witano uprzejmie Jego
krajową po 68 za sto, i to w srebrze lub w
strony
austrjackiej ciągle się będą powtarzać,
Eksc. nowego ministra. Czy byli tam br.
złocie —wobec tych wszystkich trudności mo
Krauss i br Lichtenfels ? czy i oni ściskali jak długo w gabinecie austrjackim zasiada żna operację finansową miasta Stanisławowa
minister, który wrogą Węgrom politykę swoją
ręce dr. Ziemiałkowskiego, wzajemnie ści
nazwać nader szczęśliwą; miasto bowiem Ut
skani?... Być może, a z konsekwencji i być z czasu rokowań ugodowych, gdy był szefem i
zyskało pożyczkę półmilionową bez hypoteki,
sekcji,
usprawiedliwiać
chce
swem
postępo■
powinno... W obu Izbach przedstawiał go
bo, wobec półmilionowej pożyczki loteryjnej
ks. Auersperg, a Izby powstały na powi waniem jako minister, i jak długo centrali- już zrealizowanej, i na budowę obróconej,
ści uważają dualizm za położenie przymuso- I
tanie .
we, a nie za najodpowiedniejszą organizację ! miasto nie ma dostatecznej hypoteki — a to
Nowa Presse, która słusznie pisała, że
pożyczkę pięcioprocentową z prowizją i ai kwestja ubrania nie jest beż znaczenia po monarchii." W końcu oświadcza Pesti Naplo, mortyzacją półtora procent, czyli procent z
że niezawisłość kredytu węgierskiego jest ka
litycznego, wcale nie wspomina, czy dr. Z.
amortyzacją wynosi
i zaliczono mia
mieniem węgielnym dzieła ugodowego. Do
pojawił się w Izbach w mundurze, kontuszu
stu po kursie 82 na 100. Pożyczka ta z alub fraku. Była ona pewną po swem upo tego dodaje Nowa Presse szyderczo: „Może mortyzacją kosztuje więc miasto 8 procent.
mnieniu, że nie w kontuszu. A Stara Fres- i niezawisła armia węgierska?"
Jestto rezultat jak na obecne stosunki finan
se zapowiada: „Minister Ziemiałkowski nie
sowe i na majątek zakładowy miasta, bardzo
pojawi się na uroczystem zamknięciu Rady
szczęśliwy. Pierwszą rażą udała się pożyczka
Korespondencje „Gaz.
państwa przez cesarza, bo jeszcze munduru
loteryjna, drugą rażą byłoby daremnie kusić
ministerialnego nie posiada a w kontuszu
się o to. Kończymy zdaniem, że miasta na
Wiedeń d. 23. kwietnia.
pokazać się nie chce.“ I całkiem słusznie ;
sze, mające- stałe dochody, tylko znaczniejszą
żołnierz, co przeszedł do obcej armii, niema
Deputacja stanisławowska, z burmistrza pożyczką podnieść się mogą, odkładając bo
prawa nosić munduru swej właściwej armii.
dr. Ignacego Kamińskiego i radnego Jana wiem pewien dochód na umorzenie, mogą
Centralizm skrzętnie powtarza koncepnaraz przystąpić do ulepszeń, których nie
Czechowskiego złożona, przypuszczona do
ta sekretarza ministerjalnego biura prasowe
mogą uskutecznić z bieżących dochodów na
Najj. cesarstwa, złożyła w ręce argo, który pisuje do Czasu, i Dziennika audjencji
cyksiężniczkl dokument fundacji wyposażenia wet w kilkunastu latach.
Polskiego, podając je jako głosy kraju ca
łego; a Stara Presse poważa się nawet u- jednej ubogiej, dobrych obyczajów i praco
witej, w Stanisławowie urodżbnej dziewczyny,
mieścić następujący telegram : „Lwów d. 23.
Warszawa d. 21. kwietnia.
bez różnicy wyznania.
kwietnia. Mianowanie burmistrza Ziemiał. . Rada miejska wybiera , r łona swego ko
uwsKrewntr trfatwfwszy
K
k<«.»UUg<,
w.ywoYałp r tut
ch
misję, która WByisaps konktrra.
Aunufy
lAnat^aami, zaczyna zwracać swoje
kołach powszechne zadowolenie." Ale w ja
datki,
które
przez
komisję
dopuszczone
będą,
uwagę
na
starozakonnycb,
j
reprekich kołach?
przystępują rokrocznie od roku 1874 po syjnemi środkami pragnie ich przerabiać na
Reasumując to wszystko musimy przy
cząwszy, dnia 20. kwietnia jako w dzień za Moskali. Dotąd w synagogach warszawskich
znać, że jeżeli kto w tych wypadkach postą
ślubin arcyksiężniczki Gizeli do losowania.
wykształceni rabini miewali kazania w pol
pił poczciwie i konsekwentnie, to owi „ziom
Ta, której los sprzyjać będzie, otrzyma 150 skim języku. Otóż wyszło rozporządzenie,
kowie pana Z., dwaj chłopi i poseł ruski
złr. Lecz deputacja, a mianowicie dr. Ka aby na przyszłość rabini miewali kazania w
Janowski" stroniąc od nowego ministra i od
miński przywozi z sobą wiano dla miasta, ojczystym tylko języku, t. j. w moskiewskim,
zapału, z jakim go witali ich sojusznicy i
tj. półmilionową pożyczkę na dalsze budowy albo też niemieckim. Rozumie się, że kaza
protektorowie.
miejskie i poszczególnych mieszkańców. Ra nią wypowiadają się w języku niemieckim.
Słowo zaś pisze: „Słusznie pisała nie
da miejska jednocząc interes miasta z do I jakaż ztąd korzyść dla rządu i dla Mo
gdyś Nowa Presse, że Austrja jest pań
brem poszczególnych obywat< li, uznała swo skwy, nie mówiąc już o nas? Czy to nie
stwem niespodzianek i nieprawdopodobieństw.
im obowiązkiem zaciągnąć pod własną gwa wygląda tak, jakby rząd moskiewski z chęci
I tak gdy z jednej strony, mimo opozycji
rancją pożyczkę, któraby nietylko służyła na
przypodobania się Niemcom, przygotowywał
Polaków, przeprowadzono reformę wyborczą
cele ściśle miejskie np. dokończenie wspania
grunt dla germanizowania starozakonnych.
i zniweczono mandaty delegatów polskich, z
łego gmachu szkolnego, budowę koszar na Sądzę iż byłoby daleko właściwiej, pozosta
drugiej strony mianowano ministrem bez te
pomieszczenie pułku, budowę własnego za wiwszy ich własnym siłom, pozwolić im ule
ki dla Galicji zwolennika Dziennika Pol kładu gazowego miejskiego, lecz któraby ugać powolnie działaniom polskiej propagan
skiego. Tak, jest to już faktem."
łatwiła także mieszkańcom budowę prywa dy, czyli raczej, bo źle się wyraziłem, ota
Z ostatniego posiedzenia Rady
tnych domów. Miasto udzielać będzie poży czających żywiołów polskiej narodowości. —
państwa podniesiemy, że w Izbie posłów
czki na hypoteki za bezpieczeństwem pupiStarozakouni żadnych, oprócz ciężarów, nie
dr. Janowski przed samem zamknięciem
larnem, a to w miarę budowy, przezco nie odnoszą korzyści w stosunkach z rządem

Nar.“

tkane złotym haftem nieba, szumiały głuche
przykuwa i do grobu prowadzi — ale sil
kłębiące się wały u nóg moich, i pytały J nego i płodnego ducha jego ani na chwilę
gniewne: „Czy ty nie masz ojczyzny ? czy ty ; twórczości nie pozbawia. — Te twory je
nie masz odwagi mieć ojczyzny? -— Ojczy dnak, kreślone bezsilną i wychudłą rękę na
zna to słodkie pojęcie, to źródło wszelkiej
łożu, które miało być jego łożem śmiertelpoezji; twoje serce wyschnie w obczyźnie!"
nem, przejmują nas bólem, lękiem i odrazą.
— Nie uderza tam już o nasze ucho żaden
Musiał się on jednak zapytać piersi swo
słodki i rzewny ton z Księgi pieśni, — obra
jej raz jeszcze w obczyźnie „czy nie masz
zy, na które nam patrzyć każę, stają się tak
ty ojczyzny ?1 i musiał mu się przed wzro
l potworne i wstrętne, — a taki lęk straszli
kiem duszy jak fatamorgana roztoczyć obraz
wy przed śmiercią z nich wieje, mimo lek
tej ziemi, gdzie mu matka, którą nadewszykich żartów i cynicznego szyderstwa, jakiemi
stko kochał i wielbił, śpiewała kołysankę,
je pokryć usiłuje, — t <kie umyślne nurza
kiedy w r. 1844 wyśpiewał tę śliczą pieśń
nie się w materji, iż zda się nic tylko wia
o ziemi swojej, którą nazwał „Bajką zimo
ra w śmierć tam jeszcze została — a przy
wą.",— Widzimy więc, że mimo wielkich
tem jeszcze tyle tej niespożytej iskry bożej,
braków i ułomności, była to dobra i szczo
tej siły geniuszu, że nas głęboki żal, i
drze wyposażona natura ludzka, miękka, głę
litość zdjąć musi nad tem zmarnowanem ży
boka, tkliwa i wrażliwa na wszystko pię
ciem, nad tym strwonionym duchem.
kne, — demoniczność tej natury płynęła
Na półtora roku przed śmiercią prze
przeważnie albo z estetycznych antypatji,
staje pisać poezje i kończy tylko swoje „Wy
albo z urażonej nieszczęsnej miłości własnej,
znania". — A w miarę jak się zbliża do
a przychodził mu w pomoc bystry wzrok,
grobu, bezwładne i ciemne już ale wieszcze
który dostrzegał wszystkich braków u przeci
oko przedziera zasłonę zagrobową, i poganin
wników osobistych, albo przeciwnego stron
ten, jak się zwykł był sam nazywać, staje
nictwa. — Wszystkie jego publicystyczne
się pobożnym, wierzącym, kornym przed
prace porozrzucane w dziennikach i broszu
Bogiem miłości. — Prócz Wyznań jego pi
rach, wyszły w Paryżu w czterech tomach
pod zbiorowym tytułem „Le Salon". — 0- sanych w tym czasie, z których przytoczę
kilka ustępów dla uwidocznienia zmiany za
statnie jego twory poetyckie były „Atta
Troll", który on sam nazywa ostatnią leśną szłej w niezgłębionej duszy jego, — odszu
kałam bardzo rzadkie i cenne wydanie papieśnią romantyki, w r. 1843, „Nowe poezje",
ryzkie dzieł jego, Teofila Gaultier, — a w
i wyżej wymieniona „Bajka zimowa", w r.
tem wydaniu trzy testamenta, własną jego
1844. — Tu raz jeszcze streszczają się i po
ręką w trzech różnych epokach spisane. —
tęgują wszystkie ogromne piękności, i uwy
Ustęp, w którym o pogrzebie swoim mówi,
datniają oryginalne i genialne dziwactwa
jego talentu. — Atta Troll szczególnie uwy i wolę swą ostatnią w tej mierze wyraża,
tak zupełnie maluje stan duszy jego podów
datnia jaskrawo dualizm jego romantyczny,
czas, i zmiany zaszłe w krótkim czasie w
przebijający się ciągle we wszystkich two
istocie jego, że jest najciekawszym, a może
rach, to nieustanne pasowanie się uczucia z
najsilniejszym dowodem przeciwko owym,
rozumem, ciągłe przeciwnictwo ideału do ży
cia — fantazja jego jakby bez wodzy pu jak ich sam w swoich Wyznaniach nazywa
„fanatycznym mnichom ateizmu" i „wielkim
szczona, wznosi się tu już nad wszelkie za
inkwizytorom niedowiarstwa." — W Wyzna
sadnicze pojęcia logiki, czasu i przestrzeni,
niach w jednem miejscu mówi: „Rozbudze
i albo się gubi w baśni, albo też grzęźnie w
nie na nowo mego religijnego uczucia, za
brudzie codzienności.
wdzięczam tej świętej księdze (biblii); była
W r. 1849 zapada już na tę chorobę,
ona dla mnie źródłem zbawienia i przedmio
która go przez siedm lat do łoża boleści
tem pobożnego podziwu. To szczególne!

Znalazłem się teraz nagle na tem samem
stanowisku, na ktorem stoi Oncle Tom, na
stanowisku biblijnem, i klęczę obok czar
nego braciszka zakonnego z taką jak on po
bożnością. Jakież upokorzenie! Z całą moją
wiedzą nie zaszedłem dalej jak biedny, nieoświecony Murzyn, którego zaledwie zgłoskować nauczono.
„I ja, który niegdyś cytowałem Homera,
cytuję teraz pismo święte jak Oncle Tom.
W istocie zawdzięczam mu wiele; ono to
jak już wyżej powiedziałem, rozbudziło we
mnie na nowo uczucie religijne, a odrodze
nie się tego uczucia wystarczyło poecie, któ
ry daleko łatwiej, jak inni śmiertelnicy mo
że się obejść bez ścisłego dogmatu." A dalej:
„Teraz w późniejszych i dojrzalszych latach
życia, gdzie uczucie religijne znowu potężnie,
podnosi się w mej piersi, rozb itek metafizy
ki chwyta się i trzyma mocno biblii."
Testament pierwszy kończy temi słowy:
„Jakkolwiek należę z imienia do religiji
protestanckiej, życzę sobie spocząć w tej
części emętarza, która jest przeznaczoną dla
katolików, ażeby zwłoki śmiertelne żony mo
jej, która dobrocią i staranną a wierną tro
skliwością osładzała dni ostatnie życia mego,
a jest gorliwą wyznawczynią religii katoli
ckiej, mogły kiedyś spocząć obok moich.
, „Zegnam cię wielka i święta moja ma
tko, matko co tyle uczyniłaś dla mnie, bądź
zdrowa!
„Zegnam ciebie ojczyzno niemiecka, kra
ju tajemnic i boleści, bądź wielką i szczę
śliwą !
„Zegnam i was mili i poczciwi Francuzi,
których tyle kochałem! Dzięki wam za waszę serdeczną gościnność."
W rok później inny testament kończy
temi słowy: „Aktem chrzestnym należę wpra
wdzie do wyznania chrześcjańsko-ewangielickiego; ale myśl moja nigdy się nie skłaniała
do żadnego wyznania religijnego, — a po
nieważ żyłem jak prawdziwy poganin, życzę
sobie umrzeć takim, i proszę, by duchowień
stwa nie zapraszano zupełnie na pogrzeb
mój."
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moskiewskim; a źyją jedynie i bogacą się,
prowadząc Interesa handlowe ze społeczeń
stwem polskiem, do czego zmuszeni są uży
wać języka polskiego. Każdy też starozakonny wyższego wykształcenia, stara się mówić
czystą polszczyzną, a znam nawet takich,
którzy lepiej piszą po polsku od niejednego
Polaka.
W skutek ukazu cara polecono wszyst
kim starozakonnym wynosić się z Kijowa,
owego prawosławnego Rzymu. Natychmiast
wyprawiono deputację do Petersburga. Jaki
będzie rezultat, doniosę. Co do mnie sądzę,
że to jest po prostu łapka na pieniądze.
Jeżeli deputacja da sto, dwa lub trzykroć
sto tysięcy rubli w ministerjum, to władze
moskiewskie dozwolą im i nadal pozostać.
. Kiedy juz przeniosłem się nad brzegi
Dniepru, to możemy się posunąć wyżej ku
połnocy brzegiem Berezyny do gubernii miń
skiej. Jest już tam siedm czy ośm parafii
katolickich polskich, w których służba boża
odprawia się przez nowo przysłanych księży
w języku moskiewskim. Lud wiejski stawia
opor bierny i nie modli się w świątyniach
Pańskich, nie chrzci dzieci i nie święci ślu
bów w kościołach, przestając na umowach
zawartych wobec świadków. Ten bierny opór
niedługo potrwać może. Poczciwy nasz lud
bez obrzędów religijnych obejść się nie może;
za kilkanaście więc lat z pewnością powie
dzieć można, że we wszystkich kościołach
litewskich wprowadzony będzie język mo
skiewski, jeżeli duchowieństwo będzie tak
podłe, jak w tych ośmiu parafiach.
Renegat biskup Żyliński zwiedzał wszy
stkie parafie w gubernii Mińskiej, i sam ce
lebrował. Zawiadomieni włościanie o przyby
ciu biskupa, ttumnie gromadzili się do ko
ściołów, ale kiedy łotr renegat zaintonował
po moskiewsko „gospodi pomiłuj" i „światyj
Boże, światyj kriepkij" — wszyscy obecni
rzucili się do drzwi, nie chcąc słuchać odszczepieńca. Ucieczka jednak nie powiodła
się, kilkunastu kozaków konnych natarło na
tłum, i nahajkami wpędziło biedaków napowrót do kościoła. W tymże samym czasie
nowo przybyły ksiądz do Nieświeża, odprawił
zaraz mszę zwyczajną, i kazanie miał po
polsku. Nazajutrz teł przyniesiono mu około
sto dzieci do chrztu, i tyłeź ęrst^ie z.musz.ou.5
by^f ^htbów.
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się. powtórzyło, ałe też na trzeci już księdza
nie było; wywieziono go w głąb Moskwy do
jakiegoś szyzmatyckiego klasztoru. Wiado
mości te są prawdziwe, a nazwiska księdza
i klasztoru, dokąd został wywieziony, podam
później. Widzicie z tego, że Moskwa sprawy
nie zasypia; Jeżeli była chwilowa cisza, to
dlatego tylko, aby po wypoczynku z większą
jeszcze drapieżnością rzucić się na nas. Prze
śladowania te są jednak w sprzeczności z
tem, co powiedział jenerał Potapów naczel
nik kraju, rezydujący w Wilnie: „Teraz
N. Pan obrócił się twarzą do Polaków".
Frazes ten wypowiedziany był z okoliczno
ści danej amnestji hr. Janowi Tyszkiewiczo
wi, internowanemu w Królestwie i zamiesz
kałemu stale w Warszawie. W skutek tej
amnestji N. Pan przebacza wszelkie prze
stępstwa polityczne hrabiemu Tyszkiewiczowi,
chociaż prawdę mówiąc, hrabia żadnego nie
popełnił przestępstwa, bo w ciągu agitacji i
powstania mieszkał spokojnie za granicą.

W kilka lat później ostatnie słowa jego
brzmią już zupełnie inaczej: „Od czterech
lat zbyłem się wszelkiej pychy filozoficznej,
i wróciłem do pojęć i uczuć religijnych; umieram z wiarą w Jedynego, wiecznego Bo
ga, stworzyciela świata, o którego łaskę i
miłosierdzie błagam dla duszy mej nieśmier
telnej. Żałuję mocno, iżem nieraz o rzeczach
świętach w dziełach moich mówił bez czci
przynależnej, ale byłem raczej porwany du
chem czasu, aniżeli własnym popędem. Je
żeli ubliżyłem dobrym obyczajom i moralno
ści, proszę Boga i ludzi o przebaczenie." Ale
ten testament niestety w Niemczech bardzo
niewielu czytało, a Romancero był we wszy
stkich rękach. Wpływ Heinego na nowszą
literaturę niemiecką był niewypowiedzianie
wielki, — cała liryka poszła śladem jego;
przerasta on jednak siłą twórczą o tyle całą
rzeszę, swoich naśladowców i współzawodni
ków, że ta epoka kiedyś, kiedy na nią już
z wyżyny historycznej, mniej fragmentycznie
jak w tej chwili patrzymy, patrzeć będą —
ten cały okres niezawodnie imieniem Heine
go zostanie nazwany. Dzieła jego noszą niezaprzeczenie piętno pierwszorzędnego geniu
szu, ale piętna wielkości prawdziwej nie ma
ją, — bo gdzie brak harmonii, tam nie masz
wielkości, a co nie jest dobrem, nie może
być zupełnie pięknem.
Szał i dualizm, targanie się i miotanie,
nieokreślone pragnienia i nieskończona tę
sknota wraz z szkołą młodo-niemiecką mi
nęły, minęła poezja bólu życia, która była
poezją jednak, której ból i rwanie się, pra
gnienie i tęsknota nieukojona, jeszcze nie
zbitym były dowodem nieziemskiego pocho
dzenia tej córy natchnienia, co się wyrywało
do swojego źródła. Czy zastąpiła ją jaka in
na poezja? Nie, Niemcy na 40milionową
ludność nie mają w tej chwili ani jednego
wielkiego poety, i mieć go nie będą, jak
długo sztandar siły materji wszechwładnie
nad nimi wiać będzie jak teraz!

Przytem dozwala N. Pan powrócić hrabiemu
na Litwę i odkupić wszystkie swoje majątki.
W każdym razie dobry to znak, jak niektó
rzy utrzymują, bo może w ślad za hr. Tyszkiewiczem i innym Litwinom dozwolony będzie powrót do ognisk domowych.
Nie przypominam sobie czym wspominał
w poprzednich listach, że Serb Mikulicz,
który głównie przyczynił się do schwytania
Nieczajewa, otrzymał zato od N. Pana wielki
majątek ziemski. Nieczajew był dotąd dla
rządu moskiewskiego prawdziwą plagą; oba
wiano go się jak zarazy; wszędzie widziano
konspiracje i zamachy na życie Najj. Pana.
Starano się więc wszelkiemi środkami schwy
tać i zamknąć ptaszka do klatki, do czego
się właśnie Mikulicz najwięcej przyczynił.
Teraz i dwór i rząd spokojnie spać mogą,
w nadziei, że drugiego Nieczajewa nie bę
dzie.
Również niepamiętam, czym donosił w
swoim czasie o awanturze dosyć brudnej,
która miała miejsce w obecności jednego z
młodych WW. książąt, którego nazwisko
przemilczę. Jest w okolicach Petersburga coś
podobaego do „Cafć-restaurant,“ coś nakształt naszej Doliny szwajcarskiej i nazywa
się „Krasnyj KabaczokĄ zwiedzany jedynie
przez wyższą klasę. Otóż pewnego dnia w.
książę, młody człowiek, ze swoim przyjacie
lem również młodym dygnitarzem, w do
brych już humorach przyjechali do Krasne
go Kabaczku, a zastawszy tam kilku wojkowych ze swojego towarzystwa, zwyczajnie jak
młodzi ludzie, pijąc szampana wesoło gawę
dzili. Kiedy już dobrze zaszumiało w głowie,
towarzysz w. księcia oświadczył, że pocałuje
pierwszą damę, która wejdzie, rozumie się
jeżeli będzie przystojną. Fatalizm zrządził,
że w tej właśnie chwili jakiś mężczyzna
wprowadził do salonu prześlicznej urody da
mę. Nasz młokos dygnitarz powstał, zręcz
nie się podsunął i wycisnął na prześlicznych
ustach silny pocałunek, pocałunek podpitego
człowieka. Panna krzyknęła, mąż stanął zdu
miony, ale po chwili namysłu, wyprowadził
ją z salonu, zawołał na stangreta, wsadził
żonę do powozu i kazał jej wrócić do do
mu. Sam zaś wszedł napowrót do salonu i
zbliżywszy się do towarzystwa admirującego
wśród wesołych śmiechów junactwo młode
go dygnitarza, przemówił do tego ostatniego:
To pan pocałowałeś moją żonę? zapytał —
a na potwierdzającą odpowiedź dodał: Lubię
takich młokosów. A dlaczego pan pocałowa
łeś moją żonę? zapytał powtórnie. Bo taka
mi przyszła do głowy fantazja — odrzekł
młokos. A ja panu pokażę jakie ja miewam
fantazje, — to mówiąc chwycił za ucho ju
naka, oderwał je jednym zamachem i rzucił
je na posadzkę. Oficerowie dobyli pałaszy.
Obrażony mąż podszedł spokojnie do najbli
żej stojącego, uderzył go ręką w ramię, pa
łasz wypadł z ręki, która jak martwa obwi
sła... kość była złamana. Panowie, rzekł,
gdyby was było dwa razy więcej zbrojnych,
nieuląkłbym się was, jednem krzesłem po
biłbym wszystkich. Tymczasem w. książę
wysunął się bocznemi drzwiami i zdążył uciec do Petersburga. Skandal skończył się
wmieszaniem policji. Rozpoczęto śledztwo, z
którego okazało się, że obrażony mąż, był
takzwanym herkulesem z cyrku, rodem An
glik, i kazano mu natychmiast wyjechać.
Sami panowie mają być sądzeni, ale zape
wnie na niczem się skończy, bo i tak już
dosyć zostali ukarani.
Rodzina cesarska składa się z przeszło
40 członków. Ale oprócz samego cesarza,
Konstantego Mikołajewicza i Mikołaja Mikołajewicza, wszyscy z małym wyjątkiem oddają
się próżniactwu i zabawom, a ztąd wynikają
różnego rodzaju skandale. Kiedy już setki
milionów wydaje się na utrzymanie rodziny
cesarskiej, z krwawo zapracowanego naszego
grosza, to niechże przynajmniej członkowie
rodziny cesarskiej porzucą życie próżniacze
i hulaszcze, wezmą się szczerze do nauki i
pracy, aby chociaż w części wywdzięczyli się
narodowi za czynione coroczne dla nich ofiary z grosza publicznego i krwi narodu.

Minister z Galicji.
ii.
W obecnych okolicznościach żaden
z posłów galicyjskich nie byłby przyjął
teki ministra.
Z dwoma próbowano po kilkakroć
rokowań, ale zawsze kładli warunki,
których rząd nie przyjął, a nie byli
wcale zbyt wymagającymi w tych wa
runkach. W swoim czasie „Dziennik Polski“ ogromnie bił na nich, iż tak mało
znaczące dla kraju warunki stawiali.
Nie przyjęło tych warunków ministerstwo
na początku sesji, gdy jeszcze nie mogło
być pewnem swego istnienia dłuższego,
tem mniej przyjąć je chciało w chwili,
gdy w reformie wyborczej odnosiło zwy
cięstwo. Żaden z tych posłów, którym
ofiarowano posadę ministra, nie chciał na
własną odpowiedzialność przyjmować jej,
lecz zawsze odnosił się do koła delegacyjnego, jakie warunki ma stawiać, lub,
czy pod ofiarowanemi mu przez minister
stwo warunkami posadę ministra przy
jąć ma.
Tak czynili i dawniejsi ministrowie
z Galicji i dla Galicji, hr. Potocki i dr.
Grocholski. Obadwaj odnosili się do koła
i z uchwały koła przyjęli ministerstwo;
inaczej też w konstytucyjnem państwie być
niemoże. Nie było więc widoku dla rządu,
ażeby znaleść mógł ochotnika do mini
sterstwa w gronie delegacji galicyjskiej.
A gdy delegacja ustąpiła z Rady pań
stwa, to już ta niemożliwość była jeszcze
większą. Nie pozostawało rządowi wiedeń
skiemu jak tylko ofiarować tekę ministra
albo urzędnikowi, albo osobistości, któraby miała odwagę wznieść się ponad
wszelkie względy, nad opinię większości
sejmowej i delegacji i kraju, licząc na to, iż

i sejm galicyjski w sprawach państwowych
| przez reformę wyborczą utracił już wszel
kie znaczenie — więc chociażby większość
.
.' sejmowa była tej osobistości przeciwna,
|i to żadnego to wpływu mieć nie będzie w
Radzie państwa. W przyszłej bowiem Radzie
państwa minister już nie będzie zawisłym
od większości posłów swej
prowincji,
tylko od większości całej Rady państwa.
A jeśli między posłami w Galicji choć
małą frakcję pozyska dla siebie, to już
wcale na opinię reszty dbać mu nie
trzeba.
Jako taką osobistość, najprzydat
niejszą w danych okolicznościach, miał
namiestnik zaproponować dr. Ziemiałkowskiego, prezydenta miasta Lwowa, a
p. Lasser i inni ministrowie chętnie tę
propozycję przyjęl’.
Jak to już rzekliśmy w poprzednim
artykule, tak namiestnik w zrobieniu tej
propozycji, jak i ministrowie w jej przy
jęciu okazali nadzwyczajnie wiele zręcz
ności politycznej, umiejąc do swoich celów
bardzo trafne obierać narzędzia.
Dr. Ziemiałkowskiego znali pp. mi
nistrowie i większość centralistyczna w
Radzie państwa jeszcze dawniej z jego
zachowania się przy uchwalaniu ustawy
grudniowej. Był on wtedy bardzo czyn
nym w kierunku przyjścia tej ustawy
do skutku, i najgorliwiej potem propa
gował między
delegowanymi naszymi
myśl, ażeby głosowali za tą konstytucją.
Umiał przedstawiać pojedyńczym delega
tom ówczesnym wielkie korzyści, które
ta konstytucja dla kraju niesie, że daje
mu dostateczną autonomię, i pozyskał był
już prawie większość delegacji do głoso
wania za tą konstytucją. Ale równocze
śnie z jego agitacją rozpoczęła się i kontragitacja, i w końcu sparaliżowała wszel
kie usiłowania p. Ziemiałkowskiego, tak
że wreszcie większość koła delegacyjnego
uchwaliła głosować przeciw konstytucji.
Już przy uchwalaniu tej konstytucji
grudniowej p. Beust formował przyszłe
ministerstw®, które po uchwaleniu kon
stytucji zamianowano być miało. hr. Zie
miałkowski wszedł wtę kombinację.Nie dziw
więc, że p. Ziemiałkowski, mając jako
minister później przeprowadzać konstytu
cję grudniową, tak gorliwie zajął się
propagandą między swoimi za tą konsty
tucją.
Lecz chociaż delegacja głosowała
przeciw ustawie grudniowej, to jednak
przyszli panowie bfirgarministrowie nie
odstąpili od myśli wzięcia p. Zt6m.va.lkowskiego do ministerstwa. Dobrze oni
bowiem byli powiadomieni o przekona
niach p. Ziemiałkowskiego, o jego usi
łowaniach , aby te przekonania wlać w
większość delegacyjną, i że mu się to
tylko nie udało przez intrygi kolegów
jego, którzy niekontenci byli z ustawy
grudniowej, jako zbyt mało autonomii
dającej krajowi.
Ale w chwili, gdy p. Ziemiałkowski
dopływał do portu, i gdy listę nowego
ministerstwa przedstawiał p. Beust koro
nie, cesarz stanowcze objawił życzenie,
aby nie p. Ziemiałkowski, lecz hr. Po
tocki Alfred wszedł do ministerstwa.
Nie było rady, trzeba było zasto
sować się do tego życzenia, a i inni
kandydaci centralistyczni nio bardzo się
temu opierali, gdyż Herbst życzył sobie
gorąco przyjść do teki ministra sprawie
dliwości.
Czytelnicy nasi zapewne sobie przy
pominają, że po uchwaleniu ustawy gru
dniowej, wszczęła się silna agitacja prze
ciw niej. Zarzucano delegacji, a przedewszystkiem dr. Ziemiałkowskiemu jako
jej przewodnikowi, że nie dopilnowali się
przy jej uchwaleniu, wykazywano niedo
statki jej, formułowano, jakie zmiany w
niej na korzyść Galicji zajść powinny.
W celu rozszerzenia autonomji domagali
się takiego stanowiska Galicji w Przedlitawii, jakie zajęła Kroacja w składzie
węgierskiej korony. Jednozgodność tej opinji publicznej tak była powszechną, że
widocznie w sejmie byłyby nastąpiły ostre
ataki na delegację, a mianowicie na jej
przewodnika. P. Ziemiałkowski wtedy po
stąpił sobie jako mistrz w politycznych
manewrach. Tworzy tak zwany klub mameluków i spisuje program tego klubu,
program, w którym domaga się dla kraju
tej autonomji, jaką głos powszechny wska
zywał. Tworzy ton klub w owej chwili,
gdy już posłyszał o zawiązaniu się dru
giego klubu, z podobnym programem wy
stępującego, klubu, który stanął w opo
zycji przeciwko dotych-zasowej delegacji
a głównie przeciwko dr. Ziemiałkow
skiemu.
Sejm zebrany wówczas uchwalił wy
brać komisję, mającą rozpoznać ustawę
grudniową i sformułować żądaniu kraju,
ażeby co do Galicji tę ustawę zmieniono.
Gdy oba kluby poselskie, większości i
mniejszości, jednakowy prawie wysunęły
program, więc i komisja poszła za temi
programami i sformułowała znaną rezo
lucję galicyjską. W chwili jednak osta
tniej, gdy komisja wniosła rezolucję do

posiadających nauczycieli po jednym w kasejmu, nadeszła z Wiednia wiadomość, ■ coraz silniejsza większość, a już nie wątźdem mieście prowicjonalnem, którzyby za
że ministerstwo jest przeciwne tej rezo- i pliwem było, że cała organizacja Rady
tanią opłatę (ubogim uczniom zaś darmo) da
lucji jako za daleko idącej, i że cesarz I miejskiej, której on był autorem , runie
wali lekcje prywatne języka polskiego.
w
bardzo
krótkim
czasie
jako
nieprakty

z tego powodu skłonił się do cofnięcia za
Dziennik Poznański godzi się najzupełniej
czna. Już wniosek o przywróceniu sekcji
na powyższy projekt, a ze swojej strony do
mierzonej podróży do Galicji.
radza, aby urzeczywistnienie tego projektu
Namiestnik więc, który głównie za w komisji był wygotowany i tylko cze
pozostawić najzupełniej przedsiębiorstwu pry
kał postawienia go na porządku dzien
chęcał większość sejmową do śmiałego
watnemu. Czasopisma mają obowiązek wska
nym. Przyjęcie wniosku przez większość
sformułowania żądań kraju, usiłował
zywać te miasta gimnazjalne, gdzie okazuje
było
niewątpliwem,
a
z
jego
przyjęciem
rzecz tę odrobić, i skłonić większość, asię potrzeba nauczyciela jeżyka polskiego, i
być niejako pośrednikiem pomiędzy przyby
żeby rezolucję przynajmniej znacznie zmo rezygnacja dla p. Ziemiałkowskiego sta
wającym nauczycielem a rodzicami.
wała się koniecznością: Wo die Noth
dyfikowała, i pozyskał dla tej myśli wię
Odmienniej cokolwiek przedstawia się
kszą część członków koła mameluckiego am gróssten, dort ist Wien am nńchnam rzecz. Sądzimy, że Towarzystwo nauko
sten. Posada ministra wyrwała prezyden
wraz z p. Ziemiałkowskim. A chociaż p.
wej pomocy, nie czekając na prywatne przed
Ziemiałkowski pojedynczych członków swo ta miasta Lwowa z największego kłopotu.
siębiorstwa, powinno samo się zająć zorga
nizowaniem kursów języka polskiego. Dzisiaj
jego klubu do tego kroku nakłaniał, je Przyjął ją więc bez wahania.
pomoc naukowa najgwałtowniej potrzebną
dnak na zapytanie, czy on w tym dnchu
jest dla społeczeństwa tam, gdzie chodzi o
wystąpi i głosować będzie, dał odpowiedź
zachowanie i czystość mowy macierzystej.
wymijającą. W świeżej pamięci bowiem
W tym celu Towarzystwo powinno potworzyć
były mu h i łasy, spowodowane jego od
Niemcy. W tym roku skończyć się mia po ważniejszych miastach posady nauczycieli
języka polskiego, i wyznaczyć im od siebie
stępstwem od adresu sejmowego z dnia
ła w Alzacji i Lotaryngii era dyktatury,
2. marca, odstępstwem przez noc jedną gdyż jak wiadomo, prowincje te stoją obe pewną roczną stałą płacę, któraby co naj
ważniejsze potrzeby życia opędzać dozwoliła.
cnie pod bezpośrednim zarządem cesarskim
za wpływem rządu i hr. namiestnika wyRodzice obowiązani byliby płacić za naukę
konanem. Więc nie wiedząc, czy większość i pozbawione są wszelkich swobód konstytu swych dzieci; opłata ta wszakże dla niektó
cyjnych. Jakkolwiek ludność tamtejsza, przy
to obcięcie rezolucji przyjmie, usunąć się
rych mogłaby być zmiejszoną, a w pewnych
wrodzonej nienawiści do rządów niemieckich,
chciał na bok i zachować nent alnie. Ale postępuje stosunkowo z taktem i oględnością, razach zupełnie od niej uwolnić należałoby.
Pewny odsetek z wpływających opłat moźnaby
takie zachowanie się p. Ziemiałkowskiego
nie wywierając represji i poddając się suroprzeznaczyć dla nauczyciela, coby się stało
vym przepisom władz, mimo to jednak po
nie mogło skupić całego klubu mameluwstała w Berlinie myśl utrzymania jeszcze zachętą do gorliwego wykonywania swych oków do wzięcia udziału w redukcji wnie
bowiązków, reszta zaś pieniędzy szłaby do
przez rok jeden dyktatury w tych prowin
sionej już do sejmu rezolucji. Część jedna
kasy Towarzystwa. Nie wątpimy nawet, że
cjach. Postanowienie to byłoby niesłusznem
postanowiła trwać przy dawniejszej, skoro
i niesprawiedliwem, najgorsze jednak owoce zacność obywatelska bogatszych ludzi, obja
wiłaby się w tworzeniu fundacyj stałych a
przewodnik ich neutralnością salwować
przyniosłoby samemu rządowi, gdyż będzie
w każdym jednak razie zależnych od Towa
się ebee. Tym sposobem rezolucja utrzy podsycało tam silniej tlejącą na dnie serc rzystwa naukowej pomocy Jako wzór mo
mała się w sejmie, a delegacja pojechała Alzatczyków namiętność antipruską, która
żemy wskazać nasze Towazzystwo Pedagogi
w czasie, gdy uspokojona wewnątrz Francja
do Wiednia aby tę rezolucję przepro
czne, które założyło z własnej inicjatywy
zapragnie odwetu, rozpłomieni się siłą równą
cztery gimnazja żeńskie fw Tarnowie, Rze
wadzić.
poczuciu krzywdy.
szowie, Stanisławowie i Jarosławiu), i pod
P. Ziemiałkowski, stanąwszy znów
Hr. Itzenplitz stanowczo już wręczył
którego opieką dobroczynne zakłady te
cesarzowi swą dymisję. Przy ponownem ona czele delegacji, nie myślał jednak wcale
rozwijają się pomyślnie. Tylko pod skrzy
o przeprowadzeniu rezolucji, nie używał twarciu Izby posłów przedstawi jej się już
nowy minister handlu, dr. Achenbach. An dłem poważnej instytucji może się zorgani
żadnego środka, aby przyspieszyć jej za
kieta śledcza w sprawie Wagenera ukończy zować należycie nauka języka ojczystego, i
tylko wówczas można ręczyć za jej skute
łatwienie, przeciwnie, skłaniał ciągle de ła swe prace i do 14 dni ma nadzieję
legację, ażeby szła z rządem i wysługiwa złożenia w ręce cesarza wyczerpującego ra czność i powodzenie.
Z zaboru pruskiego. Biskup wro
portu. Padł ofiarą tej sprawy zniedolężniały
ła się centralistom. Więc dopiero gdy kilcławski wydał odezwę do duchowieństwa w
już
hr.
Itzenplitz,
chociaż
zupełnie
niewinny,
kunastomiesięczna sesja kończyła się, poło
gdyż o wszystkich machinacjach nieuczci sprawie nauczania religii podobną do tej, ja
żono na porządku dziennym ostatniego po
ką wydał ks. Ledóchowski.
wych bynajmniej nie wiedział, ufając pra
Sprawa, która zaczyna mocmo zajmować
siedzenia na samym- końcu referat o re wości Wagenera.
uwagę powszechną, jest kwestja zorganizowa
zolucji sejmowej, będący właściwie odrzu
Ambasadorem niemieckim przy dworze
nia wcchodźtwa do Ameryki, podjęta przez ko
londyńskim ostatecznie mianowany został hr.
ceniem rezolucji. P. Ziemiałkowski przez
respondenta Gazety Toruńskiej, której reda
całą ową długą sesję nie chciał się upo Munster.
kcja obiecuje także wypowiedzenie w tej kweW
berlińskiej Izbie panów rozpoczęły
minaniem o rezolucję narazić większości
stji swego zdania. Autor powyższego pomy
się wreszcie obrady nad ustawami kościelnosłu mniema: „Gdyby od czasów konfederacji
centralistycznej ani rządowi; a jego adpolitycznemi. Partja konserwatywna w zbitej
barskiej ułożono pewien stały plan i obrano
jutanci już wprost i otwarcie głosili, falandze przygotowała się do zaciętego, bo
pewną i stałą siedzibę dla wszystkich prze
ostatniego boju, zgromadziła w komplecie
że rezolucja jest bezsensem, więc sprawa
śladowanych, nie zmarnowałoby się tyle sił
swoje
szeregi
i
wciągnęła
nawet
w
arenę
bo

jej i poruszaną być niepowinna.
polskich, a za Atlantykiem silny głos córki
jową byłego ministra oświaty, Miihlera. Na
Lecz jak tu wrócić do kraju, jak
odzywałby się za uciśnioną w Europie
czele opozycji stanęli hr. Lippe i Kleistmatką. “
stanąć przód sejmem?
Retzow, który do pierwszego tylko projektu
W Inowrocławiu obchodziło TowarzyCo odpowiedzieć na interpelacje i za
przygotował aż 13 zasadniczych poprawek.
1 stwo Przemysłowe d. 6. bm. pierwszą roczniMimo to ks. Bismark nie lęka się klęski; w .
rzuty nieczynności delegacji w kierunku,
każdym razie nowy .Pairsschub" zneutrali- jI cę swego istnienia. Posiedzenie zagaił prektóry sejm uchwaleniem rezolucji wy1 res Towarzystwa dr. Rakowski, poczem od•z.vije
siły konserwatystów.
iknąU
Francja. Jutro odegra się w Paryżu *• czytał rozprawę o wpływie kobiety na oświaHr. Gołuchowski przed ustąpieniem
Członków liczy
ciekawy dramat wyborczy i ukończy się za- .t tę u wszystkich narodów.
z posady namiestnika, uzyskał był od razem kilkotygodniowa walka dwóch opinii, j‘ Towarzystwo 143 czynnych, 22 honorowych,
skrajnej i umiarkowanej, chociaż obu repu i Posiedzeń odbyło się w ciągu roku 50. Odcesarza solenne przyrzeczenie, iż język
blikańskich. Jestto charakterystycznem że o- 1| czytów publicznych było 32. Biblioteka zapolski wprowadzony będzie do urzędów
bydwaj kandydaci obecni są republikanami, I1 wiera 113 dziel w 150 tomach. Czytelnigalicyjskich. Korona to postanowienie po
a różni ich tylko większa lub mniejsza ja- ij ków było 76. Nadto abonowano kilka pism
leciła wykonać bflrgerministrom, a ci po skrawość kierunku. Idea raonarchiczna w jł politycznych i przemysłowych. Kasa miała
dochodu 186 tal. 20 sgr. Rozchód wynosił
zamknięciu sesji Rady państwa uważali
Paryżu tak dziś straciła wszelki kredyt,
182 tal. Remanentu pozostało 4 tal. W
wszelkie uprawnienie polityczne, iź na serjo
za najstosowniejsze, reskrypt, zaprowadza
ciągu roku odbyło Towarzystwo majówkę i
jący język polski w urzędach, dać dele nikt nie bierze kandydatów, wysuwanych
urządziło teatr amatorski
gatom, wracającym do domu, jako tarczę przez niedobitki skoalizowane legitymistów i I
bonapartystów. Mówiliśmy o daremnych usi
przeciwko zarzutom, aby mogli powie łowaniach obu tych partji utrzymania kan
miejskiej.
dzieć opozycji przeciwko nim wzmagają
dydatury Libmana i Weissa, obie propozy
cje zrobiły fiasko; wobec tego więc sobot
cej się, iź niema wprawdzie rezolucji je
Posiedzenie czwartkowe rozpoczęło się po 7
szcze, ale jest już język polski w urzę nie zgromadzenie konserwatystów w sali
dopiero godzinie wieczorem. Radnych było 51.
Herza,
wybrało
komitet
wyborczy,
który
wy

Przewodniczący wiceprezydent Jasiński odczytuje
dach !
nalazł trzecią już z rzędu kandydaturę monajpierw pozostawioną w niedzielę wieczór prośbę
Nic to jednak nie pomogło, więk
narchiczną. Jest nim klerykalny bonaparty- dr. Ziemiałkowskiego do Rady miejskiej o ośmio
szość sejmowa i głos powszechny w kra
sta, pułkownik Stoffel, dawniejszy wojskowy
dniowy urlop z powodu, iż wyjeżdża do Wiednia
attache przy ambasadzie francuzkiej w Ber
ju zniewoliły delegatów do złożenia man
na posiedzenie Rechsgerechtu! Poczem dodaje
datów, i przy ponownych wyborach już linie, który na kilka lat już przed r. 1870
przewodniczący, że gdy dr. Ziemiałkowski właprzesyłał do Paryża raporty o silach mili snoręcznem pismem cesarskiem z niedzieli miano
nie wybrano dr. Ziemiałkowskiego do Ra
tarnych Prus, dowodzące, że pułkownik po wany został ministrem, więc odpada potrzeba za
dy państwa.
siada wzrok bystry i proroczym prawie
łatwienia jego prośby o urlop. Wspomina dalej
Ale tak jak zachowanie się p. Zie
przemawiał głosem. Dziś jednak, kiedy ak o zasługach dr. Z. około miasta i przedstawia
cja wyborcza przybrała charakter wybitnie
miałkowskiego przy uchwalaniu ustawy
jąc potrzebę wyboru nowego prezydenta, co we
polityczny, kandydatura wojskowego, który
grudniowej, jak zachowanie się jego w całej
dle statutu w 14 dniach odbyć się powinno,
niema żadnej przeszłości politycznej, ani ża
nadmienia, żo wybór ten nie może się w 14
sesji, gdy delegacja przybyła z rezolucją
dnego programu, niema racji bytu.
dniach odbyć, gdyż do wyboru burmistrza po
do Rady państwa, tak i niewybranie go do
Za Barodetem oświadczyła się śwież trzeba obecności przynajmniej 75 radnych, a ta
Rady państwa poczytali mu centraliści za
unia republikańska, t. j. radykalna frakcja
kiego kompletu obecnie zebrać, nie podobna. Ra
Zgromadzenia narodowego. Dnia 21. b. m.
zasługę wobec nicti, i dziś nie bez pod
dnych jest 79, z tycn kilku jest na urlopie,
wydała ona manifest wyborczy, mieszczący
stawy piszą, że p. Ziemiałkowski z po
kilku chorych, potrzeba więc pierwej jak naj
ośmdziesiąt kilka podpisów, na czele z Gamspieszniej przeprowadzić uzupełniające wybory
między wszystkich Polaków jest dla cenbettą, Peyratem, Ludwikiem Blanc’em i E.
w miejsce brakujących 21 radnych.
tralistów najsympatyczniejszą osobistością,
Quinetem, w którym odpycha kandydaturę
Panu Szumanowi udzielono urlop trzechmiei witają go tam w Wiedniu bardzo ser Remusata, jako noszącą półurzędowy charak
sięczny. P. Madejski zdaje sprawę z przyjęcia
decznie jako sprzymierzeńca wypróbo ter, a zaleca gorąco Barodeta, mającego
deputacji m. Lwowa u cesarza, arcyksiężniczki
wspólny z nimi program, mianowicie „rozwią
wanego.
Gizeli i cesarzowej. Wybrano do komisji emery
zanie
obecnego
Zgrom,
a
zwołanie
nowego,
talnej pp. Zborowskiego i Szemelowskiego. .Uchwa
Chociaż od czasu niewyboru dr. Zie
któreby ogłosiło amnestję, zniosło stan oblę lono nadać prawo obywatelstwa pp. Sembratowimiałkowskiego do Rady państwa, skoń żenia, utwierdziło rzeczpospolitę, i pod egidą
czowi, introligatorowi, i Hilkiemu, szewcowi. Uczyła się jego czynność polityczna i pu
wzniosłych instytucyj demokratycznych miało
chwalono regulamin wyborów uzupełniających,
bliczna w sprawach państwowych; jedna na pieczy szczęście i wielkość Francji.“ Głę
które mają się odbyć po trzech tygodniach i
bokie
sprawiło
wrażenie
na
umysły
w
Pa

kowoż p. Ziemiałkowski nie zaniedbywał
w pięciu salach przez dwa dni. Następnie dr.
Madejski zdaje sprawę z utworzenia fundacji
nigdy tych przyjaźuych stosunków, jakie ryżu oświadczenie się byłego marszałka Zgro
madzenia, Gróvy’ego za Remusatem Toż sa Gizeli.
go z czasów dawniejszych wiązały z cenmo uczynili były minister Thiersa, Wiktor
Przystąpiono do rozprawy nad budżetem.
tralistami. A organ, przez niego założony Lefranc, i Yalentiu, były prefekt strassKomisja budżetowa przeznaczyła na urządzenie
we Lwowie, bardzo konsekwentnie w tym burgski.
telegrafu z przedmieścia Żółkiewskiego do stra
Ziemie polskie.
samym szedł kierunku. Pan Ziemiałkow
żnicy ogniowej w ratuszu — 1000 zlr. Naczel
nik urzędu budowniczego podnosi, że kwota ta
ski widocznie żywił zawsze nadzieję, że
Sprawa j ęzyka] polsk ie go w
nie wystarczy, bo podług zebranych ofert koszta
zaborze pruskim. Ministerstwo oświece
jeszcze raz karta się odwróci. Gdy cen
tego urządzenia wynoszą 1800 zlr. P. Dobrzań
nia, które raczej nazwaćby wypadało mini
traliści wezmą zupełnie górę w Austrji, to
ski wnosi, ażeby ze względu na to, że w przy
sterstwem germanizowania, jak wiadomo, usu
i on wtedy wypłynie na wierzch. A na
nęło zupełnie naukę języka polskiego z za szłym roku mają budować nową strażnicę ognio
stąpić to mogło tylko wtedy, gdy z de
wą, zupełnie wymazać tę pozycję. Dr. Zucker
kładów naukowych. Krzywda ta straszna
legacją, ze sejmem i z krajem zerwą wyrządzona ludności polskiej wymaga obmy stawia wniosek ażeby 1800 złr. wstawić w bu
ślenia środków zaradczych, któreby udare dżet. Dr, Milleret popiera wniosek p. Dobrzań
zupełnie rząd i większość centralistyczna
skiego. P. Szuman jest za pozostawieniem 1000
i potrzeba będzie centralistom obejrzeć mniły zamiary wrogów naszych i nie dozwo
złr. Przy glosowaniu przyjęto wniosek p. Do
liły im wydrzeć najdroższej spuścizny, jaką
się za kim innym, na któregoby liczyć otrzymało społeczeństwo po ojcach swoich.
brzańskiego. Szkole gimnastycznej Towarzystwa
mogli zupełnie.
„Sokół “ uchwalono 400 złr. za naukę dawaną
Poczciwa Gazeta Toruńska, która od czasu
I doczekali się istotnie tej chwili. jak przeszła pod redakcje Józefa Glinkiewiuczniom.
O szkołach przemysłowej i handlowej wy
cza, odznacza się szczególną żywotnością pod
Wezwano go i ochoczo się udał do Wie
wiązała się żwawa i zajątrzona dyskusja, z któ
dnia, albowiem pobyt jego dłuższy na niesionych kwestyj i trafnością pomysłów,
rej okazało się, że bez ważnej reorganizacji te
— pierwsza postanowiła proejkt zorganizo
posadzie prezydenta miasta Lwowa stawał wania prywatnej nauki języka polskiego. Żą
dwie szkoły prosperować nie mogą. W rozpra
się coraz przykrzejszym. Przeciwko jego
da ona, aby bezzwłocznie postarać się o do wie przyjmowali udział pp. Gubrynowicz, Błoplanom w Radzie miejskiej powstawała brych, kwalifikacje w rozumieniu prawnem ' tnicki, Milleret, Dobrzański, Czerkawski, Dąbro-

Przegląd polityczny.

Z lwowskiej Rady

wski, Semilski i Szuman. Wszyscy konstatowali,
że obie te szkoły wegetują jedynie. Brak jest
uczniów. Ani majstrowie z warstatów uczniów
swych do szkoły przemysłowej, ani kupcy mło
dzieży kupieckiej do szkoły handlowej posyłać
nie chcą. Pan Gubrynowicz zarzuca niedbałości
niektórych profesorów brak uczniów, przez trzy
lata w szkole przemysłowej nie wykładano me
chaniki i chemii. Pan Dobrzański przedstawia,
że komisja, z Rady miejskiej do zarządu szkoła
mi temi wysadzona, nie spełniała swego obowią
zku i dopiero wtedy zaczęła się krzątać, gdy w
projekcie budżetowym obcięto te kwoty, które
tam stały na opłacanie profesorów mechaniki i
chemii, których nie było. Wtedy dopiero posta
rała się ta komisja szkolna o profesorów tych
katedr, i wtedy dopiero objechała warstaty, i
zwerbowała po kilkunastu uczniów. Lecz i to
jest tylko galwanizowaniem tej szkoły, galwani
zowaniem trupa. Uczniów wszystkich w obu
szkołach, na wszystkich kursach jest 93 do 100.
Cóż to znaczy wobec kilkutysięcy młodzieży rę
kodzielniczej i handlowej, obowiązanej ustawami
do uczęszczania do tych szkół, na które miasto
do 8000 zlr. rocznie loży. Widać iż ci, którzy
czuwać mają nad tern i egzekwować by obowią
zani do tych szkół uczęszczali, nie czynią swej
powinności (magistrat). Trzeba koniecznie zająć
się tą sprawą komisji i zreorganizować szkoły
obie.
Pan Szuman podnosi, że on jako kupiec
nie posyła swej młodzieży do szkoły, gdyż od
czyty odbywają się późnym wieczorem, młodzież
ta więc ma sposobność do demoralizowania się,
czego tak on jak wszyscy kupcy doświadczają.
Po dłuższych rozprawach Rada według
wniosków komisji budżetowej podnosi dotację
obu szkół z 4700 na 6127 złr.

K r o n i i a.
— Kurjerek lwowski, w koszarach na
placu Franciszkańskim szerzy się ospa epidemi
czne. Onegdaj zmarlo tam na ospę dwoje dzie
ci, jedno rusznikarza, drugie zaś sierżanta od
muzyki, a ponieważ trupów nie wywieziono, za
raza szerzyć się poczęła tak dalece, iż wczoraj
do południa odstawiono 25 ludzi do szpitalu garni
zonowego. Zdaje się, że chyba władzom wyższym
nie zależy na życiu i zdrowiu szeregowców, je
żeli dotąd nie przedsiębrały żadnych środków ostrożuości. Przedewszystkiem należałoby przenieść
do innych koszar ochotników pułku bar. Kellnor,
którzy tam pół dnia przebywają a potom idą
do miasta.
— Scatuta Towarzystwa wzajemnej pomocy
artystów polskich zostały już potwierdzone. To
warzystwo to zostało zawiązane przez artystów
sceny lwowskiej, wraz z tutejszymi literatami,
malarzami i rzeźbiarzami. Wkrótce odbędzie się
Walne zgromadzenie.
— Dziś przedstawioną zostanio opora „Ży
dówka", z którego to przedstawienia czysty do
chód przeznaczony jest dla pogorzelców gołogórskich. Nie potrzebujemy zachęcać publiczności
do licznego zgromadzenia się; ta bowiem pospie
szy z pewnością na pomoc biednym [pogorzelcom.
— Prosektorem przy głównym szpitalu we
Lwowie (w miejsce dr. Rudnickiego) został mia
nowany dr. Longin Feigel, asystent przy kate
drze anatomii patologicznie) uniwersytetu Jagiel
lońskiego, przez dłuższy czas współpracownik dr.
Alf. Biesiadeckiego.
— Kwity zastawnicze] banku hipotecznego
sfałszowane zostały przez byłego dyurnistę te
goż banku a nie sługę, jak mylnie doniesiono.
— W nocy z 24 na 25. b. m. okradziono
tuleja ego kupca p. Karola Balłabana.
Prócz
kasy podręcznej, w której znajdowała się suma
stukilkanastu guldenów, właściciel tego handlu
nie poniósł znaczniejszej szkody. Jeżeli dodamy
do tego kradzież, popełnioną w magazynie pana
Szumana, i usiłowania okradzenia pewnego urzę
dnika bankowego, tedy wypad nie nam skonstato
wać nie po raz pierwszy, że policja nasza w
nocy spi smacznie, zamiast czuwać nad mieniem
obywateli.
Ustawiczne kradzieże na Zielonem
przedmieściu, wypuszczonem z opieki policji, wci
skanie się do otwartych pomieszkań przez rzezi
mieszków, ć. k. straży bezpieczeństwa nieznanych,
są smutną ilustracją naszej policji. Za to śpiew
artystów w teatze stoi pod wzorowym dozorem.
— Obce banki w działo hipotecznym, koń
czą u nas wywłaszczeniem z dziedzictwa. W ostatnich czasach, gdy „Wiener-Boden-KreditAnstalt" poczęła w Galicji udzielać pożyczki,
pożyczającego w miejsce polepszenia interesów,
trafia rajna majątkowa. Tak sprzedano w ze
szłym roku drogą przymusową, majątek ziemski
w Zólkiewskiem; teraz wystawił pomieniony
bank dobra Nadwórua w Stanisławowskiem na li
cytację ; zaś rozlegle dobra Brody i Łopatyn w
Zloczowskiem a Strusów w Tarnopolskiem objął

Polskiem. Obecnie przebywa 9 towarzystw dra- ,
ów bank pod sekwestr. Jest to wstępny krok do
matycznych w królestwie Polskiem, a mianowi
sprzedaży, gdzie dziedzic przestawszy być fak
cie : pod zarządem Okońskiego w Zamościu,
tycznym właścicielem, ustępuje miejsca zastępowi
przedtem goszczące w Nowej-Aleksandrji (Puła
sekwestracyjnemu, złożonemu z Niemców i Cze
wach) ; Trapszy, które zjechało w tych dniach
chów: Piwniczków, Majerów, Zwozilów i Scholz Lublina do Radomia; Modzelewskiego w Wie
zów, wyczekując edyktu sądowego, zapowiadają
luniu ; Russanowskiego w Sierpcu (gub. Płocka);
cego termin do przymusowej sprzedaży ziemi jego
ojców. Wprawdzie przewrotni doradcy maskują ; Ratajewicza, które przez Włocławek zmierza do
Kalisza; Tesla z Suwałk i Łomży przybyło do
te groźną sytuację nowemi a zawsze zawodząPiotrkowa, gdzie w drugie święto Wielkiej-Nocy
cemi nadziejami, ale nieunikniony wyrok sądowy
pierwsze dać miało przedstawienie; Sulikowskie
ulży im w tej przytrudnej sytuacji, wprowadza
go, w przejeździe do Łęczycy czas krótki gry
jąc n wego właściciela.
wało w m. Łodzi; Brekera w Sandomierzu; pa
Ze sprzedaż przymusowa, osobliwie wielkich
ni Nowickiej (z domu Zielińska), ostatecznie da
kompleksów nie może być korzystną, i sama
wało przedstawienia w Zduńskiej Woli. O innych
przezsię wystarczy do ruiny, to jest aż nadto
truppach scenicznych, przed niejakim czasem
wiadome. W skutek tego postępowania i to na
przebywających tu i owdzie po mniejszych mia
stąpić może, że pewna część kraju popadnie w
steczkach, jak np. pod dyrekcją Ludwika i Ka
ręce niemieckie!
zimierza Królikowskich, Pauliny Carmantrant,
— W bieżącym roku przedsięwzięte będą
Westermajerówny, Hepnera, Gawęckiego i Dęb
roboty fortyfikacyjne w Krakowie, jak dotych
skiego, nie mamy wiadomości; musiały się one
czas. Oprócz wielkich koszar przy rogatce war
albo zupełnie rozwiązać, albo też skład ich
szawskiej, które już od przeszłego roku budują,
zwiększył inne towarzystwa. W ostatnich mie
zostaną postawione 2 warownie, mianowicie je
siącach z artystów prowincjonalnych zmarli:
dna na Łysej Górze (pomiędzy Sudołem i Bu
Skąpski, znany z debiutów w Warszawie, w Su
lowicami na prawo od gościńca warszawskiego),
wałkach; Perchorowicz, występujący w Alhamzasłaniająca Kraków od strony granicy moskiew
brze warszawskiej lat temu parę, w Zamościu;
skiej, i druga na Pasternaku, zasłaniająca miasto
Wojciechowski, aktor z truppy Tesla, w Łomży.
od strony zachodniej tak, że nawet z najwię
kszymi! dział nie będzie możua rzucać pocisków
— Wiadomości literackie, naukowe, arty
do miasta. Chociaż delegacja zamiast 200.000,
styczne.
na koszta tylko po 100.009 przeznaczyła, je
— Dzieło, jakiego w naszem piśmiennictwie
dnak zostały się jeszcze fundusze z r. 1872 po
b.ak było, opuściło właśnie prasę w Paryżu
złr. 200.000 dla każdej warowni, więc w ogóle
(1873) na czterechsetną rocznicę urodzin Ko
zlr. 600.000.
Dalej będzie znacznie powię
pernika, wydane nakładem Jana hr. Działyńkszony magazyn na Podgórzu wraz z piekarnią,
skiego, właściciela bibioteki Kórnickiej, i prze
na co przeznaczono złr. 16.000. Nakoniec prze
wodniczącego w Towarzystwach Naukowej pomo
znaczono 18.000 zlr. na wybudowanie wielkiego
cy i Nauk ścisłych w Paryżu. Tytuł dzieła, o
składu prochu w Bronowicach. Oprócz togo ma
którem mowa, następujący: „Wykład hydrauliki
być urządzony skład dynamitu w warowni niowraz z teorją machin wodnych" poprzedzony
murowanej niedaleko cmentarza krakowskiego.
wiadomościami wstępnemi z mechaniki anality
— (O#.) Opera. Ostatnie przedstawienie
cznej ciał płynnych przez Feliksa Kucharzew„Roberta Diabła" powiodło się doskonale. Pan
skiego i Władysława Klugera, inżynierów dyplo
Kamiński w tytułowej partji rozwinął wiele si
mowanych przez szkołę Dróg i Mostów w Pary
ły, śpiew jego przy niezrównanej akcji sprawiał
żu. Jest to podręcznik bardzo gruntownie opra
nadzwyczaj mocne wrażenie. Jako najefektowniej
cowany i wydany na welinowym papierze w je
szy i najlepiej odśpiewany numer, uważać trze
dnym tomie, liczącym przeszło 1000 stronic. —
ba arję z piątego aktu „o matko". Pani JakoW autorach literatura naukowa polska zyskała
wicka, którą publiczność od pewnego czasu silnowych, hojnie od natury zdolnościami obdarzo
niejszemi oklaskami przyjmuje, śpiewała jak —
nych pisarzy. Wykład hydrauliki powinien znala diva. Oklaski dostały się także p. Borkow
leść pokup, przedmiot bowiem, który porusza,
skiemu, pannie Kramer, śpiewającej już z peznajduje liczne zastosowania.
wnem wykończeniem, i panu Menkesowi. Zwra
W Lipsku nakładem F. A. Brockhausa
camy tylko uwagę kapelmistrzów i tych, którym
(1873) wyszło dzieło p, t : „Die Freimaurerei
pan Menkes jest poruczony, aby starali się go
in ihrem Wesen und Unwesen," aus dom Nachoduczyć tremolanda, pozostałego u śpiewaka
lasse von Ferdinand Bronisław von Trentowski,
z tych czasów, kiedy jeszcze trylowal Jehowie.
Doctor der Philosophie, gewesenem ersten RePan Menkes chodzi, kłania się, wymawia co raz
dner der Logo „Zur Edlen Aussicht" in Freilepiej, godziłoby się przeto popracować szczerzej
burg in Breisgau, herausgegeben durch seine
nad jego głosem. Chóry nie psuły harmonji. W
Wittwe." W dziele tem znakomity nasz filozof
końcu zwrócić musimy uwagę dyrekcji opery (?)
Trentowski wykłada istotę masoństwa, to jest
na hałas, który panuje za kulisami. Opera nie
filozofję wolnomularstwa i kruszy kopię z nad
ma reżysera, ztąd zdarza się, iż chóry przycho
użyciami i błędami jako też z tajemniczością,
dzą za późno jak w „Dinorze", lub też zgro
jaką wolnomularstwo się otacza. Dzieło to wiel
madzone za kulisami krzykiem i śmiechem psu
ce interesujące znajdzie szeroki ro-glos nie tyl
ją wrażenie. Działo się to w czasie przedsta
ko pomiędzy wolnymi mularzami, ale i po za
wienia „Roberta", tak że śpiewak musiał ze sce
ich kołem.
ny uspokoić zgromadzone tam sopranistki i al— Nakładem F. H. Richtera we Lwowie
tystki, donośnemi słowami: „Proszę o spokój!"
wyszła bardzo piękna książeczka zawierająca oMy prosimy o reżysera!
pis urządzenia teatrzyków dla młodzieży i ko
— Cholera. Według urzędowych raportów medyjki umyślnie dla dzieci do przedstawienia
na tych teatrzykach napisane. Tytuł dziełka:
pojawiła się cholera w czasie od 1. do 15.
„Teatrzyk dla młodzieży z oryginalnych prac
kwietnia b. r. w Wilkowicach, Górze ropczyczłożony." Lwów. 1873. Zbiorek ten mieści na
ki j i Chechtach w pow. Ropczyckim, w Złotni
stępujące komedyjki: „Duch Hamleta" pnez
kach i Trzcianie w pow. Mieleckim, w WisłoboEmila Derynga; „Niespodzianka" przez Emila
kach w pow. Lwowskim, w Skopaniu w pow.
Derynga; „ Wet za wet" przez A. K. P.; „0Tarnobrzeskim, w Udnowie w pow. Żółkiewskim,
chronka" dramacik ze śpiewkami; „Sekret Ta
wreszcie w Trzcianie w pow. Rzeszowskim, prze
dzia" komedyjka ; „Boli główka szkolna wymów
to w 9 miejscowościach. Wygasła zaś w Eożka", przysłowie dramatyczne, przez Aurełego
niatach i Smyklu w pow. Mieleckim, w Fry
Urbańskiego.
sztaku w pow. Jasielskim, oraz w Muszynie w
pow. Nowosądeckim, przeto w czterech miejsco
— Wyszedł w Przemyślu drukiem M. Dzi
wościach. W wyżpowołanym okresie czasu pa
kowskiego, na jednej kartce z wizerunkiem św.
nowała zatem cholera w 9 powiatach a 20 miej
Antoniego : „Wiersz Wincentego Pola" w roku
scowościach, w których do pozostałych na dniu
1845 w więzieniu napisany i codziennie przez
1. bm. 42 chorych przybyło do dnia 15. bm.
niego do samej śmierci ku czci świętego Anto
201, tak iż w ogóle, w tym czasie 243 cho
niego odmawiany, na dochód (kosztuje 5 cent.)
rych leczono, z tych wyzdrowiało 89, umarło 88
Ochrony przemyskiej, nakładem panien Ekonoa 66 pozostało w 7 powiatach a 16 miejsco
mek Towarzystwa św. Wincentego a Paulo wy
wościach w leczeniu. Prócz tego sprawdzono w
dany (1873).
ubiegłym tygodniu kilka sporadycznych wypad
— Drukiem J. B. Langiego w Gnieźnie wy
ków cholery w Krakowie.
szedł (1873) „Żywot Mikołaja Kopernika" przez
księdza Ignacego Polkowskiego, członka Towa
— Egzamina dojrzałości ustne w semi
rzystwa Przyjaciół nauk w Poznaniu. Jest to
na jach nauczycielskich odbędą sią z końcem bie
dzieło odznaczające się gruntownością i dobrem
żącego roku szkolnego w następującym porządku:
przedstawieniem rzeczy.
1) wkrakowskiem męskiem od 16. do 19. czerwca
„
żeńskiem „ 20. „ 26.
„
2) w
— Ścięcia dwudziestoletniego młodzieńca
„ 27. „ 29.
„
3) w Nowo-Sądeckiem
Napoleona Sevin, nastąpiło w Melun w Francji
w
Rzeszowskiem
„
10.
i
12.
lipca
4)
d. 10. b. m. Sevin obwiniony był o usiłowanie
„ 14. i 15.
„
5) w Przemyskiem
ojcobójstwa. Pomimo, że w wilję egzekucji wy
„ 1. do 5.
„
6) w Lwowskiem męskiem
baczył ojciec nieszczęśliwemu synowi, woli pja
„
żeńskiem
„ 7. „ 15.
„
7) w
wa stało się zadość. Sevin, ubrany w białą ko
8) w Tarnopolskiem 17. lipca.
szulę i w welon z czarnej krepy, poniósł stra
9) w Stanislawowskiem 21. i 22. lipca.
szliwą karę wobec tłumów ludu.
Przed śmier
— Teatra prowincjonalne w królestwie
cią ucałował kata paryskiego, pana Rocha, zwa-

płacą żądają
płacą [żądają
plącą [żądają
Lwów, z Izby handlo płacą [żądają
zlr. w. a.
złr. w. a.
zlr. w. a.
wej dnia 25. kwiet.
złr. w. a.
Węg.poż. prein. po 100 złr. 98 25 98 50 Aust.półn.zaeh.po 200 zł.sr. 215 — 216 — Ferdynanda półn. 5 pr. m. k 89 50 90 —
LI. Akcje za sztukę.
Kolej gal. Karola Ludwika
„ Lwów.-Czerń. Jassy
Banku hip. gal. z wpł. 80pr
„
krajów, z wpł. 50pr.

II. Listy zast. za 100 zł.
Tow. kred. gal. 5 pr. w. a.
„
„ 4 pr. w. a.
Banku nip. gal. 6 pr.
Gal. zakł. kred, włość.

79
71
88
91

III. Obligi za 100 złr.
ndemnizacyjne galic.

78

IV. Monety.
5
Dukat holenderski
5
Dukat cesarski
8
Napoleondor
8
Pół imperjal rosyjski
1
Rubel rosyjski srebrny
Rubel rosyjski papierowy
l
1
Pruskie bilety kasowe
107
Srebro

Wiedeń d. 23. kwiet.
Powszechny dług państ.
(za 100 złr.)
Rent, austr. wbankn.5 pr.
„w sreb. 5 „
1839 całe losy (m. k.)
J g 1839 % losu
„
8 '£ 1854 po 250 zł. 4 pr.
4? 5 1860 „ 500zł.w.a.5pr.
£3 1860 „100 „ „ „
1864 „ 100 „ „ „
Listy zast. dom. po 120 5 pr.

70
72
—

—.

97
102
120
142
117

Oblig. indm. (za lOOzł.)
Galicyjskie
Bukowińskie

50 Turecka poż. kol. po 400 fr. 72 7 > 73 25 „ „ lit. B. po 200 zł. sr.
Rudolfa po 200 złr. s. r. 167
50
167 50
Akcje bankowe.
Siediniogr. po 200 w. a. sr. 170
—
171
— Anglo-austr. po 200 zł. 120 286 50 87 — Staatseisb. Ges. 200 zł. w. a. 336
336 50
Bodencred.au.po200zl.40pr. 299 — 298 —
„
II. em. po 200 zł.
- 79 50 Zakł.kr.dla h.i prz. po 160zł. 330 - 330 25 Siidbahn po 20) zł. srebr. 190 25 190 75
374
75 72 25 „ „ węg. 200zł. cm.80p. J82 50 183 50 Tramway wied. po 200 zł. 372
90 89 40 Comis. bank. wied. po 2G0zł. 203 50 204 50 Węg.gal.(Łup.)po2OOzł.w.a.
113
75 96 - Tow.eskont. n. austpo5OOzł. liro — 1180 — Węg.pół. wschódp.200 zł. s. 142
Franco-austr. po 200 zlr.
„ wsch. (Ostb.) po 200
136 50 137 em. 40 pr...........
złr. w. a................
124 51 125 —
10 78 75 Franco-węgier. po 200 zł.
„ zachód. (Westb.) po 200
97 25 98 em. 40 pr...........
złr. w. a................
160 — 161
6 5 13 Gal. bank hip- po 200 zł.
Akcje przemysłowe.
em. 80 pr..........
12 5 18
68 8 75 Gal. bank dia band, i przem.
Budow.Tow.austr. po 200 zł. 269 50 270
po 200 złr..........
„
„ wied. „ 100 „
80 8 95
„ tanich pom.po 100 z. 68 — 68 50
65 1 73 Gal. zakł. kr. ziem.po 200zł.
Borys.Petr.Gp.po 200 zł.wa.
46 1 47 Gal. bank kraj, po 200 złr.
em. 50 pr...........
63 1 64
Listy zastaw. (zalOOzł.)
75 109 - Renten bank po 200 zlr. 214 — 215 — Boden cred. allg. 5st.5pr.sr. 100 25 100 50
Banku nar. austr. po 600 zł. 942 — 944 - „ spłać, w 33 lat. 5 p. wa. 87 75 88
Banku powsz. aus.po 200złr. 358 - 359 — Gal. Tow. kr. ziem. 4 pr.w.a.
Unionbank po 200 złr.
246 - 216 50
„
„5 pr. w. a.
80 50
Fereinsbank po200zł.e.i0p. 189 — 199 —
45 70 55 Ferkohrsbank pow.po200zł. 213 - 213 50 Galic. bank hip. 5 pr. w. a. 88 25 88 75
„ Zak. kr. włość. 6 pr. w.a. 95
95 50
90 73 10 Wechslerbankwied.po200zł.
— -- -- Wied. bankver. po 200 złr. 359 — 361 — Bank nar. austr. m. k. 5 pr.
89
89 90
75
»
»
„ w. a.
—— _
Akcje kolei.
Obligacje pierwszeń
— 97 25 Albrechta po 200 złr.
50 103 _ Alfóldzkiej po 200 złr. sreb.
170 - 171 — stwa kolej, (za 100 złr.)
— 121 _ Dniestrzańskiej „
n
Albrechta.po300zł.5p.l00zł. 89 75 90 25
50 173 _ Elżbiety
„
m. k. 244 — 245 - Alfóldz. 200 zł. 5 pr. sr. w. a. 89 80 90 —
— H7 50
Ferdynanda półn. po 1000
Czeska z. 300 zł. 5 p. sr. w.a. <92 50 93 złr. m. k. . . .
66 50 67 50
2250 — 2260 — Dniestrzańska 300 „ „
— 78 50 Franc. Józ. po 200 złr.. w. a. 222 75 223 25 Elżbiety po 5 pr. srebr. w.a. 98 25
50 — — orGal. Kr. a L. po 200 zł. m... 226 75 227 25 „ em. 1862 5 pr.
90 70 91 —
Lw. Cze aJas. po 200 zł. wk. 151 50 152 50 „ em. 1870 5 pr.
101
„ em. 1872 5 pr.
50 100 75 lMor.Szl.(cent.)po 200 złr. a.
98 90 99 10

227 — 228
151 — 152
239 — 241
— 82

78
77

Inne publiczne pożycz.
Węgier.poż.kol.po 120zl.5p. 100

„
„ 5 pr. w. a.
„
„ 5 pr. sr.
Gal. K. L 300 zł.5 pr.sr.w.a.
„ 11. em. 5 pr. „
„ III. em. 1871 300
Lw. Czer. Jas. I. em. 1865
300 zł. 5 pr.srebr.w.a
Lw. Czer. Jas. II. em. 1867
300 zl. 5 pr. srebr. w. a.
Lw. Czer. Jas. III. cm. 1865
300 zl. 5 pr. srebr. w. a.
Lw. Czer. Jas. IV. em. 1872
300 zł. 5 pr. srebi. w. a.
Rudolfa po 300 zl.5pr.6r.wa.
„ em. 1869 po 300 zł.
5 pr. srebr. w a
„
„ 1872 po 300 zl.
5 pr. srebr. w. a.
Siedingrodz. 500 fr 5 pr.

87
103 90 104 —
101 50 102 50
97 75 98 —
96 50 97 77 25[ 77 50
—1 87 -

77 75 77 15

76 75 78 —
93 80 94 —
93 50 93 75
93 — 93 25
89 - 89 59

Papiery loteryjne (szt)
Zak.kr.d.hand.i prz.polOO z.
Klary po 40 zlr. in. k.
Keglevich „ 10 „ „
Palfify
n 40 „ „
Rudolfa
„ 10 „ „
Ks. Salin
„ 40 „ „
St. Genois „ 40 „ „
Stanisław, (poż.) po 20zLwa.
Waldstein po 20 zł. m. k.
Windiszgratz po 20 zł. „

181 — 181 50
38
17 50 18 50
27 75 28 25
14 75 ■15 25
38 - 39 27 25 27 75
24 50 25 —
25
23
23 50

Dewizy (Bmiesięczne.)
Berlin 100 tal.
Frankfurt 100 zł. (s iiddeut.)
Hamburg 100 mark. banko
Londyn 10 f. sterl,
Paryż 100 frank.

92
53
109
i 42

70
—
70

92
53
109
42

15
90
15
75

nego przez pospólstwo Ufonsieur de Paris i
prosił go, ażeby mu krzywdy nie wyrządził.....

— Hrabina Rochefort-Lucay, żona zna
nego wydawcy czasopisma Latarnia, skazanego
przez sąd wojenny wersalski na deportację, lecz
dotąd nie wywiezionego, umarła d. 18. w klaszto
rze Augustjanek w Wersalu. Rochefort wziął z
nią ślub w więzieniu, wiedząc, że dni jej poli
czone. Zostały po niej 161etnia córka i dwóch
synów 13 i 11 lat liczących.
Gospodarstwo przemysł i

handel.

Komitet c. k. Towarzystwa gospodarskiego
galicyjskiego zawiadamia niniejszem, iż licytacja
bydła rasy Holenderskiej i Shorthorn odbędzie
się dnia 5. maja r. b. o godzinie lOtej przed
południem na Kortumówce (obok domu Inwalidów
we Lwowie). Bliższe szczegóły plakatami ogło
szone będą.
Z komitetu c. k. Towarz. gosp. galic.
Lwów dnia 24. kwietnia 1873.

Hen. Strzelecki.

J. Grelinger-Greliński,

Wice-prezes.

Sekretarz.

Na sejmiku tegorocznym gospodarskim
w Toruniu zapadła , uchwała, aby ustanowić
komisję do pośredniczenia między królestwem Kongresowem i Litwą a obywatelami Prus Zacho
dnich w zakapowania u nas inwentarza rozpło
dowego, przez co położyłoby się tamę wywoże
niu znacznych sum do dalekich krajów. Tydzień
piotrkowski, mając wiadomość o tem udzieloną
sobie przez toruńskiego korespondenta swego, podaje ją i zaopatruje uwagą następującą: „Są
dzimy, że uchwała powyższa, t. j. ofiarowana
przez nię pomoc znajdzie należne uznanie pomię
dzy ziemianami u nich i że korzystając z niej,
chętniej zawiążą w razie potrzeby stosunki z bliż
szymi sąsiadami, u których i postęp racjonalny
w kierunku hodowli inwentarzów stale jest już
rozwinięty — i mają nadto gwarancję sumiennej
rzetelności i życzliwej przysługi, — aniżeli z re
klamującymi się ponętnie a wyzyskującymi tak
często bez miary cudzoziemcami." Źe uchwała
toruńskiego sejmikugo spodarskiego przychylnego w
królestwie Kongresowem doznała przyjęcia, dowo
dzi tego i ta okoliczność, że wiadomość udzie
lona Tygodniowi, wraz z uwagą jego przebiega
obecnie pisma tam wychodzące.

Rafinerja spirytusu Juliusza MikolaSZa notuje spirytus rafinowany stopień 63 spi
rytus rafinowany z anyżem stopień 67.

Bank krajowy galicyjski przy placu
Marjackini wydaje we Lwowie, jakotez
przez fUję w Brodach Asygnaty ka
sowe:
5% procentowe za 8dniowem wypowiedzenim
6
„
„ 14
„
®*/s
»
n 30
„
„
? /»
n
n 60
„
„

Wyciąg z dziennika urzędowego Gazety
Lwowskiej z dnia 25. kwietnia 1873.

Edykta. Sąd kr. lwowski ustanowił dla p.
Elżbiety z Koźmińskich Popielowej, w sprawie
przeciw Joannie Werschitzkowej o obciążenie tabuli ceną kupna 2144 złr., kuratorem dra Jekelesa.
Licytacje. W sądzie pow. w Kałużu real
ności prd 1. 492 tamże w dniu 23. maja, 23.
czerwca i 22. lipca. W sądzie obw. Złoczowskim
relicytacja dóbr tabularnych Pletenice na dniu
17. lipca. W sądzie del. m. w Rzeszowie gosp.
gruntowego pod 1. 103 w Staroniwie dnia 5,
czerwca, 3. lipca i 4. sierpnia. W sądzie del.
w Samborze realności w Łaszkach murowanych
pod 1. 116/123 w d. 27. maja, 10. i 24.
czerwca. W zwierzchności gminnej w Tarnopolu
prawa do poboru kopytkowego dnia 1. maja br.

Ostatnie wiadomości.
Dziennik Polski w obronie pana Zie
miałkowskiego nowe wymyśla teorje. Pisze
on, ie nie powinno być innej solidarności
narodowej, prócz solidarności w po
stępie. Więc solidarność narodowa w obro
nie bytu narodowego wobec obcych nie po
winna istnieć, a kto ją zrywa, jest bohate
rem u Dziennika Polskiego'. W wczorajszym
numerze zacytował Dziennik Polski niektóre
z dzienników wiedeńskich ustępy, które wy
dały się mu korzystnemi dla dr. Ziemiałko
wskiego. A jednak i w tych ustępach jest
dla każdego Polaka zrozumiałe bardzo nie
korzystne ocenienie kroku pana Ziemiałko
wskiego, z polskiego sądząc go stanowiska.
Zwróciliśmy uwagę na fakt iź dr. Zie
miałkowski przed samym wyborem 6 Niepolaków i Nierusinów przez pana Janowskiego
do delegacji wspólnej, przybył do Izby po
słów i zasiadł na ławie ministrów, aby
asystować temu wyborowi. Na to Dziennik
Polski odpowiada: „Odkąd to stało się grzechem i zbrodnią, patrzeć na absurda?" Ależ

Nadesłane.

pan Ziemiałkowski jako minister stał się
czynnikiem tego absurdu, a nie prostym
widzem, udziałem swym apróbuje on. to ab
surdum.
Narodni Listy oświadczają, że na ze
braniu deklarantów czeskich uchwalono tyl
ko utworzenie komitetu wyborczego i uma
wiano się co do kandydatów; sprawę zaś
obsyłania lub nieobsyłania Rady państwa po
zostawiono na później.
W pruskiej Izbie panów rozpoczęły się
rozprawy nad ustawą o kształceniu ducho
wnych. Bismark cofnął przytem swoje twier
dzenie, jakoby Prusy wzywały były rząd
włoski do zajęcia Rzymu.
W angielskiej Izbie niższej Gladstone
oświadczył, że nie pochwala subskrypcyj
karlistowskich, i uboltewa nad rozlewem
krwi w Hiszpanji.
D. 23. bm. wybuchły w Madrycie za
burzenia przed gmachem Zgromadzenia na
rodowego, z powodu obrad komisji nieusta
jącej. Z powodu tych zaburzeń rząd rozwią
zał komisję nieustającą, i ma usprawiedliwić
ten krok pod konstytuantą.

Pogłoska, ogłoszona w numerze 95 Dz.
Pol. z dnia 22. kwietnia r. b. o rezygnacji
księcia marszałka ze swej godności jako pre
zesa Towarzystwa kolei Karola Ludwika, ja
ko też o podaniu się do dymisji jeneralnego
dyrektora i centralnego dyrektora tejże ko
lei, nie ma żadnej podstawy i jest czysto
zmyśloną.
Co się tyczy insynuacji o gospodarce z
funduszami, przeznaczonemi na uzupełnienie
linii kolejowych, to donieść musimy, że emisja
nowych akcji nie nastąpiła w drodze sub
skrypcji, tylko prawo do poboru tychże zo
stawiono akcjonarjuszom, t. j. posiadaczom
starszych akcji, z czego też korzystali.
Emisja zaś priorytetów, równocześnie
przyzwolona, dotąd jeszcze nie nastąpiła, gdyż
odpowiednich obligów nie wygotowano, a tem
samem ani jednej sztuki jeszcze nie sprze
dano.
Zresztą Rada zawiadowcza kolei na następnem, dnia 12. maja odbyć się mającem
zgromadzeniu walnem, złożyć winna wedle
punktu 3. dotyczącego obwieszcconia, spra
wozdanie o użyciu funduszów przyzwolo
nych na uzupełnienie linii kolejowych.
Wiedeń, dnia 23. kwietnia 1873.
Kolej galicyjska Karola Ludwika.
(Korespondencja z Wiednia, w której
pogłoski te złośliwe umieszczone były, napi
saną była w redakcji Dzień. Pol. P. r.)

Przyjechali do Lwowa d. 25. kwietnia.
Hotel Europejski. Ł. Iwanicki z Kijowa.
W. Obertyński z Łanyk. W. Korn z Czerniewic.
H. Billing z Wiednia.
Hotel Zorza. G. hr. Lasocki z Czerniowiec.
br. Blażowski z Dobrowody. W. Fedorowicz z
Okna. T. Fedorowicz z Plebanówki. J. Skrzyń
ski z Bachurza. F. Bahl z Wiednia. H. Frankenfeldt z Kijowa. G. Neugebauer z Kijowa.
F. Warschchow z Jarociewicz.
Hotel Angielski: F. Nahbk i Klebanówki. J. Kamiński z Stanisławowa. F. Weigel z
Krakowa. A. Kadlubicki z Wołynia. G. Kamień
ski z Bożykowa.
Hotel Langa. H. Weiser z Wiednia. W.
Probit z Wiednia. A. Herder z Coeln. J. Wermer z Brodów.
Hotel Kuhna: H. Trauczyński z Siemiowa.

Kursa Giełdy wiedeńskiej
z dnia. 25. kwietnia 1873.
godzina 10. minut 35 przed południem
Wiedeń. Ascje franko austr. 137.50. Wę
gierskie kredyt. 182.50. Anglo-austr. J87.5O.
Unionsbank 247.—. Kolei Karola LudV 22625:
Kolej siedmiogr. 170.—. Kolei poludn. 191.25.
Kolej Alfólda 170. — Kolei Elżbiety 243,50,
Kolej Iwowsko-czerniow. 152—. Węg.Nordost.
142. —. Kolei północnej 188—. Kolei Rudolfa
167 — . Węgierska Ostbahn 123.—. Indemizacj.
galicyjskie 78.50. Losy z roku 1864 142 75..
Akcje kolei koszycko-oderbergskiej 170 50.
Aanku obrotowego 212.—. Losy tur. 7250.
Bkcje banku budów. 271 50. Kolei paustwow.
337.—. Banku związk. 362.—. Losy węgle ,
103.50. Ros. bankn.rent. hyp. 209—.. Kolei Naddniestr. 000.00. Bubel ros 1.47 1/i. Usposobienie,
mdłe.
Akcje kred. 329.25, Anglo-austr. 287. — .
Unionsbank 247.- . Kolej Kar. Łudw. 226.—.
Kolej poludn. 190.75. Franko-austr. 147.—. Lo
sy z 1860 roku 102.50. Napoleondor 8.72—.
Tramway 373.—. Usposobienie: mocne.
z dnia 24. kwietnia 1873.
Berlin. Ruble papier. 81.3/g. Akcje kredyt
200.’/4. Lombarify 116.%. Galizier 103 */< Ku
lej państwowa 205.%. Rumuńska 45.%. Bank
noty austr. 91.’%6. Losy 1864. 0000 Usposob:
mocne.

Wszystkim cierpiącym zapewnia zdrowie i siły bez lekarstw i kosztów

R e vl a e 8 c i ó r e

du

Barry

Z ŁOPJDYNIT.
Wszystkim cierpiącym przynosi zdrowie cudowna Revalescióre du Barry, która bez medycyny i kosz
tów usuwa cierpienia żołądka, nerwów, piersi, płuc, wątroby, gruczołów, błony śluzowej, pęcherza, nerek i
organów oddechu, jako to: tuberkuły, suchoty, astmę, kaszel, niestrawność, zatkania, biegunki, bezsenność,
bezsilność, hemoroidy, wodną puchlinę, gorączki, zawroty głowy, uderzenia krwi, szum w uszach, nudności
itp. nawet podczas ciąży — nakoniec diabetes, melancholię, schudnięcie, reumatyzm, gościec, błędnicę.
Oto wyciąg z 75.000 świadectw o wyleczeniu chorób, które urągały wszelkim lekarstwom :
Certyfikat Nr. 73.928.
Waldegg, 3. kwietnia 1872.
Dzięki za pańsKą Rovalesciere, gdyż ja 50-letni człowiek, cierpiący od łat 10 na sparaliżowanie rąk
i nóg po dwuletniem ciągiem jej używaniu prawie wyleczonym zostałem, i znowu jak za dobrych czasów
zajęciom moim oddawać się mogę. Za to dobrodziejstwo przyjmij pan najserdeczniejszą moją wdzięczność.
Certyfikat Nr. 73.268.
Trap a ni, Sycylia, 13. kwietnia 1870.
Br. Sigmo.
Żona moja, ofira żółciowych i nerwowych cierpień, przy strasznej opuchlinie całego ciała, palpitacij
serca, bezsenności i w najwyższym stopniu hipohondrji, przez medyków za niewyleczoną uznana, zbawienie
swoje znalazła używając Revalescióre du Barry, i dzisiaj mimo 49 lat wieku, udział w tańcu brać może.
Zawiadamiam pana o tem w sprawie wszystkich podobnych chorób i aby Ci wdzięczność moją wyrazić.
3)
Atanasio Berbera.
ReBaicscićre au Barry pożywniejszą jest od mięsa, i oprócz tego oszczędza więcej niż 50 razy swoją cerą
na lekarstwach.
Cena w puszkach blaszanych za pół funta 1 zł. 50 c., za funt 2 zł 50 c.
2 funty 4 zł. 50 c., 5 funtów 10 zl., 12 funtów 20 zł., 24 funty 36 zł. — Biszkokty w puszkach po 2
50 c. i po 4 zł. 50 c. Czekolada w prószku lub w tabliczkach na 12 filiżanek 1 zł. 50c-, 24 filiżanek 2 zł
50 c., 48 filiżanek 4 zł. 50 c., w proszku na 120 filiżanek 10 zł., na 288 filii. 20 zł., na 576 filii. 36 zł
GŁÓWNY skład w WIEDNIU „Barry dn Barry" ot comp. Wal 1 f ischg ass e 8, jakoteż wszędzie
w porządnych aptekach i sklepach korzennych. Skład wiedeński wysyła toż Reralescióre swoją za przekazem
lub pobraniem pocztowem.
Ajencje: w JBiałej: u aptekarza Erich Keler. w Hochui: u Franciszka Reissa, c. k. salinarnego
aptekarza, i u I. E. Bulaiewicza, w Brodach: n M. S. Franzosa i G. GrUnspanna, aptekarz pod złotym
orłem, w (Jzeruiowcach: u Alta, c. k. apt. obw., i u Ignacego Schnirch; w Grazu u braci Oborranzmeyer; w Kołomyi: u J. Sidorowicza; w Krakowie: u Józefa Trauczyńzkiego; we Lwowie: u
Zygmunta Ruckera aptekarza, u Piotra Mikolascha aptekarza, eopolda Rotlendera, u F. W. Królikowskiego,
u Karola Schubutha, u Juliusza Reissa i uJakóbaBeisera; wLinzu: uF. M. v. Hasolmayears Erben: w Peszcie
n Józefa v. Tfirók; w Pradze - u Józ. Fnrsta: w Przemyślu u Edwarda Mach, liki ego; w Rzeszo
wie: u J. Schaittera et Gomp.; w Tarnopola: n A. Morawetza i dr. A. Buche ta c k. apteka obw.
wTainowle: U A Tenwyna apt. poi Aniołem i n W, T. A Wklogórskiego

|x /

Ostrzegaiii

Kamerdyner

niniejszem od. nabywania wszelkich pism do
płacenia lub czegokolwiek mię obowiązujących uzdolniony do robót tapicerskich, fryzjerskich
podpisem nazwiska mego’ zaopatrżonyćh ile i Zapuszczania podłóg, poszukuje miejsca w
ze‘ płacąc zawsze i za wszystko' zaraz, z zo kraju lub zagranicą.
Listy uprasza pod lit. M. P. w Pohorbowiązań także zaraz w chwili przejmowania
2137 2—2
tychże wywiązując się, nigdy nie byłem, nie cach, poczta Rudki.
jeątem i nie będę w położeniu wystawiania
pism podobnych — te więc mogą być bez
des
wiedzy i zezwolenia mego tylko podrobione i
d6'. niczego obowiązywać mię nie będą.
P. Boyer na ulicy Taranne, 14; w Paryiu.
2169 1-1
Ludwik Gajewski,
rewident gal. kasy oszczędności.

Eau de Melisse

mi

ISoeteen erschl«*>:
4te sehr rermehrte
Aaflaire

Zdrój szczawowy: w Giesshubl

Kónigs Otto’s Q,uelle
w pobliskośei Karlsbadu

Cannes

iOW'?0'

Najczystszy szczaw alkaliczny.

Za batien in der

Ordinatiooa • Anstalt flir

1862 97—100
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geheime Krąnkheiten
Med. Dr. Bisenz,

Dr. Schwaigera

Co dni 14
świeże transportu

lófl ffliaeraliiycli
z wszelkich źródeł naturalnych

krajowych i zagranicznych
otrzymuje i poleca handel

KAROLA BAŁŁABANA

WIEN,

Stftdt, Singerstraste 12.

Woda z rośliny zwanej miodownikiem kar Tag!. Ordination von 11—1 Uhrund von 2—4 Uhr.
wird durch Correspondenz behandelt und
melickim, nagrodzona medalem na powszechnej Auch
werden die Medicamente besorgl — Gegen Uoglwystawie w Londynie w r. 1862. Środek ten
naehnahme wird aiehts gescbickt.
powszechnie znany i używany w Paryżu prze
leęzy pod gwarancją gruntownie nawet za ciw: cholerze, apopleksjom, spara
starzałe, osłabienia'siły męzkiej w przeciągu liżowaniu, zemdleniu, migrenom,
4 tygodni. Inne słabości płciowe w najkrótszym bole&ci i rznięciu w żołądku, nieczasie. Flakonik 2 zł. wraz z przepisem uży strawnoSci i t. d.
1828 24—26
cia. Korespondencje wprost bez pobrania po
Skład główny we L w o w i e w aptece p. czystej krwi holenderskiej, czarno- biało-srocztowego.
2163 1—6 P. MIKOLASCH, w magazynie galanteryjnym kate, w wiekn od 6 do 19 miesięcy, są na
p. RUDOLFA SCHWARZA, i handlu galanter. sprzedaż w Jaryczowie o pól mili od
Dr. Schwaiger.
KAMILA STRZY^OWS KIEGO, w Brodach
Wien, VII. Schottenfeldgasse 60. w aptece p. Kullak, w Krakowie w aptece p. stacji kolei żelaznej w Barszczowicach pod
Lwowem. Zgłosić się do zarządu dóbr w JaTrauczyńskiego.
ryczowie poczta Jaryczów.
1— 3

Wegetabiliczny ekstrakt

Wydział centralny
Towarzystwa wzajemnej pomocy Oficjali
stów prywatnych Jest w możności nastrę
czenia

CYGARETKA INDYJSKIE

r T iższy sąd w Hamburgu uznał na
*■ "* przedstawienie urzędu spadkowego jako
(CANABIa INDICA)
zarządcy spadkiem po Helenie Zofii z domu
z różnemi kwalifikacjami.
PP. Grimault & Comp.
Meiners, wdowy po Janie Mateuszu SeisselBliższe szczegóły mogą być na łaskawe
berg, na ostatek wdowy po Janie Henryku
Aptekarzy w Paryżu.
wezwanie podane wbiurze Towarzystwa Nr. 5
Bayerstedt, wydanie następującej odezwy:
Wszelkie środki aż do dziś używane
ulica
Akademicka
we
Lwowie.
2044
4
-?
Wzywa się wszystkich do wniesienia pre
przeciw astmom wjakiejby niebyły formie
tensji do spadku po zmarłej dnia 6. lutego
i postaci, miały za podstawę beladonnę,
1873 w Dorum urodzonej Helenie Zofii z do
stramonium nikotynę albo opium.
mu Meiners, wdowy po zmarłym dnia 7. li
Niedawne dośw adczenia dokonane w
stopada 1834 tutejszym mieszczanie Janie
Niemczech, a powtórzone we Francji, prze
Mateuszu Seisselfierg z Wandsbeck, w ostat
konały. że konopie indyjskie z Bengalu
nich czasach wdowy po zmarłym dnia 4. sier 4 mile od Lwowa a ćwierć mili od Kurowic i Nafó p. Delangrenier w Paryżu (Canabis indica) posiadają własności sku
pnia 1869. tutejszym mieszczanie stolarzu gościńca w powiecie przemyślańskim, poczta
teczne do zadziwienia przeciw tej słabości,
50 lekarzy szpitalów Paryzkich ,
Janie Henryku Bayerstedt z Brodów rodem, Podhajczyki, jest inwentarz żywy i zupełne
jak również przeciw kaszlom nerwowym,
lub tych którzy wnieść chcieli protesta urządzenie folwarku jako to: wozy, pługi, profesorów fakultetu medycznego, po suchotom gardlanym, zakatarzeniu, ochry
przeciw testamentowi pierwszego męża spad młynki, sieczkarnia itp. zaraz
świadczyło skuteczność i wyższość tego płości i utracie głosu, newralgiom twarzy
kobierczyni, spisanemu na dniu 9. października
na sprzedaż.
1837 2 —28
lekarstwa nad wszystkie inne, dla wyła i bezsenności.
1834, a dnia 6. marca 1873. publikowanemu,
Bliższą wiadomość udziela się w miejscu czenia katarów, grypy, napalenia gardła
Dostać można we Lwowie w składach
którym taż uniwersalną spadkobierczynią zo lub we Lwowie przy ulicy Łyczakowskiej nr.
mat.
aptecz. i apt p. P. Mikolascb, i apt.
stała uznaną,
4 na 2. piętrze od frontu.
2066 3-3 i piersi, w Paryżu przy ulicy Richelieu 26. pp Beisera i Ruckera. W Krakowie w oWe Lwowie w aptece p. Mikolascb oydwu apt. J. Trauczyńskiego i W. Redyka.
lub też przeciw testamentowi wspólnie spo
i w cukierni p. Kosteckiego; w Brodach w apt. W Brodach w apt. p. Franzos. W Rzeszo
rządzonemu z jej ostatnim małżonkiem dnia
16. listopada 1860, publikowanym na dniu 9. mn&STJ grypy, zapale- M. Kullak ; w Warszawie w składach niaterjal. wie w apt. p. Schaiter. W Warszawie w
VMH
■ Ilia piersi, ustę- aptecznych pp. Gallego i Spiessa: w Kijowie
września 1869. mocą którego,
składach materjałów apt. pp. J. Mrozow
teraźniejszy spadek po połowie na najbliż- a Hł eLjMJŁI pują przed użyciem w składzie materjałów aptecznych pp. braci skiego, Ferd. Aug. Gallego i Lud. Spiessa.
Marcińczyk.
1830 12—12
szych krewnych po obu małżonkach'spada we
dług prawa prezentacji, a którzy tutejszemu
z pączków Sosny Morskiej.
urzędowi spadkowemu są znani,
1) dzieci" po zmhrłym bracie Janie Mei- W Paryżu w aptece pana Blayn, ulica du
już nadeszły wszelkiego rodzaju
S
ners w Neubaus, ,a to:
Marchć St. Honore, 7 — w Krakowie w apte- S
a) Henryka Meiners.
c» p. Trauczyńskiego — we Lwowie w aptece
b) Małgorzatę wdową po Heisohn w p. Mikolasza.
1827 22—32
Neubaus.
2) wylegitymować się jeszcze mające dzieci
po zmarłym bracie Janie Rudolfie Meiners
I
z Yerden,
3) mniemaną synowę po zmarłym bracie
Wien, Leopoldstadt.
świeżo napełniane
Hermanie Eibe Henryku Meiners tamże,
I Miesbachgasse 15,gegenuber d. kk. Augarten.
»
4) dwóch synów po zmarłym bracie Karolu I I U
28 Mcdalllen.
sprowadzane bezpośrednio ge zdrojowisk.
Henryku Meiners, Emila Meiners z Mexyku I
Sól morska i Kreuznachska (do kąpiel) jakoteż Pastylki Bilińskie $
i jednego zaginionego,
5) siostrę Katarzynę Małgorzatę wdowę!
i inne, są przez całe lato do nabycia w handlu £
Schlitt tarnża:
1
że te ich pretensje i protesta, a to zagra
niczne przez tutejszego należycie wylegitymo
2102 2—12
wać się mającego pełnomocnika do 26. sierpnia
we Lwowie, ulica Krakowska Nr. 150.
1873, jako do terminu jedynie i wyłącznie1
naznaczonego, mają w niższym sądzie zamel
dować, a przytem winni są udowodnić prawo
Feuerspritzen aller Sortcn, Gartenspritdo spadku, pod karą wykluczenia od spadku
zen, Gartenfiumpeii, Hydrophore odei
i nałożenia wiecznego milczenia.
Wasserzubringer, Zentrifugalpumpen,
Hamburg dnia 8. Kwietnia 1873.
Baupumpen,
Brunnenpumpen, Bier- und
leczą się w 24 godzinach przez użycie PIGUŁEK Dra ŁARTIGUE, uznane jako
Za wierzytelność
Weinpumpen etc. Schlauclie, Feuereimer
środek specyficzny przeciw tym dolegliwościom, które są zalecane przez najznakomitszych
R, Rendtorff, Dr. aktuarjusz.
von Hanf, Leder oder Kautschuck,
lekarzy francuskich, jako to pp. Chomel. Double, Yelpeau, I.isfranc etc. —
Feuerwehr-Ausrtistungen.
Skład główny w Paryżu w aptece Pelletier rue Jacob 45; we Lwowie w aptece
Illustrirte Kataloge gratis per Post.
p. P. Mikolasch; w Bród ach w aptece p.' M. Kullak-, w Krako wie w aptece J.
Trauczyńskiego.
1848 4-6

Oficjalistów

PASTAiSYROP

W Turkoci iiie,

PASTA pana BLAYN,

Wm KNAUST,
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krajowe i zagraniczne naturalne
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PIGUŁKI BLANCARDA

.

potwierdzone przez Paryzką Akademię w 1850 roku,
Zamieszcza e w 1866 w formularzu legalnym francuskim, w Kodeksie etc.
Łącząc w sobie własności JODU i ŻELAZA, pigułki te używają się specjalnie
I szczególnie przeciw słabościom skrofulicznym, w pierwszych początkach suchot, w osłaI bieniu organizmu, jak również we wszystkich wypadkach, gdzie idzie o oddziałanie na
[ krew, w błędnicy, niedostatku lub braku regularności, dla przywrócenia bądź normal
nej obfitości krwi, bądź dla wywołania i uregulowania perjodycznego jej odpływu.
Uwaga. Jodan żelaza nieczysty, albo taki co ulega rozkładowi, jest środkiem lekar
skim wątpliwym i drażniącym. Jako dowód czystości i autentyczności prawdziwych Pi
gułek Blancarda wymagać należy, aby każdy flakonik nosił pieczątki ze srebra reakcyj
nego (argent reactif) z własnoręcznym podpisem wynalazcy na etykiecie zielonej jak obok:
Dostać można we Lwowie w aptece p. P. Mikolascha; w Krakowie w aptece p. Trauczyńskiego.
'

•

1805 6—10

aptekarz rue Bonaparte nr. 40 w Paryżu.

.SMBaBaaassna

Wyprzedaż Owiec.
Trzoda owiec czystej ki wi Negretti w Czarnejgórze (Czarnohora) w Morawii będzie zwiniętą.
Wyprzednź nastąpi w Czarnejgórze dnia 11. czerwca po południu o 11.
godzinie po nadejściu pcciągu osobnego z Wiednia (stacji Raitz) i pociągu
pospiesznego z Pragi (stacji Skalitz). Podwody czekać będą . a powyższych
stacjach.
Na żądanie wysyłają się katalogi tej wyprzedaży. Czarnohora w Morawie
(stacja poczty i telegrafu).
2162 1—3

Zarząd dóbr hrabiego Fries.

MINERALNE WODY gS
Karola Schiibntha

w Karlsbadzie (Czechy).

Zelazisto-jodowe, niepodlegające rozkładowi,

Jj

GOŚCIEC i PODAGRA

JAWiMl,

Henryk Mattoni

Buhajki

Łaskawe zlecenia z prowincji wysyłają
*ię natychmiast koleją lub pocztą na całą
Galicję,
2156 1-8

-----------------

To źródło szczawowe jest pomiędzy dotąd znanemi szczawami uznany ta najlepszy i naj
przyjemniejszy, Pomijając nader ważna siłę skuteczności pod względem medycznym na cierpienia
szyi, kwasy żołądkowe, kurcze żołądka, chroniczny katar organów oddechowyeh, chroniczny katar
pęcherzowy, odszczególnia się tenże jako zwykły napój przed Nuszystkiemi innemi, ponieważ ta
kowy ożeźwia przy piciu a przy tein wzmacnia i pragnienie gasi, a po użyciu szampana działa wy
trzeźwiające. Takowy używany bywa we wszystkich znaczniejszych miastach, gdzie niema zdro
wej wody'do picia, wskutek której powstają cholera i inne słabości epidemiczne przeto takowy
najusilniej jako najczystszy alkaliczny szczaw' polecony być może.
Rozsyłka wody tylko w butelkach szklannych. Broszury, cenniki itp. udziela właściciel

(besonders Schwfiche) von Speclal-ArzŁ

HOTEL METROPOLE,
na Ringstrasse, Franz- Josefs- Quai we Wiedniu.

Otwarcie 20. kwietnia 1873.
Hotel pierwszorzędny, 400 pokoii, 25 salonów, Table d’hóte w sali
restauracyjnej, czytelnia z biblioteką i czasopismami krajowemi i zagra
nicznemu salon do kurzenia fajek i bilaPdowy, salon dla dam, pokój
konwersacyjny. Windy na pakunki osobowe, do podawania potraw i na
pojów, ciepłe i zimne kąpiele z Dunaju. Stacja telegrafu w domu, pię
kne ekwipaże i omnibusy, ogród parkowy przy hotelu z pawilonem.
Panu L. Speiser, kilkoletniemu kierownikzmi hotelu Buur an lac
z hurychu, powierzyliśmy dyrekcję hotelu Mótropoli.
2160 1-1
Towarzystwo akcyjne hotelu Mótropole
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Ekstrakt mięsny Towarzystwa Liebiga
z AFlń-BKWTOS (w polndn. Ameryce).

Filia c. k. uprzywil. austr.

Najwyższe wyszczególnienia na wystawach

ZAKŁADU KREDYTOWEGO

w Paryżu 1867, — Hawrze 1868, — Amsterdamie 1869,
Moskwie 1872, — Lyonie 1872 i w Paryżu 1872.
TorłlZllio IWflWlL/iwU
każdy słój w niżej umie«tczvny podpis zaopatrzony, a na ety*
piw iv ItJJlYT j kiecie nazwisko J. v. Liebig* niebieskim wydrukowano pismem.

dla handlu i przemysłu we Lwowie,
dla dam mężczyzn

i dzieci

własnego wy robu

z n a j 1 e p s z y c h„ ni a t e r j a 1 ó w
zagranicznych,
po cenach najprzystępniejszych.
Wszelkie obstalunki wykonują się w krót1—6
kim czasie.

Dalej dostać można u Droguistów ••

ASYtiNATI KASOWE

1855 19—48

PEZOT.DT
StSS, Droguisien, Wien,
RAABE BRUNO, Drogulst, Wien, Blickenatrasse No 1.
A. dc K. GABEER, Wien, Wrieden, HauptstrasHe No 1.
Jakoteż w* wszystkich większych aptekach, handlach korzeni i delikatesów.

karola berck,

5 procentowe za 8 dnioweni wypowiedzeniem
5$ procentowe za 14
6 procentowe za 30

nu, i. Woilzeile Nr. 6-8.

ekirtraktu mięsnego Towarzystwa Liebiga w Londynie d!a Austrji i Węgier.

„BUKEYE

Adr. Platt & Comp. w Nowym Jorku.
Najlepsze żniwiarki w świecie ! Niedoporównanla z kombinowanami! W Austrji, Wę
grzech jest tychże przeszło 300 w ruchu z za
dowoleniom ! świadectwa, pochwały, rzeczo
znawcze wyroki i polecenia w niezliczonej ilości.

CENY:
Kosiarka (New Model) .... zł. 350
Żniwiarka z przyrządem do odkła
dania i grabiami..................... „
Kombinowana kosiarka i żni

wiarka

............................. „

Do każdej maszyny dodają się części rezer
wowe i dwa noże.
Jeneralna Ajencja: Josef Oesterreielier, w Wiedniu. Akademiestrasse 3.
W Galicji przyjmują zlecenia: PP. Kra
sicki, Krasiński i Spółka we Lwowie.

Zastrzega się przed naśladowaniem! Ka
żda maszyna zaopatrzona jest naszą firmą:

Adriance Platt
psie N. Y.

Co., Poughkee1940 10-24

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

SZCZAWNICA
rozpocznie się zdrojowa pora

z dniem ££O. maja t>. r.

Ból zębów
Dentysta J.WEISS, były

asystent dr. Bardacha w Wiedniu.
Obecnie zamieszkały we Lwowie ulica
Halicka, 1. 239 naprzeciw katedry.

Ces. król, uprzyw. galicyjski

Zamówienia na mieszkania i wody mineralne z 7. zdrojów należy
adresować do Zarządu Zakładu zdrojowego w Szczawnicy. Komunikacja
Zakładu ze stacjami kolei żelaznej w Krakowie i Bochni ułatwioną jest
trzykrotnie dziennie kurującym się, c. k. wozem pocztowym. Pisma o
Zdrojowisku przesyłają się bezpłatnie.
1937 9-10

Zakład

włościański

J

wydaje we Lwowie i przez swoje kasy po powiatach w kraju

FriedlAnderdc Frank w Wiedniu
Skład fabryczny machin rolniczych
polecają swój dobrze zaopatrzony skład

usuwa przez ubezwładnienie nerwów, a
zęby zrotem lub masą do zębów podobną
plombuje
1900 4

1890 4-?

W licznie uczęszczanein zdrojowisku leczniczem

III., limtero Zollamtsstrasse Nr. 9 ,
pod wszclkiemi względami podobne do na
turalnych, zupełnie przydatno do mówie
nia i przeżuwania, wstawia bez bólu.

r. zacząwszy

wydaje od li>. stycznia

Sklai hurtowny u korespondentów Towarzystwa:

JOSEF YOIGT «fc Co, Wien, (zum schwarzen Huud, Hoben Markt, No 1).
KliOGFR A SOH.Y, Wien ScliottengaHse Nr. 1.

Młócarnie kieratrowe w wszystkich wielkościach,
konstrukcji r.r.187!
znacznie poiepszo
ne i wzmocnione.

Champlon kombinowane dwukoleśne kosiarki,
z przyrządem do odwrotnego cięcia.
Nicholsohn’s oryginalne grabie i przetrząsacie.
Pługi, brony, Drill szerokorzutne siewniki itp.
Cenniki na żądanie bezpłatnie franco.

Wydawca, właściciel i odpowiedzialny redaktor Jan Dobrzański.

5 procentowe 2 1O dniowym terminem wypowiedzenia i
®

99

99

99

99

99

Również nabyć można w zakładzie i w kasach powiatowych

Robey & Comp. lokomobile i młócarnie z patentowane^
ramami żelaznemi o sile 4 do 10 koni.
Burdlk „€eres“ żniwiarki
Kirby kombinowane kosiarki
Kirby kosiarki

ASYGNACJE KASOWE
LISTY mTAWUE
w sztukach po 100, 500 i 1000 złr- wal. austr.
które przynoszą prócz stałych O°/0 także i dywidendę, a wylosowane będą w przeciągu lat piętnastu.
.
<
nadto w myśl ustawy z 2. lipca 1868
1. 03 qz_ p, p. mogą być na kaucje i wadja używane.

2071 3-

I>yreltcj
Z drukarni „Gazety Narodowej® pod zarządem A. Skerla.

