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Szanowny Czytelniku !

Wstpujc w progi naszego miasta nie szu-

kaj wielu zabytków i pomników przeszoci. Cho
miasto stare w swem zaoeniu, nosi jednak

przewanie pitno miasta nowoytnego. Jako bo-

wiem jedna z placówek Polski najdalej na wschód

wysunita, Lwów pierwszy pada ofiar ognia

i poogi, jakie wznosiy hordy Turków, Tatarów,

Kozaków i t. p.

Natomiast Lwów, to stolica tej czci Pol-

ski, która zyskaa i dotd posiada wolno sowa

i swobod ruchu narodowego ; na stolicy wic

odbi si musi ycie i ttno kraju wolnego.

Susznie przeto Warszawa i Pozna, Wilno

i Kijów, spogldaj na nas i pytaj : jak skorzy-

stalicie ze swobody politycznej, có zdziaalicie

dla imienia, ducha i kultury Narodu polskiego?
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Szanowny Czytelniku, odpowied w skrom-

nych rozmiarach znajdziesz w tym upominku ze

Lwowa. Tu przemówi do Ciebie osobistoci,

które przewodz pracy w rónych gaziach owiaty

i kultury, a wic oprzesz si na ródowych wia-

domociach i w tern owietleniu wejrzes^ w gb
umysu i serca naszego miasta stoecznego.

Zebra taki materya, to byo moje zadanie.

Zadania tego podj si mogem, jedynie liczc

na ogólne poparcie — i nie zawiodem si. Rad-

bym przeto Kademu z osobna podzikowa,

lecz ze wzgldu na szczupo miejsca niepo-

dobna mi to uczyni; a wic Tym wszystkim ra-

zem dzikuj z caego serca, którzy tak ochoczo

dopomogli mi w mych usiowaniach. Wydawnic-

two moje w odpowiedni form ubra Prof. St.

Rejchan swym talentem i po obywatelsku; po-

czuwam si równie do obowizku i Jemu na

tem miejscu zoy podzikowanie.

Z natury rzeczy obowizkiem moim byo

przedstawi Ci, Szanowny Czytelniku, take samo

miasto. Szczliwym bd, jeeli przechadza-

jc si po miecie znajdziesz w XII. rozdziel

odpowiednie objanienia na wszystkie Twoje py-

tania.
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Wydawnictwo to zjawia si w chwili, kiedy

ze wszystkich stron Polski zjedaj si praco-

wnicy w caym zakresie nauk przyrodniczych dla

wspólnej nauki, wymiany myli i dla wzajemnego

zagrzania si do dalszej pracy.

Prezes Akademii Umiejtnoci w Krakowie

Prof. Dr. hr. Tarnowski w czci drugiej tomu

VI. „Historyi literatury polskiej", tak pisze: „Ta

mio Ojczyzny, która bya si panujc litera-

tury polskiej w wieku XIX., jest te jej gówn
cech przez cay cig wieku, od jego pocztku

do schyku". A dalej tak pisze : „A i ci uczeni,

którzy z natury swego zawodu oddaleni s absolu-

tnie od wszystkich kwest>n historycznych i politycz-

nych, przez których prace adna tendencya nigdy

przebija si nie moe i nie powinna; badacze

specyalnych przedmiotów naukowych : przyrod-

nicy, lekarze, matematycy, lingwici, ci nie prze-

kraczaj granic swojego zawodu i nie gwac
jego natury; ale kiedy wytaj swoje zdolnoci

i siy na to, by w swoim zakresie nauk rozwi-

n i posun, jeszcze robi to w tym samym

duchu i celu, e si myli, eby ta lub owa nauka

w Polsce bya i eby przez Polsk, przez Pola-
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ków postpia naprzód na poytek wszystkich,

a na zaszczyt imieniowi polskiemu".

Ta sama idea tak piknie wygoszona przez

Prezesa Akademii Umiejtnoci naszej, bya gwia-

zd przewodni w rozwoju miasta Lwowa
;
pod

tym samym hasem odbdzie si i X. Zjazd Le-

karzy i Przyrodników polskich.

Lwów, w lipcu 1907.

Prof. Dr. J. Wiczkowski.



I.

Pogld na dzieje Lwowa.
(Napisa Dr. Aleksander Czoowski).

Pierwsz historyczn wzmiank o Lwowie
podaj kroniki pod 1259 r., kiedy to Ru, zni-

szczona i wyludniona przez wielki najazd A\on-

goów, nowymi zacza si ubezpiecza grodami.
W ich rzdzie wystpuje wtedy na widowni gród
lwowski. Zaoy go krótko przedtem, okoo
r. 1250, Lew, ksi dzielnicy przemyskiej, a syn
Daniy, kniazia a nastpnie króla Rusi. Upodo-
bawszy sobie to miejsce niedostpne, otoczone
lasami i bagniskami, przeniós sw stolic do no-
wej osady, która odrazu wzniosa si do rzdu
najwarowniejszych wówczas grodów ruskich. Jako
taki nie by dogodny Tatarom, zwierzchnikom
podbitej Rusi. Na ich danie sam Lew ju w r. 1261

musia dopilnowa, eby rozkopano way i rozrzu-

cono palisady nowej stolicy. Niebawem jednak

obwarowa j ponownie, dziki czemu w 1283 r.

moga wytrzyma dwutygodniowe oblenie ta-

tarskie, a w cztery lata póniej odeprze dalszy

ich najazd.

Obok tych wiadomoci, skpe, lune tylko

wieci doszy nas o losach Lwowa w dobie naj-

starszej, ruskiej, a nawet pooenie jego wydaje
si zagadk archeologiczn, któr rónie rozwi-



za usiowano. Nie ulega jednak wtpliwoci, e
waciwy, obwarowany, gród z dworem ksicym
lea nad ókiewskiem przedmieciem, wokoo
dzisiejszej kamiennej groty, na wierzchoku góry.

zwanej dawniej ys, i na jej niszej terasie (ul.

Zamkowej), tu nad klasztorem Bazylianów. Bro-
nio go pooenie z natury warowne, obok wa-
ów i czstokoów. U stóp grodu na pochyoci
ku Petwi, jak dzi „Stary Rynek", leao tak

zwane podgrodzie, gówne ognisko, w którem
skupiao si cae ówczesne handlowe, przemy-
sowe i cerkiewne ycie. Caa osada od wsi nie

wiksza zbudowana bya z drzewa. Cztery drogi

na cztery strony wiata czyy j z Chemem,
Przemylem, Haliczem i uckiem, którdy obcy
przybysze, otaczani opiek Lwa i jego nastpców,
cignli do jego stolicy z dalekiego Wschodu
i Zachodu.

Wyludniona najazdami ludno rodzima nie

bya w monoci dostarczy wycznie ywiou
osadniczego. Zastpili j w pierwszym rzdzie
Niemcy, którzy od pocztku przybyli tutaj, wa-
snym niemieckim rzdzc si prawem i wasnych
wybierajc wójtów; jak za przewaajc musieli

odgrywa rol, gówny nadawa charakter mia-
stu, wiadczy fakt, e sami ksita ruscy nazy-

waj Lwów w swoich dokumentach z niemiecka
Lemburga. Tej to najstarszej kolonizacyi niemie-

ckiej ju w dobie ruskiej zawdzicza swe zaoe-
nie dzisiejszy koció Panny Maryi nienej. Obok
Niemców osiedlaj si ju wtedy i Ormianie, wy-
gnacy z Armenii i zakadaj wasny kocióek
w. Anny. Obok tubylczych Rusinów nie brako
nadto Tatarów, ydów i ich sekly Karaitów, zwa-
nych Saracenami.

Skupienie tylu narodowoci, rónych mow,
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obyczajami i zajciem, od pocztku zaraz pozba-
wio Lwowa cechy narodowej tak, e ju wtedy
o tyle chyba by ruskim, e lea na Rusi, e
sposobem budowania nie wyrónia si od innych

grodów ruskich, e od czasu do czasu przeby-

wa w nim dwór kniazia, jego otoczenie, i e cer-

kiewne rozwijao si w nim ycie. Ostatnie rzeczywi-

cie zakwito w caej peni. Cerkwie bowiem w. Mi-

koaja, w. Jerzego, Onufrego i zniesione: Teodora,
Bohojawenia i inne, to pamitki ruskich siga-
jce czasów nie budow, lecz zaoeniem. Tu
u stóp dawnego grodu przytuli si kocióek
w. Jana .Chrzciciela, równie stary jak Lwów,
a wzniesiony przez misyonarzy Dominikaskich,
ofoczonych opiek Konstancyi, ony Lwa, króle-

wny wgierskiej i katoliczki.

Panowanie nastpców Lwa (f 1301): Je-

rzego 1., Andrzeja, Lwa 11. i Jerzego 11. pokrywa
co do Lwowa pomroka, z której jeden tylko prze-

bija si fakt: wzrost ywiou niemieckiego i uprzy-

wilejowane jego stanowisko.

Otrucie Jerzego 11. (1340, 7. kwietnia), osta-

tniego ksicia Rusi halickiej, dao ssiadom, spo-

sobno do podniesienia swych praw do niej.

Kazimierz Wielki, posikowany przez Wgry, ju
z kocem kwietnia t. r. zjawi si ze swymi huf-

cami pod Lwowem nieprzygotowanym do du-
szego oporu. Po krótkiem obleniu podda si
gród, a osiedli w nim oddawna Niemcy przy-

chylnie powitali nowego pana. Z zajciem stolicy

przeszed w rce polskie klucz do caej Rusi. Dla
uniemoliwienia oporu na przyszo, musiao
da miasto zakadników, poczem, aby pozbawi
je rodków do obrony, nakaza król spali for-

tytikacye górnego grodu. Bogate upy dostay si
w rce zwycizcy, a zwaszcza skarb kniaziów



ruskich, zoony z dwu drogocennych koron,
tronu zocistego, wysadzanego kamieniami, boga-
tego paszcza, kilku szczerozotych krzyów i t. p.

W ten sposób wypraw pomylny uwieczy
skutek, jakkolwiek w lat dziesi dopiero zawa-
dn ostatecznie Kazimierz Rusi, zmuszony o ni
wpierw prowadzi wojny z Tatarami i ksiciem
litewskim, Lubartem. Wojny te sprowadziy na
Lwów katastrof, bo dwukrotny najazd litewski

(1350 i 1351) obróci go w perzyn, Katastrofa

ta jednak stworzya dla niego now wanie epok.
Kazimierz Wielki, z utrw^aleniem si na Rusi,

i oswobodzeniem jej z pod jarzma tatarskiego,

w pierwszym rzdzie zaj si gorliwie podniesie-

niem jej stolicy do pomylnego stanu. Nap^'w
nowych ywioów osadniczych Zachodu, t. j.

Niemców, uatwi mu to zadanie, lecz z drugiej

strony nowe, odpowiedniejsze dla rozwoju mia-

sta, kaza obra miejsce. Odbudowane miasto nie

mogo ju wspina si po górach, stare pod-
grodzie samem pooeniem nie nadawao si
do stworzenia ze grodu na mod Zachodu.
W peni wic zrozumiaymi s wzgldy, które

skoniy Kazimierza Wielkiego, e odbudowu-
jc na nowo Lwów, przeznaczy mu inne miej-

sce, poniej dawnego podgrodzia — . nad Pe-
twi. Tutaj to na paskiej, bagnistej kotlinie, na
której dotd kilka tylko istniao monastyrów,
wzniós si po roku 1352 Lwów polski, obwie-
dziony w czworobok murem, rowem, wieami
i dwoma broniony zamkami, Wysokim i Nizkim.
Miejsce starego ruskiego grodu na górze opu-
stoszao, podgrodzie zostao przedmieciem (Kra-

kowskiem) nowego miasta.

Kazimierz Wielki jest zatem drugim zaoy-
cielem Lwowa. Uposay go nadto w warunki.



które stay si podwalinami przyszego rozwoju
miasta. W pierwszym rzdzie obdarzy je (1356 r.)

prawem niemieckiem, t. j. zupenym samorzdem.
Odtd wójt z piciu awnikami wykonywa wadz
sdownicz w miecie, burmistrz z Rad, z sze-

ciu rajców zoon, wybieranych co roku, utrzy-

mywa w niem porzdek, zarzdza majtkiem
gminy, ciga podatki, czuwa nad obron. Wszy-
scy mieszkacy innych narodowoci, jak Ormia-
nie, Rusini, ydzi, majcy w miecie osobne dla

siebie w\znaczone dzielnice, mogli si sdzi wa-
snemi prawami lub do miejskiego udawa si
urzdu. Drug stron królewskiego nadania stano-

wio uposaenie materyalne. Otrzymao bowiem
miasto 70 anów pustego gruntu, które król pó-

niej do setki uzupeni, co razem tworzyo ob-

szar do 6 tysicy morgów wokoo miasta. Do-
chody miasta miay si skada z podatków od
kadego domu, z propinacyi, t. j. wycznej sprze-

day trunków, i opat okolicznociowych, jak tar-

gowe, mostowe, rogatkowe i t. p.

Upodobawszy sobie odbudowan stolic czer-

wonorusk, zjeda do niej Kazimierz niejedno-

krotnie, doglda osobicie postpu robót wzno-
szcego si miasta, wród których zaoenie fun-

damentów pod dzisiejsz katedr jego równie
jest dzieem.

Po mierci Kazimierza Wielkiego (1370), Lu-
dwik, wgierski i król polski zarazem, pragnc
zwolna Ru przyczy do Wgier, odda j w lenno
ksiciu Wadysawowi Opolczykowi (1372— 1379).

Nowy ksi Rusi zamieszka we Lwowie, bi tu

wasn monet, o dobro za miasta stara si
troskliwie; wyrobi mu u Ludwika przywilej wol-
nego handlu z Wgrami i Polsk i nada prawo



wyboru wójta, którego dotd mianowa doywo-
tnio panujcy.

Po ustpieniu Opolczyka przeszo miasto
wraz z Rusi pod bezporednie rzdy Ludwika
i córki jego, Maryi. Z ich ramienia ustanowieni

starostowie sprawowali rzdy, uciskajc samowol-
nie podatkami i cami miasto, które nadto poar
zniszczy w 1381 r. prawie do szcztu.

Niech ku rzdom wgierskim uatwia kró-

lowej Jadwidze w 1387 r. zajcie Lwowa pono-
wnie na rzecz Polski, do której naley odtd a
do r. 1772 wraz z Rusi, jakby przodowa czata

od barbarzystwa Wschodu. Wszystkie naduycia
starostów wgierskich zostay zniesione, dawne
przywileje zatwierdzone, a szereg coraz nowych
nada z kadym prawie rokiem dostawa si mia-

stu w udziale. Kady z królów polskich skada
mu dowody swej aski, uatwiajc tern samem
wzrost Lwowa do coraz wikszej materyalnej po-
tgi. Zwaszcza Wadysaw Jagieo nie szczdzi
mu rozlicznych nada. Std te przywizanie mie-
szczan do tego króla, ich wdziczno i szacu-

nek okazyway si przy rozmaitych sposobno-
ciach, podczas jego nader czstych tu pobytów,
przy chrztach dzieci, koronacyach on, wypra-
wach wojennych i t. p. On to nada Lwowu tak

zwane „obszary", wskutek czego przestrze grun-
tów miejskich wzrosa do 18 tysicy morgów, na
których niebawem powstay wioski zaoone
przez mieszczan : Hoosko VVielkie i Mae, Za-
marstynów, Kleparów, Kulparków, Brzuchowice.
Najcenniejszym jednak przywilejem miasta by
przywilej skadu handlowego, moc którego wszy-
stkie bez wyjtku towary przewoone przez Ru
musiay by do Lwowa sprowadzone, tu ska-
dane, wystawione przez dni czternacie na sprze-



da, a co zostao, mogo dopiero by dalej wie-

zionem. Dziki temu przywilejowi, Lwów, pooony
na wielkim szlaku ldowym z Wschodu na Zachód,
sta si rycho wan stacy przewozow, której

aden kupiec nie móg omin. Hospodarowie
modawscy i multawscy uatwiaj mu stosunki

handlowe ze Wschodem. W poowie XV. wieku
ma ju Lwów wiatowe niemal znaczenie. Niemcy
dugi czas nabywali tu wszystkiego, czego im
byo potrzeba z dalekiego Wschodu. Rynek lwow-
ski sta si targowiskiem rojnem i rónobarwnem
kupców wszelkiej narodowoci, pierwszym wiel-

kim bazarem wschodnim dla Europy, na którym
nie brako niczego z produktów dalekiegoWschodu.
Wina, bawena, balsam, korzenie, kadzido, dro-

gocenne zote i jedwabne tkaniny, kosztowne ma-
terye, jedwab, drogie kamienie, pery, korale,

ko soniowa, kobierce i t. p., sowem wszystko
znajdowao si na skadzie imperyum lwowskiego,

nie wyjmujc niewolnic i niewolników.
Wzrastajc w znaczenie, bogactwa, a pore-

dnio i w umysow potg, wzmaga si Lwów
liczebnie, podnosi si zewntrznie, ad wewntrzny
widnieje we wszystkiem. Ju z kocem XIV. wieku
posiada Lwów szpitale, bruki, kanay, wodocigi,
zegar na wiey ratuszowej, utrzymuje brukarzy

i rurmistrzów, oy wielkie sumy na obwarowa-
nie, na mury, way, rowy, baszty, które uko-
czone ostatecznie w 1445 r. tworz ze waro-
wni, na któr Ru caa spogldaa z otuch,
któr Tatarzyn upieca omija starannie, a inne

miasta bior sobie za wzór, nie bez pewnej na-

wet zawici.

Królowie zjedaj tu chtnie, odbieraj na
rynku lwowskim hody hospodarów modawskich,
lenników Polski. Szlachta ruska traktuje mieszczan-
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stwo lwowskie jak bra równorzdn, ba, w 1464 r.

zawiera z niem synn konfederacy ku obopól-
nej obronie. Niemcy wród tego mieszczastwa
przoduj, gówny nadaj mu charakter, lecz cay
zastp innych narodowoci wspózawodniczy z nimi

zgodnie, wzrasta w dobrobyt, wspólnemi siami
podtrzymuje saw grodu. Wród tych narodowo-
ci Rusini od pierwszej chwili najsabszy przed-

stawiaj ywio. Na pocztku XV. wieku byo ich

tylko 14 w caem miecie.
Zdobycie Konstantynopola (1453) przez Tur-

ków, a nastpnie Kaffy, Kilii i Biaogrodu, osad
genueskich nad morzem Czarnem, zniszczyo
cay lewantyski handel, a z nim powalio han-

del i dobrobyt Lwowa. Usta ruch kupiecki mia-

sta, mieszczanie lwowscy postradali towary olbrzy-

miej wartoci, które byy w drodze albo na ska-
dach zajtych miast, z bogaczy stali si niemal

ebrakami. Ruina majtkowa dotkna cae po-

kolenie mieszczastwa, którego najwybitniejszymi

przedstawicielami byy rody: Stecherów, Czedllców,

Sommersteinów, Goldbergów, Eisenhutlów, Klop-

perów, Cornbergów, Waserbrotów i t. p. Upadek
by tak wielki, e królowie po kilka razy musieli

uwalnia zuboae miasto od podatków pastwo-
wych, przeznaczajc pienidze, które miay wpy-n do skarbu królewskiego, na rzecz obrony.

Zabiegi Jagiellonów, aby uratowa Polsce

handel czarnomorski, spezy na niczem. Myl
wielkiej wyprawy na Turków, podjta przez Ol-

brachta, obudzia wprawdzie na chwil nadzieje

Lwowa, lecz niebawem nastpio rozczarowanie.

Z wielkiej bowiem wietnej armii tego króla, któr
widziao miasto w 1497 r. pod swemi murami,
wróciy z Modawii, wskutek zdrady jej hospo-
dara Stefana, tylko niedobitki. Z wiosn roku na-
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stpnego (1498) rozpocz si cay szereg klsk
dla Rusi i dla Lwowa. Najpierw Stefan, ów zdra-

dziecki hospodar Modawii, uderzy na jego mury,

wasn rk wysadzi w powietrze bram halick,

lecz odparty dzielnie przez mieszczan, spali tylko

oba przedmiecia, Krakowskie i Halickie, i kraj

okropnie spustoszy. Tu za nim nadcignli Turcy,

nastpnie Tatarzy zagonami swymi dosigali mu-
rów i tak trwao przez lat kilka, w cigu których

miasto w nieustannej zostawao trwodze. W 1509 r.

syn Stefana, Bohdan, znów bezskutecznie do
Lwowa szturmowa. Miasto, dbajc o skuteczno
obrony, musiao w tym czasie wyda rozporz-
dzenie, aby nikt nie budowa wokoo murów
miejskich na odlego strzau armatniego. Pod-

kopao to raz na zawsze rozwój przedmie,
ograniczyo Lwów wycznie na obrb jego murów.

Wród niebezpieczestw ze strony najedców
spada na nadto klska z wszystkich najdotkliw-

sza. W 1527 r. pali si Lwów tak doszcztnie, e
z caego miasta nie zostao nic, tylko kocioy,
ratusz ze swoj wie i jeden jedyny dom mie-

szczanina, Jana Brody. Rozpacz ogarna mie-

szkaców i gdyby nie zabiegi Rady miejskiej, by-

liby opucili dymice si zgliszcza. Ogie wic
zmiót Lwów redniowieczny, gotycki, o niemie-

ckiej powoce, jak zniszczy Lwów ruski. Po-

wstae z popioów miasto byo ju cakiem od-

mienne.
Mimo fatalnego przesilenia materyalnego,

mimo klski poaru, nie przesta by Lwów wa-

nym punktem handlowym. Umoliwia mu to

utrwalona tradycya handlowego porednictwa mi-
dzy Wschodem a Zachodem, przywilej skadowy
i ludno o wysokim talencie kupieckim i wro-

dzonej obrotnoci. Po uspokojeniu si burzy wo-
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jennej, dziki dobrym stosunkom politycznym
z Turcy i rzadszym najazdom tatarskim, na nowo
nawizany, cho ju nie tak daleko moe siga-
jcy, handel z Wschodem, staje si dwigni naj-

pikniejszej epoki w dziejach miasta, epoki jego

wszechstronnego rozwoju i pomylnoci, która

trwa do koca XVi., a odbyskami dosiga po-
owy XVII. w.

Lwów przybiera pozory jakiego cakiem
samoistnego, niemal udzielnego, organizmu, po-

dobnego raczej do jakiej kupieckiej republiki

woskiej, majcej pod rk bogactwa i si zbrojn.
Pod powok niemieckiej organizacyi miejskiej ju
w wieku XV. pulsuje silne ycie polskie, w któ-

rem ywio niemiecki rozpywa si zwolna. Z po-

cztkiem xvi. w. mieszczastwo lwowskie ju jest

nawskró polskie, lecz w charakterze jego wsku-
tek krzyowania si rónorodnych ras, skupio-

nych wród murów, przebija si co z niepolskiej

energii, obrotnoci i pewnoci celu. Mieszcza-
stwo to tworzy wiat dla si osobny; dum swego
stanu, poczucie wasnej godnoci wynosi ponad
wszystko; szlachta i szlachectwo nie imponuje mu
jeszcze. Samo bogate i rozumne, opasane waro-
wnemi basztami i murami, obeznane równie do-

brze z okciem i mieczem, piórem i jzykiem, bu-

dzi w redniej i maej szlachcie zazdro i szacu-

nek zarazem. Mimo utrudnionych warunków kre-

sowych, umie si utrzyma na wyynie cywiliza-

cyi polskiej. Silny pierwiastek inteligencyi budzi

talenta, podnieca ambicye umysowe. Wyborna
szkoa miejska przy farze dawaa podstawy wie-

dzy, któr rozszerza nastpnie Kraków, uzupe-
niay uniwersytety w Bononii, Padwie, Rzymie,
Paryu. Ksztac si na nich synowie najznako-

mitszych rodzin lwowskich. Uzyskany stopie
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doktora nie odwodzi ich nastpnie, po powrocie
do gniazda rodzinnego, od zaj kupieckich ; ka-
dy doktor jest zarazem kupcem. Rozbudzone
ycie umysowe gromadzi w murach Lwowa sze-

reg znakomitych i gonych osobistoci.

Zmys adu, porzdku i cisoci, by cech
rzdów miasta. Sdownictwo i administracya miej-

ska budziy zaufanie nie tylko u mieszczan, ale

i u szlachty. Wyroki rajców lwowskich syny
z bystroci. Powiadano powszechnie, e Lwów
ma najmdrsz Rad w Polsce. Skarbiec ratu-

szowy by najbezpieczniejszem miejscem depozy-
tów. Dziki swym stosunkom handlowym mogo
dostarczy miasto wszystkiego, czego wymagaa
potrzeba lub zbytek. Nie brakowao rzemielni-

ków wszelkiego rodzaju o wielkiej biegoci w swej

sztuce. Byy wielkie hurtowne skady wszelkich

moliwych towarów, olbrzymie piwnice win gre-

ckich, wooskich, wgierskich, woskich bogate

kramy obfitujce w najkosztowniejsze i najrzad-

sze przedmioty zbytu. Poczucie pikna w archi-

tekturze i rzebie, upodobanie w sztuce, zamio-
wanie w ksikach, przebija si na kadym kroku,

w urzdzaniu komnat mieszkalnych, w skarbach
rodzinnych i ruchomociach domowych. Najpi-
kniejsze lwowskie zabytki, kocioy, domy, po-

mniki z tego wycznie pochodz czasu. Nawskró
katolicka arliwo religijna przebija si w yciu
kadego mieszczanina. Olbrzymie sumy id na
legata religijne, fundacye, zakony, kocioy, szpi-

tale i ubogich. Mieszczki lwowskie cnotami i wy-
ksztaceniem dorównywuj szlachciankom.

Rej w miecie wodz nowe wielkie rody ku-

pieckie, prawdziwi patrycyusze majtkiem i wy-
ksztaceniem niszym przodujce warstwom, jako

to: Szolc-Wolfowicze, Szolc-Stanclowicze, Kam-

/:^^D E/n/e
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pianowie, Boimowie, Alembekowie, Wilczkowie,

Haniowie, Ostrogórscy, Damagalicze, Hayderowie,

Ubaldinowie, Anczewscy, Korniakty, Langiszowie,

Alwizowie, Awedykowie i inni. Co do ruchliwo-

ci a czsto i wyksztacenia nie ustpuj im mali

kupcy i kramarze; wytrwa prac dobijaj si
majtku i znaczenia. Obok nich ogó rzemielni-

czy, ujty w wyborn organizacy cechow, two-

rzy gówn si i saw Lwowa, jest rycerskim

ramieniem miasta, synie ze zrcznoci i uczciwoci

i w niejednej gazi caej przoduje Polsce. Zwa-
szcza zotnicy i jubilerowie lwowscy znani byli

z doskonaoci w swojej sztuce; architekci wo-
scy, niemieccy i polscy, osiadli we Lwowie, wzno-
sz dokoa zamki, kocioy, paace: lekarze, dru-

karze i ksigarze synli w caej Polsce.

Ludwisarstwo lwowskie doszo do wyso-

kiego rozwoju. Tu odlewano dziaa, dzwony,

a nawet pomniki spiowe dla znacznej czci
Polski, wykonywano wspaniae hafty, aplikowano

pyszne namioty, wyrabiano sawne zociste rzdy,

sajdaki, oprawiano przelicznie szable. W dostar-

czaniu przyborów wojennych i uzbrojenia by
Lwów pierwszorzdn stacy, istnym arsenaem
gotowym na kade zawoanie. Hetmani polscy

w kadej prawie wyprawie na Wschód tutaj zbie-

raj materyay i bro, zapomagaj si zasobami

arsenau miejskiego, który mieszczastwo, kszta-

cone w rycerskiej szkole konfraternii strzeleckiej,

sigajcej pocztkiem Kamierzowskich czasów,

szczegó niejszem otaczao staraniem.

Ormianie, tworzcy wybitn koloni we Lwo-
wie obok swej katedry, polszczej w nim równie,

a w 1630 r. przystpuj do Unii z kocioem ka-

tolickim. Sami sprytni, bogaci, doskonali znawcy
Wschodu i jego jzyków, przoduj w handlu,
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karawanowym. Wszystko te, co przyszo ze Wscho-
du i ustalio siQ w yciu codziennem, utrzymujc si
dugo w rkodzieach, obyczajach i sowniku
lwowskim, im gównie zawdzicza zakrzewienie.

Ze zdarze pohtycznych XVI. wieku, od czasu

pamitnego poaru, do najwaniejszych nale:
zebranie si pospolitego ruszenia pod w. Jurem
na wypraw woosk (1537) czyli tak zw. „wojna
kokosz", cicie trzech hospodarów modawskich
na rynku lwowskim, Tomiy (1564), Iwana Pod-
kowy (1578), Jankuy (1582), kilkudniowe obl-
enie przez Jazowieckiego (1587) i niejednokro-

tne „trwogi" ze strony Tatarów pldrujcych Ru.
Z pocztkiem XVII. wieku coraz wicej utru-

dnione warunki polityczne i spoeczne, burze

wojenne, zarazy morowe, czste okupy wasnym
wojskom, ucisk celny, zbyt wybujae rzdy oligar-

chicznej Rady, wzrastajca konkurencya ydowska,
oddziaywuj niekorzystnie na handel lwowski,

a z nim i na ogólny dobrobyt miasta. Projekty

królów Zygmunta III. i Wadysawa IV., aby ze
stworzy olbrzymi warowni, spezaj na niczem.

Miasto upada zwolna wprawdzie, lecz stale, sto-

pniowo obnia si jego poziom moralny. W po-

owie wieku XVII. upadek jest ju widoczny, tra-

dycya jednak nieda\ynej wietnoci okazuje si
jeszcze w peni w chwili najkrytyczniejszej dla

kraju, która Lwów niemierteln okrywa saw.
Po pogromie piawieckim (1648), kiedy wród

zamieci buntów kozackich, kiedy w odmcie stra-

chu i poogi znikno wszystko, co w tej czci
ziem polskich byo wadz, adem, bezpiecze-
stwem i nadziej, Lwów jeden widnieje na hory-

zoncie, a jego baszty i wiee unosz si jak arka

na falach potopu. Na zorganizowanie nowej armii

polskiej on pierwszy milionow skada ofiar,.
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a w dni kilka potem, gdy pod mury jego post-
puje krociowa kozacko-tatarska armia z Chmiel-
nickim na czele — staje si przedmurzem Polski

caej. Miasto dobrowolnie pali swe przedmiecia,
wszelkie namowy poddania si odrzuca z obu-
rzeniem, broni si przez dwa tygodnie z ca od-

wag i powiceniem pod wodz dowiadczonego
Arciszewskiego, generaa artyleryi koronnej. Wszy-
stkie zabiegi i wysiki Chmielnickiego rozbijaj

si o mstwo miasta. Zdobycie Wysokiego Zamku
i rze setek bezbronnych jest jedynym tryum.fem

kozackim. Chmielnicki powstrzymany tu po raz

pierwszy w swym zwycizkim pochodzie zado-
wala si okupem 60 tysicy dukatów, a otrzy-

mawszy go, odstpuje od miasta.

Jeszcze lady strasznej ruiny po tem oble-
niu nie zatary si nawet czciowo, gdy w 1655 r.

nowe krociowe zastpy Chmielnickiego i posi-
kujcej go armii moskiewskiej pod Buturlinem

podstpiy pod Lwów. Szczciem byo dla mia-
sta, e posiadao wród murów swoich takiego

wodza, jak Krzysztof Grodzicki, który zawczasu
poczyni naleyte do obrony przygotowania. Ka-
za spali przedmiecia, wyci winnice i sady,

poprawi way i pogbi fosy, baszty dziaami
obsadzi. Po bezowocnych namowach do podda-
nia si rozpoczo si oblenie najcisze i naj-

dusze w dziejach Lwowa, lecz z drugiej strony

dziki wczesnym przygotowaniom najlepiej odpie-

rane. Bronio si miasto z caem powiceniem
i mstwem, nie szczdzc krwi i trudu, by „wy-
trwa we wierze, któr swemu królowi oddao".
Wród tego z ca godnoci prowadzio ukady
z Chmielnickim, który po piciu tygodniach, wi-

dzc swe zabiegi daremnymi, przysta po dugich
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targach na ofiarowany okup 60 tysicy zp. i zwi-n oblenie.
W ten sposób z fali kazackiego potopu,

szed Lwów z honorem i chwa, jak nigdy przed-

tem ani potem. Odpierajc walecznie najedców,
ponoszc cikie ofiary krwi i mienia, ratowa
nie tylko siebie, ratowa paristwo cae. Wytrwa
do ostatecznoci, lecz sam zniszcza od oble,
kontrybucyi i upiey. W zamian za t tylko

otrzyma nagrod, e caa Polska, zaczynajc od
króla, oddawaa hod mstwu i ofiarnoci lwow-
skiego mieszczastwa, e pozyska saw najwier-

niejszego i najwaleczniejszegc z miast polskich

ze szczytnym przydomkiem „przedmurza Polski".

Na pocztku 1656 r. przyby do Lwowa
z wygnania przed równoczesnym szwedzkim za-

lewem król. Jan Kazimierz, witany radonie.
Lwów sta si chwilowo stolic Polski. Tu ob-

mylano rodki dalszej wojny, cigano siy
zbrojne, bito monet; tutaj w katedrze oddawa
król ca ojczyzn pod opiek Najwitszej Panny
i pamitne skada luby. Po uwolnieniu kraju

od najezdników zosta Lwów zrównany w swych
prawach z Krakowem i Wilnem, a mieszczanie

lwowscy podniesieni do stanu szlacheckiego (1659).

Na obleniach wszake kozackich i po-
czonej z niemi ruinie miasta nie skoczya si
jego rola wojenna. Poddanie si Kozaków Turcyi
sprowadzio na Polsk dugotetnie wojny ture-

ckie, a z niemi nowe klski na ziemie ruskie,

bdce ich teatrem. W 1627 r. sam sutan, Ma-
homet IV., wyprawi si z olbrzymi turecko-
tatarsk armi na podbicie Polski. Pierwszy uleg
Kamieniec podolski, dotd uchodzcy za twierdz
niezdobyt, liczne inne zamki i zameczki adnej
prawie nie przedstawiay zapory dla wywiczonej
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W bojach, na pó regularnej, armii tureckiej. Bez
trudu zdobyto ich z gór czterdzieci. Popoch
ogólny ogarn zagroon ludno; wszelki opór
wydawa si daremny. Pierwszy dopiero Lwów
stawa znowu na przeszkodzie zwyciskiemu po-
chodowi zdobywców. Zdobycie jego miao uko-
ronowa w\'praw tego roku, a polecenie wyko-
nania tego zadania otrzyma Kapudan basza z 50
tysicy Turków, Kozaków, Tatarów i Woochów.
Pod Buczaczem oczekiwa Mahomed rezultatu.

Miasto, przeraone losem silniejszego Kamieca,
opucio dwie trzecie mieszkaców. Pozostali

tylko najbiedniejsi, którzy razem z zaog do
2000 ludzi mogli wystawi. Dowództwo obj ko-

mendant wojskowy, Eliasz cki i burmistrz, sta-

rzec, Bartomiej Zimorowicz.
Dnia 26. wrzenia rozpocza armia turecka

regularne oblenie, cisnwszy wokoo miasto
piercieniem. Z czternastu w rónych punktach
ustawionych bateryi zasypywano miasto kulami,

przypuszczano szturmy, robiono podkopy, pod-
kadano miny, lecz bezskutecznie. Gdy jednak
Turcy, zrobiwszy kulami wyomy, do walnego za-

czli przygotowywa si szturmu — zguba zda-

waa si nieuchronn. Na szczcie atoli zjawi
si w obozie tureckim jeden z posów polskich,

przeznaczonych do zawarcia pokoju z Turkami.
Natychmiast ustao ostrzeliwanie i na tem sko-
czyo si oblenie, krótkie wprawdzie, lecz nie-

mniej grone, jak poprzednie. Rozpoczto ukady.
Kapudan za 80 tysicy talarów zgodzi si wre-

szcie odstpi od miasta, lecz gdy przyszo do
wypaty, zaledwie 5 tysicy zdoano zebra, a na

pork zapaty reszty dostawiono dziesiciu za-

kadników.
Oblenie tureckie byo dalszym wawrzynem
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sawy dla miasta, ale zarazem i dalszym dla cio-

sem, z pod którego nie mogy go podnie ju
wszystkie zabiegi ani opieka królów.

W 1673 r. umar we Lwowie król, Micha
Korybut Winiowiecki, w kamienicy arcybiskupiej

(w Rynku 1,9). Nastpca jego, Jan Sobieski, oto-

czy miasto szczególniejsz opiek, przebywa
w niem chtnie, pragn ze stworzy siln wa-
rowni i w istocie wzmocni znacznie jego forty-

fikacye; w roku za 1675 wasn osob zasoni
je od nowej katastrofy. Z szeciotysicznem bo-

wiem rycerstwem rozbi w pó godziny koo wsi

Lesienice (-^
.,

mili od Lwowa) czterdziestotysi-

czny podjazd tatarski pod Nuradynem, wysany
z pod Zbaraa przez armi tureck, której zada-

niem byo zdobycie stolicy Rusi. Sawa tego zwy-
cistwa w caej Europie budzia podziw, pokrzy-

owaa plany tureckie i rozstrzygna poniekd
o dalszym losie kampanii.

W lat dwadziecia (1695) po tem zdarzeniu

z równem mstwem i powiceniem ratuje mia-

sto Stanisaw Jabonowski, hetman w. k., nieod-

stpny towarzysz bojów Sobieskiego, bo w cztery

tysice onierza odpiera grony najazd, nowej
40 tysicznej hordy tatarskiej, stoczywszy z ni
rozpaczliwy bój wród domów Krakowskiego
przedmiecia.

Po raz ostatni widzia wprawdzie wtedy Lwów
Tatarów pod swemi murami, lecz ledwie po tem
skoczy si i okres wojen tureckich, inny nieba-

wem znalaz si nieprzyjaciel. By nim Karol XII.,

król szwedzki, który pod pozorem przyjani ca
zniszczy Polsk, a Lwowu zada cios stanowczy.

Dnia 6. wrzenia 1704 r. ukazali si Szwedzi pod
miastem i wezwali je do otworzenia bram i pod-

dania si królowi Augustowi li-mu. Zaraz naza-
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jutrz opanowali Szwedzi Wysoki Zamek i klasztor

Karmelitów bosych, w którym walecznie bronio
si(^ kilkudziesiciu ludzi pod porucznikiem Hen-
ningiem. Wród nocy przypucili nastpnie nie-

spodziewany szturm do miasta, spdzili piechot
zaogow z waów i niebawem furt bosack (za

cerkwi woosk) wdarli si na Rynek. Miasto
zostao zdobyte i po raz pierwszy wkracza w jego

mury nieprzyjaciel. Najduej jeszcze wytrwali na
stanowiskach mieszczanie, z których kunierze,
bronic baszty przy bramie krakowskiej, zginli

wszyscy. Nastpiy dni smutne. Karol XII. po-

zwoli wojsku dwie godziny rabunku, ogooci
kocioy, cerkwie i domy znaczniejsze, z koszto-

wnoci, kupcom pozabiera wszystkie towary,

a przedewszystkiem sukna i odzie. Niezadowo-
lony tem jeszcze, naoy na miasto 50.000 tala-

rów kontrybucyi. To samo uczynili i jeneraowie
jego tak, e razem wypacono nieprzyjacielowi

do 120.000 talarów. Prócz tego zabrali Szwedzi
wszystkie zapasy broni, a 171 dzia, których wy-
prowadzi nie mogli, roztrzaskali. Sia obronna
Lwowa zostaa wskutek tego raz na zawsze za-
mana. Rozwia si w pierwszym rzdzie urok
niezdobytej fortecy, który go dotd otacza.

Po tylu i tak cikich przejciach, po tylu

okupach wydanych wrogom, a drugich tyu dla

swoich, bogate niegdy zasoby wyczerpay si do
dna, mieszczastwu lwowskiemu zabrako si we-
wntrznych; nastpi okres upadku pod kadym
wzgldem Zuboao i wskutek tego zaraz wylu-

dnio si miasto tak dalece, e w cigu XVIII, w.,

nieraz do trzydziestu kamienic stawao pustk.
Znikn dawny dostatek w yciu, urzdzeniu
i ubiorze, podupada owiata, wypaczy si smak
w dzieach sztuki, mieszczastwa prawie nie wi-
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da we Lwowie. Tylko wysze warstwy wypy-
waj na widowni publicznego ycia, tylko one
buduj kocioy i paacyki na niezalenych od
wadz miejskich jurydykach, tylko kocielne ob-

chody lub uroczystoci rodzinne magnatów prze-

rywaj monotonno codziennego ycia. Z drugiej

strony Lwów w XVIII. w. smutny przedstawia wi-

dok ruiny i zaniedbania. Baszty walce si, mury
w wielu miejscach poprzerywane, pozbawione
ganków i wchodów. Zniky dawne wród rynku
skady, bogatymi zapenione towarami, zniky
oywione bazary i kramy, przemys i handel pod-
upad zupenie. Ulice i place zalegy kupy gnoju
i miecia, bruki rozpyny si w bocie, gdzie-

niegdzie tylko waciciele domów wasnym oczy-

szczali je kosztem. Szczupe dochody miasta szy
w dodatku na utrzymanie stojcych zaóg woj-

skowych, zaczem kasa miejska cigemi wiecia
pustkami. Doszo do tego, e dla przysporzenia

dochodu miasto musiao sprzeda w 1755 r. pra-

wie cay swój arsena ks. Michaowi Radziwiowi.
Z wszechstronnego upadku jedni tylko ydzi

odnosz dla si korzy, coraz mielej podnoszc
gow, zwolna wszystkie gazie handlu w swoich
skupiaj rkach.

Smutny stan bogatego niegdy miasta zwró-
ci uwag królów polskich. Ju August III. pole-

ca starocie i magistratowi, aby zbadali przy-

czyny upadku i myleli o rodkach zaradczych.

Nastpnie Stanisaw August specyaln zesa ko-

misy, aby si bliej zaja t spraw, nim jednak
projekt urzeczywistniono, zmieniy si stosunki

polityczne i w 1772 r. przeszed Lwów pod bero
austryackie wraz z dzisiejsz Galicy.

krótko przedtem (1769) po raz ostatni ode-

gra pewn jeszcze rol wojenn, odpieraj nie
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najedców wprawdzie, lecz swoich — konfede-

ratów barskich, którzy pod wodz Kazimierza

Puaskiego usiowali opanowa miasto, bronione
przez Feh'cyana Korytowskiego, stronnika króla.

Zaraz potem obsadzio je wojsko moskiewskie
i pozostao tu do przyjcia korpusu austryackiego

pod Hadikiem.

Zajcie przez Austry odbyo si spokojnie

dnia 14. wrzenia 1772. Wycieczone i podupade
miasto z boleci musiao si pogodzi z losem.

Uroczysty akt instalacyi nowego namiestnika

br. Pergena odby si dnia 4. padziernika, hod
za zoono dopiero w grudniu 1773. Lwów zo-

sta stolic Galicyi, siedzib naczelnych wadz
kraju i metropoli trzech katolickich arcybi-

skupów.
Wprowadzenie nowych rzdów pocigno

za sob zupen zmian wewntrznych urzdze.
W pierwszym rzdzie ukrócono wszelki samo-
rzd. Zaprowadzono wprawdzie wikszy ad i spr-
ysto w administracyi, sdownictwie i szkolni-

ctwie, ukrócono samowol monych, uporzdko-
wano drogi i poczty, postarano si o urzdzenia
zdrowotne, lecz wobec postawionej zasady zniem-

czenia kraju i jego stolicy, nowe porzdki nie

budziy sympatyi. Z nakazu wojskowoci, która

fortyfikacye Lwowa uznaa za nieodpowiednie
swemu przeznaczeniu, zarzdzono od r. 1777 po-

wolne ich usuwanie. Lwów przesta by waro-
wni, a fakt ten w jego rozwoju terytoryalnym

utworzy przeom. Odtd przedmiecia z zadzi-

wiajc szybkoci zaczy si podnosi, rozsze-

rza i w jedn z miastem zlewa cao. Rozpo-
cz si ruch budowlany, oporzdziy si kamie-

nice w ródmieciu, na przedmieciach powsta
szereg nowych domów. Gdy Józef II. zarzdzi



21

zniesienie 25 kocioów i klasztorów i 7 cerkwi,

oprónio si naraz we Lwowie mnóstwo gma-
chów. Przeznaczono je na cele publiczne, na pa-

rafie, na szkoy, teatr, magazyny, koszary a na-

wet wizienia. Zaoony przez tego cesarza Uni-

wersytet (1784) przyczyni si nie mao do oy-
wienia ycia umysowego. Z drugiej strony napyw
niemieckich urzdników, kupców i przemysowców
rozbudzi wprawdzie w miecie ycie handlowe,
przemysowe i towarzyskie, podniós je materyal-

nie, lecz pokry zarazem siln powok niemiec-

koci, jak ongi przed wiekami. Mimo to jednak
nie przesta by Lwów wanym ogniskiem ruchu
narodowego. Zwaszcza w czasie tak zw. kontra-

któw, co rok w karnawale zjedaa si nader
liczna szlachta z odlegych stron i z za kordonu,
radzia, handlowaa, spiskowaa, bawic si przy-

tem wesoo. W czasie drugiego i trzeciego roz-

bioru Polski tutaj wanie, jakby na ironi, naj-

wiksze odbyway si hulanki. Nastpnie wród
fal zalewajcej wszystko niemiecczyzny, gównem
ogniskiem polskiego ycia umysowego by teatr

i Zakad naród. im. Ossoliskich zaoony w 1817 r
System rzdowy dcy do utrzymania lu-

dnoci w zupenej apatyi dla spraw publicznych

doprowadzi do martwego zastoju, do dziwnego
zobojtnienia i przytpienia. Pitno tego stanu

rzeczy odbio si i na Iwowskiem spoeczestwie.
Nisze warstwy yy bezmylnie z dnia na dzie,
wysze staray si zapeni pustk ycia czcz
zabaw. Ten stan rzeczy przerwa na chwil rok
1809, w którym zaoga austryacka na wie zbli-

ajcego si wojska polskiego, opucia miasto.

Siedemnastu uanów polskich zajo je bez trudu,

wród ogromnej radoci mieszkaców, a nieba-

wem wiksze obsadziy je siy. Cay Lwów aki-
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pia gorczkowem yciem. Rzdy polskie trway
atoli tylko 24 dni, zaoga polska musiaa ustpi
przed zbliajcym si silnym korpusem austryac-

kim, lecz i ten nawzajem ustpi przed wojskiem
rosyjskiem, które, jako sprzymierzone z Napole-

onem, wkroczyo do Lwowa i pozostao tu do
koca roku. Po uciszeniu si burzy wojennej,

wróciy dawne czasy.

Pomie powszechnej rewolucyi 1848 r. roz-

budzi dopiero w peni umysy we Lwowie. Na
odgos wypadków wiedeskich, wrczono ówcze-

snemu namiestnikowi, hr. Fr. Stadionowi, petycy
z tysicami podpisów, domagajc si zapewnie-

nia swobodnego rozwoju narodowego i urzdze
autonomicznych Patent cesarski z dnia 25. kwie-

tnia, nadajcy konstytucy, speni dania, mi-
dzy któremi porzdek wewntrzny miaa odtd
utrzymywa gwardya narodowa, nie wojsko. Lwów
z ogromnym zapaem przyj wiadomo o tych

ustpstwach Rzdu. Zorganizowano gwardy na-

rodow, wybrano rad narodow, rozpoczto po-

wan prac w wielu kierunkach, powstao dzien-

nikarstwo czynne i ruchliwe itd. Jak wszdzie je-

dnak, tak i tu zbyt rycho wziy gór ywioy
skrajne, demonstracyami czczemi dranic prze-

dewszystkiem wojskowo, której nowy porzdek
wcale nie by po myli. Cige zaczepki midzy
gwardy narodow a wojskiem, doprowadziy
wreszcie do krwawego dramatu. Komenderujcy,
jenera Hamerstein, chcc pooy kres napro-
nym stosunkom, skorzysta ze wzburzenia ludu

z powodu porbania pewnego gwardzisty przez

artylerzystów i osaczy dnia 1. listopada ródmie-
cie wojskiem i dziaami od strony przedmie.
Lud zachcany przez tajemniczych podegaczy,
rzuci si do stawiania barykad. Gdy odmówiono
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daniu, aby je rozebra, i gdy z obu stron pa-

dy strzay, komenderujcy, przeceniajc siy prze-

ciwnika, da rozkaz bombardowania. Zagray
dziaa na wszystkich punktach rozbijajc karta-

czami barykady; bomby i race leciay przez go-

dzin na miasto. W kilku miejscach, naraz wybu-
chn poar; akademia, stary teatr, technika, ra-

tusz stany w pomieniu. Miasto kapitulowao,

smutny przedstawiajc widok. Ogieii, spustoszenie

od kul, 55 trupów, 75 rannych, spalenie wieo
wystawionego ratusza, zbiorów naukowych i bi-

blioteki uniwersyteckiej, cik byy dla klsk.
Po tych wypadkach i równoczesnem zawie-

szeniu konstytucyi, nastpi znów okres pewnej

apatyi i wewntrznego zastoju. Dopiero przywró-

cenie urzdze konstytucyjnych (1860), zebranie

si pierwszego sejmu w roku nastpnym, pobu-

dzio Lwów do korzystania z wolnoci konstytu-

cyjnych. Oywia si ycie wewntrzne, powstaj
nowe dzienniki, czasopisma, stowarzyszenia. Za-

prowadzenie jzyka polskiego w urzdach i szko-

ach rozbudzio ruch naukowy. W 1870 r. mia-

sto otrzymao wasny, dawno upragniony, samo-
rzd i odrbny statut. Od tej te chwili rozpo-

czyna si nowa epoka jego wszechstronnego,

szybkiego rozwoju pod kadym wzgldem.
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Okolice Lwowa pod wzgldem geologicznym.

(Prof. M. tomnicki).

Lwów ley pod 49" 50' 1-7" pónocnej szer.

a 41" 42' 26'" wd. dug. na wys. red. 276 m.

n. p. m. tu przy gównym europejskim dziale

wód w kotlinowato rozszerzonej dolinie erozyjnej

strumienia Petwi, zachodniego dopywu rzeki

Bugu. Od pd. wd. przewija si stroma pónocna
krawd podolskiego paskowyu, dosigajca
opodal Lwowa najwyszego punktu, jakim jest

Czartowska Skaa (418 m.), a koczca si w sa-

mem miecie malowniczo wzniesionym Wysokim
Zamkiem (398 m, bez kopca U. L.), z którego

obszerny odsania si widok na blisze i dalsze

okolice tak paskowyu podolskiego, a po pier-

wsze progi podgóru karpackiego, jakote niu
nadbuaskiego, a po wzgórza Zoczowa i Ole-

ska. Paskowy podolski, przerwany dolin Pe-
twi od strony przedmiecia Janowskiego i Klepa-

rowa, zwa si w wyynowe pasmo wzgórzy
(poczwszy od góry Kleparowskiej, wzniesionej

na 379 m), wielokrotnie erozy poszarpane, po-

cztkowo na 3—4 mil szerokie, nastpnie coraz

wsze, cignce si w kierunku pn.zd. jako

lwowsko -tomaszowskie Roztocze. Pasmo to

tworzy drugorzdny dzia wodny pomidzy do-

rzeczem Bugu i Sanu a wraz z pónocn kraw-
dzi podolskiego paskowyu obrbia cay ni
górnego dorzecza Bugu (ni nadbuaski).

Geologiczne stosunki miasta Lwowa, szcze-

góowo skrelone w rozlicznych pracach tak kra-

jowych, jak zagranicznych geologów (Alth, Pa-
chetko, Favre, Niedwiedzki, Olszewski, Duniko-
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wski, omnicki i t. d.^), s do proste i przy-

stpne do atwego obznajomienia si z nimi.

W obrbie bowiem samego ju miasta lub w naj-

bliszem jego otoczeniu stosunki te daj si roz-

pozna w krótkim czasie na licznych odsoni-
ciach tak naturalnych, jak sztucznych (w kamie-
nioomach, cegielniach, przekopach i t. p.).

W skad utworów, biorcych udzia w budowie
tak podoa samego miasta, jak otaczajcych je

wzgórzy, wchodz: 1. Kreda, 2. Trz eciorzd,
3. Dyluwium i 4. Aluwium.

Kreda. Podoem miasta Lwowa i dalszych

jego okolicy jest kreda senoska, wypeniajca
starotektoniczne zagbie pomidzy krakowsko-
sandomiersk miazg a podolskim paskowyem.
Jestto skaa petrograficznie bardzo jednostajna,

bogata w skamieliny, stosunkowo bardzo dobrze
w odciskach i orodkach, rzadziej wraz ze sko-

rupkami zachowane. Utwór ten odsania si
wszdzie przy zakadaniu posad pod budowle
a w debrach okolicznych i po zboczach doliny

kotlinowatej samego miasta siga a do 300 m
przeszo n. p. m. Wykonane w r. 1894 wiercenie

w parku Kiliskiego dotaro a do gbokoci
501 m. Samej kredy przebito 469 m, ale nie prze-

wiercono si a do jej spgu. Mimo tej potnej,
blizko pókilometrowej gruboci, charakter petro-

graficzny tej kredy w najgbszych jej poziomach
pozosta takim samym, jak w najgórniejszych.

^) Szczegóowy wykaz tak dawniejszej, jak nowszej,
literatury geologicznej mieci si w dwóch obszerniej-
szych pracach nowszych

:

Tietze E. Die geologischen Yerhaitnisse von Lem-
berg: mit einer geologischen Kart. Wien. 1882.

omnicki M. Geologia Lwowa i okolicy. Tekst
z map, Kraków. 1898.
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Jest to jasno- lub ciemnopopielaty, mniej lub wi-
cej ilasty wapie : „margiel kredow y", zwany
tu powszechnie „opok". Warstwy tego marglu,

pozornie prawie poziomo uoone, s jednake
lekko ku zd. nachylone i w tym kierunku, nie-

daleko za Janowem, ku zagbiu podkarpackiemu
nagle zapadaj (zachodni brzeg paskowyu po-

dolskiego).

Tak pod wzgldem petrograficznym, jak pa-

leontologicznym, kreda lwowska zblia si naj-

wicej do mukranotowej kredy westfalskiej. Do
najwaniejszych skamielin przewodnich tej kredy

nale : Belemnltella mucronata, Scaphites con-

stctus, Ananchytes ovata, Terebratula carnea
i t. d. Najprzedniejsze odkrywki kredy znajduj
si obecnie w samem miecie, w Snopkowie
(pdwd.), a w najbliszej okolicy Lwowa na Znie-

sieniu (pnwd.), pod Chowacem i w Grzybowi-
cach (pn.)

O dwie mile na pd. ode Lwowa w Nago-
ranach pod Nawary wystpuje synna „kreda
n agorza sk a", petrograficznie odmiennie wy-
ksztacona, nieco piaskowata, prawdopodobnie
take nieco starszego wieku, ni lwowska. Przed

50 laty dostarczya ta kreda wiele wybornie za-

chowanego materyau do palontologicznych prac

Knera, a nastpnie Favre'a. Kamienioomy w tej

kredzie s ju od lat wielu zupenie zarzucone.

Trzeciorzd. Bezporednio na kredzie uoy
si szereg warstw przynalenych do II-go pitra
ródziemnomorskiego trzeciorzdu neogeskiegó,
tworzcego pokryw 100—200 m grub a szeroko

rozpostart tak na paskowyu podolskim, jak na

Roztoczu Iwowsko-tomaszowskiem. W skad tego

utworu wchodz przewanie: piaski, piasko-
wce i wapienie litotamniowe, jako osady
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pytkiego morza mioceskiego, sigajcego da-

leko ku wd. i pn. Przy samym Lwowie a nawet
jeszcze w jego obrbie doczaj si do tych

osadów miejscami wysepki: wapienia jedno-
stajnego (Ratyska góra na Pasiekach) z wy-
dzielonemi w szczeh'nach gromadkami m i o d o-

wca (odm. kalcytu), zoyska gipsu (Wulka,

Zniesienie) i iów iKleparów, Snopków-, nada-

jce tutejszemu miocenowi wiksz, ni gdziekol-

wiek rozmaito petrograficzn a zarazem pale-

ontologiczn. Fauna tych warstw, najwicej zbli-

ona do litotamniowych utworów wiedeskiego
zagbia, odznacza si niektóremi formami, wa-
ciwemi z grupy przegrzebków, z pomidzy
których znowu wielce znamienny „Pecten scissus''

jako przewodnia skamielina dolnych i rednich
poziomów, na szczególn uwag zasuguje.

Cay tutejszy miocen dzieli si na dwa ogniwa:
a) p ode r willowe i b) nade rwil i o we, prze-

dzielone zwykle cienk, zaledwie na decymetr

grub, warstewk wapienia lub piaskowca
erwili owego, zoonego z samych prawie

orodek drobnych maek: Ervilia pusilla, Mo-
diola Hoernesi, Hydrobia sp. Cardium praeobso-

letum.Dolne ogniwo rozpoczyna si zwykle pa-
skowco-marglowym z 1 e p i e c e m m u sz I o w y m
(Panopaea Menardi, Thrada ventricosa, Pecten

scissus i t. d.) z waciw gbk skaotoczn:
Glossifungites saxicava, tu przy samej kredzie.

S to tak zwane warstwy Baranowskie
(Zniesieskie). Ponad tym zlepiecem rozwiny
si miejscami potne masy p i a s k ó w bezska-

mielinowych, biaych lub zielonawych (dolne
piaski Altha), zamknite w stropie awic do
kilku nieraz metrów grub wapienia litotam-
niowego (gównego dla miasta kamienia budo-

JvHiMOVN;
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wlanego), który moc swej zwizoci najduej
opiera si zwietrzeniu i denudacyi a przeto tworzy
znamienne terasy po stronie zachodniej i póno-
cnej Wysokiego Zamku, Piaskowej Góry i Znie-

sieskicii wzgórzy. Na tym wapieniu ley bezpo-
rednio przewodnia warstewka erwiliowa, od
której poczyna si drugie, wysze ogniwo tutej-

szego miocenu. Górne to ogniwo tworz nieco wa-
pniste piaski biae (górne piaski Altha) i bo-
gate w skamieliny margle piaskowate (warstwy
Kaizerwaldzkie), przechodzce u góry w naj-

wyej pooone awice ostrygowe (np. Pia-

skowa Góra i t. d.). Podrzdnie w tern ogniwie
w miejscu tych marglów i piasków biaych wy-
stpuj zastpczo zoa gipsu, równorzdne z nim
gniazda wapienia jednostajnego, tudzie szare iy,

w których przed rokiem wykryto faun prasar-
mack. Na uwag równie zasuguj iy mi-
dzylege w piaskowcach dolnego ogniwa (pola

Pilichowskie na Janowskiem przedmieciu) z bar-

dzo bogat i wybornie zachowan flor mio-
cesk, równie niedawno wykryt.

W samym spgu dolnego ogniwa wystpuje
czsto dolny pas litotamniowego, ale lunie spój-

nego, wapienia z obficie domieszanym piaskiem
gruboziarnistym i drobnym wirem, zoonym
gównie z czarnych krzemyków. W najwyszym
za poziomie górnego ogniwa, zwykle cznie
z awic ostrygow (gównie O. cochlear, rzadziej

O. digitallna) rozwin si w niektórych punk-
tach trzeci pas wapieni ale d robn olitotamnio-
wych, jak np. na wzgórzach pomidzy Hoos-
kiem a Grzybowicami.

W piaskowcach i marglach piaskowatych tak

dolnego, jak górnego ogniwa znajduj si do
czsto wtrcone bryki i gruzy b u rsztyn u barwy
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miodowej, np. w piaskowcach pod gór w.
Jerzego, w warstwach Kaizerwaldzkich naZniesieniu,

w Snopkowie i gdzieindziej. W wikszej iloci spo-
tyka si obecnie t kopaln ywic w piaskow-
cach pod Karaczynowem (za Zimn Wod). Bur-

sztyny te s modsze od oligoceskich, wystpu-
jcych w Polsce pónocnej i nad Batykiem. Daj
si tak samo obrabia, jak bursztyny batyckie.

Wgiel brunatny znanym jest dopiero na
pónoc od Lwowa w okolicy Gliska, gdzie bywa
dotychczas wydobywany. Zomki lignitu i drzewa
skamieniaego znajduj si w najbliszej okolicy

Lwowa.
Dyluwium {Pleistocen). Na stokach krawdzi

paskowyu, opasujcej erozyjn dolin lwowsk,
jakote na samej wierzchowinie tego paskowyu,
szczególnie od strony pd. wd., pd. i pd. zd., uo-
y}' si gliny dyluwialne potnymi, miejscami

do kilkunastu metrów grubymi zwaami. W sa-

mym spgu podcielaj je wiry i otoczaki, zo-
one ze ska miejscowych. Ponad tymi wirami,
mniej lub wicej rozwinitymi, osadzia si
midzylodnikowa glina uwarstwowana, zwykle
zielonawo-siwa, niekiedy w spgu z iami bruna-

tnymi lub czarnawymi i limonitowemi pasku-
rami, zawierajca waciw faun ldowych mi-
czaków chodnego okresu pleistoceskiego {He-
lix tenuilabris, H. hispida. Pupa columeLla, Suc-

cinea oblonga, Limnaea truncatula i t. p.). Ku
górze przechodzi ta glina w ót, piaskowat,
pionowo si oddzielajc glin nawian cz. Lóss.

Szcztki nieliczne, gównie zby trzonowe m a-

muta i nosoroca, jakote drobnych ssawców
i pazów, znajdywane tak w wirach spgowych,
jak w samej glinie uwarstwowanej, znane s
z kilku punktów najbliszej okolicy (Pohulanka^
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Lesienice, Zniesienie, Hoosko) a nawet z obrbu
samego miasta (Wulka, przedmiecieyczakowskie).

Potne wirowisko dyluwialne, przykryte

tylko cienk powok piasków polodnikov/ych,

wystpuje tylko na pn.zd. od Lwowa przy stacyi

kol. Brzuchowice. Dyluwialne piaski lotne
(wydmowe) pokrywaj ku zd. (midzy rogatk
Janowsk, Brzuchowicami a Rzsn Polsk) i ku

pn.zd. (Brzuchowice-Hoosko) znaczne obszary.

Piaski te docieraj blizko krawdzi paskowyu
podolskiego, dosigaj tu poudniowej granicy

swego rozprzestrzenienia i w cisym pozostaj
zwizku z polodnikowymi piaskami caego niu
pónocnego.

Starokrysztali czne gazy narzutowe
(graeity, gnajzy, amfibolity i t. p.) pónocno-euro-
pejskiego pochodzenia znajduj si dopiero w do-

rzeczu Wereszycy w okolicy Janowa (Majdan),

Gródka i Lubienia, a wiry s t a rokr y szta-

liczne wystpuj na pónoc ode Lwowa
w okolicy Kulikowa (Udnów).

Aluwium. Nowoczesne utwory, do których

nale tak rozmaite od podoa zalene produ-

kty zwietrzenia (eluwia), jakote napywy Petwi

i jej przytoków, zasuguj o tyle na uwag, o ile

pozostaj w zwizku z plastyk dna i przylegych

stoków doliny tej rzeczki. Wzmianki godne s
tylko lokalnie wystpujce torfowiska (Zamar-

stynów, Dublany, Jaryszów i t. d.), tudzie zoy-
ska trawertynu ródlanego w debrach i wyr-

wach krawdzi wyynowej ( Brzuchowice, Grzybo-

wice, Winniki, Wulka i t. d.).
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Klimat Lwowa.
(Skreli Prof. Dr. E. Romer).

Lwów ley na gównym europejskim dziale

wód, w którym Petew z licznymi przytokami
wyara gbok i wieloramienn zatok tak, e
niemal wszystkie wody lwowskie ciekaj do Wi-

sy ; tu jednak za Janowsk, Gródeck, Wuleck
i tryjsk rogatk rozpociera si dorzecze Dnie-

stru. Pas dziaowy przedstawia si w okolicy

Lwowa jako pyta wysza, wzniesiona okoo
340 m. (Wulka, Plac Wystawowy, Góra Tracenia,

Park yczakowski, dolna terasa góry Zamkowej
i t. d.), w któr wcit jest zatoka Petwi (Rynek
270 m), zwolna zniajca si ku kotlinie Nadbu-
askiej, pooonej okrgo 100 m. poniej pyty
dziaowej. Daleko sabszy jest kontrast rzeby
dziaowej ku zachodowi. Mokrada potoku Bio-
horskiego, zalegajce rozlege obszary n zachód
od stacyi kolejowej Kleparów, le zaledwie 40 m.
niej lwowskich pyt dziaowych.

Mimo nieznacznych rónic wysokoci na dziale

lwowskim, dziaowe pooenie pitnuje w kadym
kierunku cechy klimatu Lwowa. Ilociowe uzasad-

nienia tej indywidualnoci klimatu lwowskiego przed-

stawiam na podstawie krótkiego, bo tylko 10-letn.

okresu (1886—95) z powodu, e dotychczas klimat

ten nie doczeka si wyczerpujcej monografii,

a inne nawet bardzo powane dziea klimatologi-

czne nie uwzgldniy pewnych wadliwoci w dugo-
letniej, starszej, stacyi Uniwersytetu i na podstawie
tego materyau osigny wadliwe wyniki.

Temperatura. Roczny ruch temperatury (red.
1896—95) ilustruje nastpujce zestawienie: (patrz

Tablica I.)
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Rocznego ruchu nie potrzebuj objania—
jest on wzgldem ruchu soca opóniony w ten

sposób, e nie tylko najcieplejszy i najzimniejszy

miesic przypada po solsticyach, ale te odpo-
wiednie miesice jesieni s znacznie cieplejsze od
miesicy wiosennych. Cieplejsza jesie jest cech
klimatów oceanicznych, dlatego rónica midzy
jesieni a wiosn maleje z oddaleniem si od
oceanu. Oto rónica midzy temperatur wiosny,

a jesieni: _ ^

Nadwyka temperatury — ^ ,
_i

.

—

,

jesieni wynosi: V2 09 09 07 05 04

Wzrost kontynentalizmu klimatu jest w oko-
licy Lwowa wstrzymany.

Jeszcze lepsz miar kontynentalizmu jest

amplituda roczna, tj. rónica midzy temperatur
kracowych miesicy.

5 ^ 4 j o H ^.

Amplituda 21 0^' 23-0 238 235 242 252 26-2

I znowu to samo spotykamy zjawisko, pitnu-
jce Lwów, jako wysp o typie mniej kont\mentaI-

nym w pobliu obszarów, w których typ ostrego

klimatu gwatownie ku wschodowi si potguje.
Najnisza, jakote najwysza (nb. przecitne),

temperatura znamionuj hygieniczn, e tak po-

wiem, warto pojedynczych miesicy. W wietle
tych cyfr przedstawiaj si najkorzystniej miesice
zimowe i zblione w tym kierunku do nich mie-

sice letnie. Przysowiowo zabójczy marzec przed-
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Stawia si w tej mierze najgorzej ; obok niemal

letniego ciepa s równie drastyczne mrozy po-
spolit cech tego przejciowego miesica; prze-

citne wahania dochodz 30°, absolutne w cigu
owego 10-iecia przekraczaj 40".

Jak w kadej redniej arytmetycznej, tak te
i w redniej temperaturze s zjednoczone w jed-

nej iloci cyfry do tego stopnia rónorodne, e
czsto informacya dana nam przez redni aryt-

metyczn jest zupenie bdn. Celem kontroli

a zarazem termicznej charakterystyki miesicy
podaj te temperatury, które byy waciwe przy-

najmniej w cigu 5% dni danego miesica w dzie-

sicioleciu 1886—95. (patrz Tablica 11. na str. 32).

Temperatury czste charakterystyczne s
przeto na ogó w lecie, w jesieni i na wiosn
nisze, w zimie wysze od redniej; jedynie luty

okazuje si w wietle tych cyfr najsroszym mie-

sicem zimowym.
Nastpne zestawienie podaje ilo dni o cha-

rakterystycznej temperaturze

:

Niej O" Niej —lO^ Wyej O" Wyej 5*^ Wyej 20'^

(dni zimowe) (dni wegetacyi) (dni letniej

Ilo dni 93 13 272 213 33

Dni zimowe obejmuj okres od listopada

do marca, ale na st>'cze przypada ich ogromna
wikszo (5 dni), dni letnie obejmuj czas od
maja do padziernika, a na lipiec wypada dni 12.

Charakter oceanicznie zmodyfikowanego kli-

matu, cechujcego okolic Lwowa, jest zawarun-
kowany dziaowem pooeniem, do którego wia-

try oceaniczne maj uatwiony dostp. Wiatry

o kierunku zachodnim (tj. SW, W, NW), które

w Krakowie czyni 55% wszelkich spostrzee,
wynosz w Jarosawiu 47%, we Lwowie 50°/o,
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a w Tarnopolu spadaj ju do 367o, Udzia wia-

trów zachodnich wywiera olbrzymi i wszechstron-

ny wpyw tern bardziej, e kierunek najkorzystniej-

szy tj. SW przychodzi w towarzystwie ciepego S
i wilgotnego W do najsilniejszego panowania w zi-

mie, gdy wpyw jego jest istotnie najbardziej po-

dany. Wystarczy powiedzie, e temperatura dni

zimowych podczas panowania wiatru S, SW i W
wynosia — 2-6", podczas za panowania wiatrów
NO wynosia — 8-2", a bya jeszcze daleko srosz,
gdy wiatry wschodnie i pónocne przychodziy
w towarzystwie wysokiego cinienia barometry-
cznego. Takich dni byo w cigu piciolecia
1891—95 17, a rednia ich temperatura wyno-
sia — 9-8".

Pooenie dziaowe Lwowa wyraa si moe
jeszcze silniej w stosunkach opadów atmosfery-

cznych. Przypatrzmy si przedewszystkiem roz-

mieszczeniu, liczbie dni i sumie rocznej, opadów
wzdu równolenika lwowskiego i mniej wicej
w poziomie miasta Lwowa.

— -ii -^ 1^ _J — -—

!

Suma opadów 869 671 592 569 774 587 553

Dni z opadem 195 205 150 184 209 149 130

"„dni ze niegiem 32"',, 29",, 29",, 33" o 34",, 32",, 32" o

Jeli wyczymy podgórsk miejscowo,
Bielsko, to si okae, e Lwów jest istotnie naj-

bardziej zroszon opadami atmosferycznymi miej-

scowoci na swym równoleniku, co jest tem
bardziej znamiennem, e Lwów jest z wyjtkiem
kaduba rosyjskiego najbardziej w Europie od
wszelkich mórz oddalonym punktem, jest geome-

3*
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trycznie najbardziej kontynentalnym... i tu si po-

kazuje potga wpywu terenu na stosunki klima-

tyczne w caej peni.

Rozkad opadów atmosferycznych w cigu
roku jest iloci ogromnie zmienn i dotychczas

podawane iloci na podstawie krótkotrwaych spo-

strzee maj tylko wzgldn warto porównawcz
z innemi stacyami o równoczesnej obserwacyi.

Wystarczy nadmieni, e w cigu pitnasto-

lecia (1882—96), byy nastpujce przeciwiestwa:

Opad stycznia 1895 = 102 mm., 1885 = 4 mm.,
lutego 1889 = 139 mm., 1890 = 6 mm., maja

1885 = 170 mm., 1895 -= 41 mm., czerwca

1894 = 217 mm., 1886 = 58 mm., itd. Przecitna

zmienno sumy opadu wynosia np. w lutym

przeszo 70Vo redniej sumy opadów, czyli re-
dni arytmetyczn lutego moglibymy wyrazi

:

47 + 33 mm.
Faktem jest wszake zupenie pewnym, e

na ogó ronie suma opadów z ruchem soca
i temperatury — najnisz jest w miesicach zi-

mowych, najwysz w lecie, zwaszcza w czerwcu

i maju, które te maj zwykle najwiksz ilo
dni opadowych. Najmniej dni z opadem, a wic
najpogodniejsze s miesice pónego lata czyli

sierpie i wrzesie. Pory roku pod wzgldem
opadowym charakteryzuj nastpujce cyfry:
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Dugotrwaa i niezwykle gruba szata niena
nadaje okolicom Lwowa szczególne pitno krajo-

brazowe. W rozlegej nizinie Nadbuaskiej, która

zatok Petwi wrzyna si w terytoryum Lwowa,
zieleni si jeszcze ki, a ju mae ale miae
bastyony Kortumówki, Zamku, Kaiserwaldu i Czar-

towskiej Skay, lni niegiem, dokumentujc sw
powan rol w przyrodzie naszego kraju. S
chwile na przeomach pór roku, w których prze-

ciwiestwo Lwowa i poblizkich gów nad Petwi
lub Jaryczowskim potokiem nie jest mniejsze, jak

midzy Karpatami z jednej strony, a równemi
kotlinami okolic Stanisawowa i Stryja ze strony

drugiej. 1 tu i tam biegn granice dwu dziedzin

klimatycznych, których wpyw siga gboko
w sfer rozmieszczenia wiata rolinnego, o czemby
duo móg powiedzie nie tylko florysta, ale i ba-

dacz zjawisk spoecznych i gospodarczych.

IV.

Rzut oka na genez i charakter flory lwowskiej.

(Skreli Prof. Br. Bocki).

Ziemia lwowska znana jest od dawna z wiel-

kiego bogactwa flory, zwaszcza w porównaniu
z reszt nizinnej Galicyi i wogóle caej póno-
cnej Polski. Lecz w wyszym jeszcze stopniu, ni
dla swego bogactwa, ciekaw jest rolinno
okolic Lwowa z tego wzgldu, e elementy, w skad
jej wchodzce, wykazuj co do swego pochodze-
nia wprost zdumiewajc rónorodno. Oto przy
bliszem badaniu flory lwowskiej okazuje si, e
zawiera ona trojakie elementy skadowe. Znajdu-
jemy w niej bowiem obok przewaajcych pro-
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centowo gatunków, których niewtpliw ojczyzn
jest Europa rodkowa, do liczne gatunki

pochodzenia pónocnego, gatunki po-
chodzenia karpackiego, dalej gatunki, które

maj swoj ojczyzn na czarnomorskich
(ukraisko-podol skich) stepach, wreszcie

kilkanacie gatunków endemicznych, tj. gatun-

ków, znanych dotychczas wycznie z ziemi lwo-

wskiej.

Odnonie do gatunków pochodzenia rod-
kowo-europejskiego, wchodzcych w skad
flory lwowskiej, zauway naley, e stanowi one
element w caem tego sowa znaczeniu dominu-
jcy (zwy 907o) we wszystkich formacyach
rolinnych, co ze wzgldu na pooenie
geograficzne i stosunki klimatyczne Lwowa zu-

penie jest zrozumiae. Zarówno bowiem co do
geograficznego pooenia, jak co do swych kli-

matycznych waciwoci, Lwów znacznie wicej
zbliony jest do rodkowej, ni do poudniowo-
wschodniej lub pónocnej Europy. Wobec tego

nie nadaj si rodkowo-euro pejski e ele-

menty flory lwowskiej do jej scharakteryzo-
wania, a poniewa w tym pobienym szkicu za-

ley nam jedynie na podaniu najch ara kter y-

styczni ej szych cech teje flory, przeto

uwaamy za zupenie zbdne, wymienia tutaj

szczegóowo gatunki flory lwowskiej, wspólne
z Europ rodkow, tembardziej, e ani jeden

z tych gatunków w okolicy Lwowa swej wscho-
dniej granicy nie osiga.

Zupenie inaczej przedstawia si sprawa
z czterema dalszemi, wyej wymienionemi, gru-

pami elementów, do skadu rolinnoci lwowskiej

nalecych; one bowiem nie tylko stanowi jej

najistotniejsze rysy charakterystyczne.
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a wic decyduj o jej charakterze, ale take pod
wzgldem h i storyczno-genetyczn y m uja-

wniaj nader interesujce momenty. Z tych po-
wodów uwaamy za waciwe grupy te nieco do-

kadniej omówi.

A) Elementy lwowskiej flory pónocno-europejskiego
pochodzenia.

Grup t stanowi nastpujce gatunki

:

1. Aconitiun septentrionale Koelle,

2. Ajuga pyramidalis L.,

3. Betula humilis Bess.,

4. B. pubescens Ehrh.,

5. Botrychinun virginianum L.,

6. Calamagrostis neglecta Fr.,

7. Carex pediforniis C. A. Meyer,
8. Cineraria palustris L.,

9. C. sibirica L.,

10. Dracocephaluni Ruyschiana L.,

1 1

.

Eriophorum vaginatum L.,

12. Euphrasia brevipila Burn.,

13. Gentiana axillaris Willd.,

14. Geuni strictuni Ait.,

15. Gymnadenia cucullata Rich,

16. Hieraciuni suecicum Fries.,

17. Koeleria polonica Dom.,
18. Piilmonaria azurea Bess.,

19. Polemonium coenileum L.,

20. Polygala uliginosa Rchbch.,

21. Pulsatilla patens Miii.,

22. Raniinculiis cassubicus L.,

23. Salix livida Wahlbg.
24. Saxijraga Hirciilus L., i wreszcie

2b. Trientalis europaea L.

Z zabytków epoki lodowej pónocnego po-

chodzenia, skonstatowanych w Galicyi pónocnej.
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tylko Betula nana L., Salix myrtilloides L. i 5.

Lapponani L. nie dochodz a po Lwów.
W przeciwiestwie do grupy elementów rod-

kowo- europejskich wystpuj powyej wymie-
nione gatunki we florze ziemi lwowskiej tylko
sporadycznie, z czego logicznie wnioskowa
jestemy zniewoleni, e nie znajduj si one tu-

taj we waciwej swej ojczynie, lecz s bd
przybdami, bd te przeytkami której z da-

wniejszych epok klimatycznych. Otó wszystkie

wzgldy, a przedewszystkiem wzgldy geologiczne,

w sposób jak najbardziej przekonywujcy prze-

mawiaj za tem, e gatunki te, których niewt-
pliw ojczyzn s kraje pónocne (pón. Szwe-
cya), bo w epoce obecnej tam jedynie s domi-
nujcymi elementami flory, zachoway si w oko-
licy Lwowa od czasów epoki lodowej, kiedy

to rolinno okolic arktycznych i subarktycznych
opanowaa ca Europ rodkow a -po Karpaty
i Alpy, znajdujc tutaj wówczas odpowiednie
dla siebie warunki klimatyczne; póniej
jednak, w nastpstwie zmieniajcych si stopniowo
na ich niekorzy stosunków klimatycznych, zwol-

na std ustpowa poczy, aby w kocu zupe-
nie znikn z widowni. Powysze gatunki s za-

tem takimi przeytkami epoki lodowej i jako takie

skazane s — jak to ze sporadycznoci ich wy-
stpowania jasno wynika — na niechybne wy-
marcie w niedalekiej przyszoci.

B) Elementy pochodzenia karpackiego.

Nastpujce elementy flory lwowskiej pocho-
dz niewtpliwie z Karpat, stanowic i obecnie
istotne skadniki rolinnoci tych gór:

1. Anthnscus alpestris W. Gr.,

2. Aconitum moldavlcum Hacq.,
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3. Arabis Halleri L.,

4. Cirsium Erisithales Scop.,

5. Dentaa ^landulosa W. K.,

6. Euphrasia coerulea Tausch,
7. Gentiana asclepiadea L.,

8. Glycea nemoralis Uechtr.,

9. Hieracium aurantiacum L..

10. Luzula albida DC,
11. Pleiirospermiini austriacum Hoffm.,

12. Poa siidetica Hnke,
13. Salix silesiaca Willd.,

14. Syniphytiim cordatiim W. K.,

15. Telekia cordifolia W. K. i wreszcie

16. Yeronica montana L.

Podczas epoki 1 odo w ej, dziki przyjaznym
dla siebie warunkom klimatycznym, rozszerzyy
te roliny swoje panowanie take na nizinn cz
Galicyi, a po Lwów, gdzie dotychczas jeszcze,

pomimo znacznej zmiany stosunków klimaty-

cznych, zdoay si zachowa. Jednake spora-

dyczno ich obecnego wystpowania w okolicy

Lwowa dowodzi ich wymierania, nadajc im wy-
bitny charakter przeytków. Stanowi one zatem
zupen analogi z gatunkami pierwszej grupy.

C) Elementy pochodzenia stepowego.

Na grupy te skadaj si gatunki, które z po-
udniowo-wschodniej Europy, gdzie powstay,
posun>' si daleko ku zachodowi podczas
t. zw. stepowej epoki, jaka tu po ustpie-
niu epoki lodowej w Europie rodkowej
zapanowaa. Wyruszyy one ku centralnej Euro-
pie równoczenie dwoma kolumnami. Jedna z nich

posuwaa si ku zachodowi na poudnie od
pasma Karpackiego, zajmujc Wgry, Nisz
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Austry, Morawie i Turyngi, a po Ren, czego
dowodem obecno do licznych elementów
flory poudniowo-rosyjskiej w dzisiejszej florze

tych krajów, druga za kolumna sza na zachód
wzdu pónocnego stoku Karpat, zajmujc
jedynie wschodni Galicy, gdzie równie liczne

resztki tej rolinnoci dotychczas si utrzymay.
Bardzo ciekawem jest zjawisko, e z elementów
tej flory stepowej zachoway si nie tylko w oko-
licy Lwowa, ale take i w innych czciach Eu-
ropy centralnej, wycznie te, które przywi-
zane s do gleby wapiennej, to te nie dziw,

e w Galicy i dla rolin tych pónocny i za-

chodni wapienny stok pyty podol-
skiej stanowi pónocn, a wzgldnie za-
chodni granic ich obecnego wystpowania
na pónoc od Karpat.

Grup t tworz nastpujce gatunki

:

1. Aconitum tyraicum B.,

2. Agmonia pilosa Ledeb.,

3. Aster amelLoides Bess.,

4. Cdrex transsihanica Schur.,

5. Carlina intermedia Schur.,

6. Cimicifuga foetida L.,

7. Cirsium pannonicum Gaud.,

8. Crepis rhoeadifolia MB.,
9. Cytisus ruthenicus Fisch.,

10. Dianthus glabriusculus Kit.,

11. Ferulago silvatica Bess.,

12. Galium polonicum B.,

13. Glechoma hirsuta W. K.,

14. Hieracium leopoliense B.,
15. H. subauriculoides B.,
16. Linum austriacum L.,

17. L. flavum L.,
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18. Melica pieta C. Koch.,

19. Orobiis Laevigatiis W. K.,

20. Potentilla fallacina B.,

21. A leopoliensis B.,

22. Pulmonaa inollissima A. Kern.,

23. Pulsatilla polonica B.,

24. y?05a leopoliensis B.,

25. /?. lamprophylla B.,
26. /?. Sinkowiensis B.,
27. Rumex confertus Willd.,

28. Scopolia atropoides Schult.,

29. Senecio tenuifolius Jacq.,

30. S. ambrosus W. K.,

81. Silene chlorantha Ehrh.,

32. Tfolium pannonicuni Jacq. i wreszcie

33. Yeronica orchidea Crntz.

D) Elementy endemiczne.

Czwart wreszcie grup elementów, stanowi-
cych wybitne znami flory lwowskiej, tworz
gatunki tutaj powstae i wycznie na okolice Lwowa
ograniczone, czyli t. zw. gatunki endemiczne.
Na grup t skadaj si nastpujce, wycznie
przez autora zbadane i opisane wybitne gatunki

:

1. Hieracium .^/z/rz^yoiw^A-z/CPersenkówka, Znie-

sienie, Cetnerówka),
2. H. fragillimuni (Kleparów, Derewacz, Brzu-

chowice),

3. H. galiciense (Kleparów, Pasieki, Hoosko,
Janów),

4. H. Kleparowiense (Kleparów, Persenkówka),
5. H. pinetorum (Hoosko, Brzuchowice),
6. H. pseudoflagellare (Persenkówka, Kleparów),
7. i. pseudincanum (Kleparów),
8. Ii. valdeciliatuni (Kleparów, Hoosko, Lesie-

nice. Pasieki),
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9. PotentiUa /l/zi/rz^/ou^sM (Kleparów,Hoosko),
10. P. 5w5c^flA;// (Zniesienie, Krzywczyce.Winniki,

Pasieki),

11. P. isosepala (Kleparów),

12. P. Knappii (K\eparów, Brzuchowice, Hoosko),
13. P. leucopolitanoides (Kleparów, Hoosko,

Zniesienie, Pasieki),

14. P. Wiemannioides (Lesienice),

15. Rosa calcicola (Zniesienie, Krzywczyce, Le-

sienice, Winniki),

16. R. Ciesielska (Hoosko),
17. R. pleiophylla (Zniesienie, Krzywczyce, Lesie-

nice, Pasieki, Winniki).

Genez powyszych eiementów enderriicznych,

których obfito, a nawet sama obecno,
jest na pierwszy rzut oka — z punktu widzenia
czysto geograficznego — wprost zdumiewajc,
a nawet niezrozumia, odnie naley wedug
naszego przekonania do. faktu, e Lwów pod
wzgldem swoich waciwoci klimatycznych
znajduje si, gównie dziki swemu poo-
eniu na pónocno-zachodnim cyplu
pyty podolskiej, na granicy midzy stref
batyck a poud n i o wo-sar m ack; takie

za graniczne pooenie klimatyczne doty-

czcego pasa ziemi warunkuje zawsze wytwo-
rzenie pewnej liczby form rolinnych
(i zwierzcych), waciwych temu pasowi, czyli

t. zw. form endemicznych. Z tego to po-
wodu n. p. Karpaty nasze posiadaj tak znaczn
stosunkowo ilo gatunków rolin endemicznych.

Reasumujc wszystkie powyej zestawione
fakty, dochodzimy w ostatecznym rezultacie do
tego nader interesujcego wniosku, e na cha-
rakter oblicza dzisiejszej flory lwowskiej
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zoyy si trzy czynniki, a mianowicie, e
wyrzebi^' go trzy ostatnie epoki geol o-

'^iczn o-kl i maty c z ne, bo, prócz biecej epc'"'

ake poprzedzajce j: epoka stepowa i epc

od owa szczególnie wybitne rysy w jej che

terze wvrvv.

sta i ni e epoK i geoio-
i, bo, prócz biecej epoki,

take poprzedzajce j: epoka stepowa i epoka
lodowa szczególnie wybitne rysy w jej chara-

kterze wyryy.

W kocu uwaamy za stosowne podnie
jeszcze jeden ciekawy, jakkolwiek mniej od po-
przednich charakteryst>'czny moment, odnoszcy
si do flory lwowskiej, a mianowicie fakt, e
rozmieszczenie jej elementów w obrbie
caego obszaru zalene jest wycznie od
stosunków mineralogicznego skadu
gleby, a mianowicie od przewagi pewnego ska-
dnika mechanicznego gleby, co szczególnie wybi-

tnie uwydatnia si na glebach pi as czy tych
i wapiennych, w jakie okolice Lwowa tak

obfituj. Za wymown ilustracy tego zjawiska

posuy mog niej podane dwie tabele, z któ-

rych pierwsza obejmuje gatunki flory lwowskiej,

przywizane wycznie do jaowych piasków
dyluwialnych, ca prawie pónocn Galicy
zajmujcych, druga za elementy teje flory, ce-

chujce odsonite stoki wapiennej pyty podol-

skiej i Roztocza.

I. Dla dyluwialnych piasków pónocnej poaci oko-
licy Lwowa znamienne s nastpujce gatunki :

1. Bromus tectorum L.,

2. Corynephorus canescens P. Beauv.,

3. Dianthus arenarius L., z odm. pseudosero-
tinus B,,

4. Festuca psammophila Hack.,

5. F. rubra L. f. juncea G. Beck.,

6. F. ovina L. f. arenicola B.,
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7. Filago minima Fr.

8. Hieracium echioides Lumn.,
9. Jasione montana L.,

10. Koeleria glauca DC,
11. Plantago arenaria L.,

12. Potentilla arenaria Mónch.,
13. P. isosepala B.,

14. P. Knappi B.,

15. P. leucopolitanoides B.,
16. P. Wiemannioides B.,

17. Scleranthus perennis L.,

18. Senecio silvaticus L.,

19. S. vernalis W. K.,

20. Teesdalea nudicaulis R. Br.,

21. Thymus angustifolius Pers.,

22. Yeronica verna L. 1

23. Viola arenaria D. C.

II. Wycznie wapienne gleby zamieszkuj
ponisze gatunki:

1. Meiica pieta C. Koch,
2. Phleum Boehmeri Wib.,

3. Festuca sulcata Hack.,

4. Bromus inermis L.

5. Brachypodium pinnatum P. Beauv.,

6. Triticum intermedium Host.,

7. Carex Michelii Host.,

8. C. montana L.,

9. C. verna Chaix,

10. C. pediformis C. A. Mey.,

11. C. transsilvanica Schur.,
12.' Lilium Martagon L.,

13. Anthericum ramosum L.,

14. Polygonatum anceps Mónch,
15. Gymnadenia conopsea R. Br.,

16. Cephalanthera pallens Rich.,
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17. C. rubra Rich.,

18. C. ensifolia Rich.,

19. Cypripediuin Calceolus L.,

20. Thesium intermedium Schrad.,

21. Valeriana angustifolia Tausch.,

22. Scabiosa ochroleuca L.,

23. Aster amelloides Bess.,

24. Inula ensifolia L.,

25. I. hirta L.,

26. I. salicina L.,

27. Anthemis tinctoria L.,

28. Achillea pannonica Scheele.,

29. Chrysanthemum corymbosum L.

30. Artemisia Absynthium L.,

31. A. campestris L.,

32. Senecio umbrosus W. K.,

63. S. tenuifolius Jacq.,

34. Cirsium pannonicum Gaud.,

35. Carlina intermedia Schur.,

36. C. acaulis L.,

37. Centaurea axillaris Willd.,

38. C. Scabiosa L.,

39. C. rhenana Bor.,

40. Hypochoeris maculata L.,

41. Tragopogon orientalis L..

42. T. maior Jacq.,

43. Crepis rhoeadifolia MB.,
44. Scorzonera purpurea L.,

45. Campanuia sibirica L.,

46. Phyteuma orbiculare L.,

47. Asperula cynanchica L.,

48. A. tinctoria L.,

49. Galium polonicum B.,
50. V'incetoxicum officinale Mónch.,
51. Salvia pratensis L.,

52. S. glutinosa L.,
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63. S. nemorosa L.,

54. Origanum vulgare L.,

55. Melittis Melissophyllum L.,

56. Stachys recta L.,

57. S. germanica L.,

58. Dracocephalum Ruyschiana L.,

59. Betonica officinalis L.,

60. Brunella grandiflora L.,

61. Ajuga genevensis L.,

62. Lithospermum officinale L.,

63. Pulmonaria mollissima A. Kern.,

64. Yerbascum Thapsus L.,

65. V. Lychnitis L.,

66. V. nigrum L.,

67. Digitalis ambigua Murr.,

68. Yeronica orchidea Crntz,

69. V. spuria L.,

70. Bupleurum falcatum L.,

71. B. longifolium L.,

72. Libanotis montana L.,

73. Laserpitium latifolium L.,

74. L. Cervaria L.,

75. L. Oreoselinum L.,

76. Thalictrum simpiex L.,

77. Th. flexuosum Bernh.,

78. Th. maius Crntz.,

79. Anemone si!vestris L.,

80. Pulsatilia patens Mili.,

81. P. polonica B.,

82. Clematis erecta Ali.,

83. Ranunculus bulbosus L.,

84. Isopyrum thalictroides L,,

85. Aconitum tyraicum B.,

86. Cimicifuga foetida L.,

87. Arabis arenosa Scop.,

88. Alyssum montanum L.,
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89. Helianthemum vulgare Gartn.,

90. Viola mirabilis L.,

91. V. collina Bess.,

92. Silene chlorantha Ehrh,,

93. Dianthus Carthusianorum L.,

94. D. barbatus L.,

95. Mercurialis perennis L.,

96. Geranium sanguineum L.,

97. Linum austriacum L.,

98. L. flaviim L.,

99. Potentilla alba L.,

100. P. fallacina B.,

101. P. pallida Lehm.,
102. P. LeopolieFisis B.,

103. P. Buschakii B., •

104. Poterium Sanguisorba L.,

105. Spiraea Filipendula L.,

106. Anthyllis Vul eraria L.,

107. Medicago falcata L.,

108. Astragalus Onobrychis ,L.,

109. Onobrychis sativa Lam.,
110. Trifolium alpestre L.,

111. T. rubens L.,

112. T. montanum L.,

1 13. T. medium L.,

114. T. pannonicum Jacq.,

115. Orobus laevigatus \V. K.,

1 16. Vicia tenuifolia.

117. Lavatera thuringiaca L.

118. Koeleria cristata Pers.,

119. Rosa pleiophylla B. i wreszcie

120. R. calcicola B.
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V.

Najwaniejsze zarzdzenia hygieniczne, przez

miasto Lwów dokonane w ostatnich latach dla

dobra swych mieszkaców:

1.

Wodocig lwowski.
(wedug opisu inyniera

Stanisawa Aleksandrowicza.)

Po kilkuletnich specyalnych studyach, do-

konanych przez zastpców gminy, przyja Rada
miejska projekt wykonany przez in. Smrekera
celem zasilenia miasta Lwowa wod z Woli do-

brostaskiej.

Wola dobrostaska jest wiosk pooon
nad stawem na pónocny zachód od Lwowa, po-

midzy Szkem, Gródkiem, Janowem i Lwowem,
w dorzeczu rzeki Wereszycy. Odlego Woli do-

brostaskiej od rynku lwowskiego wynosi w linii

powietrznej 29.6 kim.

Staw wolicki (o powierzchni katastralnej

36.6 hektara) nie ma dopywu w postaci jakiej

rzeczki lub potoku. Na brzegach i na dnie jego

bij róda, zaopatrujce w wod zachodnie rami
rzeczki Wereszycy, bdcej dop>'wem Dniestru.

Strumie wody gruntowej, wystpujcej na

powierzchni terenu w postaci róde na brze-

gach i na dnie stawu, ma kierunek poudniowo-
zachodni, spadek Vooo • Ywo- Badania wykonane
za pomoc wierce na okolicznych terenach

w dolinie stawu wolickiego i wypywajcego
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Z niego potoku, t. j. od Jaryny a do Kamienio-
brodu, nastpnie w dolinie Wereszycy od Lele-

chówki do Cuniowa, wykazay wielk obfito
wody tego podziemnego strumienia, jak i to, e
zbiera on wod opadow z obszaru bez porów-
nania wikszego od powierzchni opadowej i zbior-

czej stawu wolickiego.

Ten strumie gruntowej wody pynie na
granicy tektonicznej formacyi trzeciorzdnej i kredy.

Trzeciorzd wystpuje jako wapie litotamiowy,

a kreda (senoska) jako margiel kredowy, znany
w okolicy Lwowa pod nazw „opoki". Jest to

czciowo ilasta skaa z przymieszk krzemionki
i wodorotlenku elazowego; barwa jej jest popie-

lata w, najrozmaitszych odcieniach.

Zwierciado wody gruntowej znajduje si
w Woli dobrostaskiej na wysokoci 282 m . n.

p. m., t. j. na poziomie rynku lwowskiego.
Pomidzy Wol dobrostask a miastem

znajduje si pofadowany teren, którego punkt
najwyszy siga do 330 /w. n. p. m. przy ulicy Ja-

nowskiej we Lwowie, najniszy za w Rotten-

hahnie ma wysokoci 277 m. n. p. m. Dla spro-

wadzenia wody zaoono pompy, któremi pod-

nosi si wod do wysokoci zwierciada wody
w zbiorniku wodocigowym we Lwowie na 333 m.
n. p. m. Poniewa rónica najwyszych i najni-
szych punktów w samem miecie wynosi 83 m.
(nowa rzenia na Gabryelówce 258 m. n. p. m.,

a ulica Sobieszczyzny 341 m. n. p. m.), przeto

podzielono wodocig na dwie strefy: nisz i wy-
sz. Rurocig toczcy, doprowadzajcy wod
z Woli dobrostaskiej, zasila cae miasto w dol-

nym rejonie, a nadmiar wody dostaje si do
zbiornika strefy niszej, pooonego na wzgórzu
przy ulicy Zielonej, skd w porze spoczynku

4*
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pomp lub w czasie wikszej konsumcyi opada
woda grawitacyjnie do sieci miejskiej.

'Granic strefy niszej jest poziom majcy
bezwzgldn wysoko 300 m.

W pobliu zbiornika strefy niszej
zaoono drug (mniejsz) stacy pomp, za po-

moc których przepompowuje si wod do sieci

miejskiej wyszej strefy t. j. dla czci miasta po-

oonych ponad 300 m. n. p. m., a nadmiar wody
dostaje si do zbiornika górnej strefy, pracuj-
cego tak samo, jak zbiornik dla niszego rejonu.

Wogóle odróni naley nastpujce objekta»

skadajce si na cao nowych wodocigów
lwowskich

:

I. Ujcie wody w Woli dobrostaskiej.
11. Stacya pomp „ „ „

111. Rurocig gówny, doprowadzajcy.
iV. Sie rur miejskich.

V. Zbiornik strefy dolnej.

Vi. Stacya pomp strefy wyszej.
Vii. Zbiornik strefy wyszej.

Skad chemiczny wody dobrostaskiej, wzi-
tej ze studni wentylowej przy ulicy Karola Lud-
wika dnia 4. stycznia r. 190(3, przedstawia si wedle
ostatniego rozbioru chemika miejskiego, Dr. Mie-
czysawa Dunin-Wsowicza, jak nastpuje:

Cechy fizyczne

:

Temperatura wody przy zaczerpniciu: 7.5" C.

Przezroczysto: zupena.

Barwa:
|

Wo:
f

prawidowa.

Smak: orzewiajcy.

Odczyn: obojtny.
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Oznaczenie ilociowe:

Twardo ogólna: . . . 7.75
| ^^^p^,.

^^^^^'
.: .

•
• • \-\\ j

niemieckich,
przemijajca: . 6.64

|

W 100 litrach wody znajduje si:

Skadników saych wysuszonych w^cie

pocie: - 140" C MAlgrm.
Skadników staych po wypraeniu: \6A0grm.
Chloru (z chlorków): 0.26 grm.
Kwasu azotowego ( azotanów): . . 0.094 grm.

siarkowego (z siarkanów) : . 0.]60grm.
Cia organicznych obliczonych jako

C.,0.>H,
.'

0.186 ^/7«.

Kwasu azoto\yego (z azotynó\y) :

j

Amoniaku :
' nie znajduje

Siarko\yodoru

:

j
si wcale.

elaza:
'

Tlenków wapna i magnu razem . . 1.93 grm.
Sole wapniowe i magnowe znajduj si

w wodzie tej wycznie prawie pod postaci w-
glanów. Woda z Woli dobrostaskiej chemicznie
badana bya take przez prof. Dr. Radziszew-
skiego i Nie mio w i cza i uznan pod kadym
wzgldem za dobr.

Pod wzgldem bakteryologicznym

:

Pod wzgldem bakteryologicznym bada kil-

kakrotnie wod ze studni w Woli dobrostaskiej
Dr. Szpilman i uzna j jako woln od dro-

bnoustrojów. Do czerpania wody w rónych g-
bokociach uywa Dr. Szpilman przyrzdu wa-
snego pomysu, umoliwiajcego zbieranie wody
w naczynia wyjaowione i zamykania tyche po
naczerpaniu pod wod.
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Woda w sieci rur wodocigowych posiada
musi z natury rzeczy, w miar stopnia zanieczy-

szcze chemicznych, odpowiedni ilo bakteryi.

Do bardzo ciekawych wyników pod wzgl-
dem iloci bakteryi znajdujcych si w wodzie

sieci miejskiej doszli prof. Obrzut i Kuczera,

badajcy t wod stale w pewnych okresach czasu.

1 tak, gdy przy oddaniu wodocigu do uyt-
ku w marcu r. z. ilo kolonii w próbkach wody»
branych w rozmaitych punktach sieci miejskiej,

wyjtkowo nie przekraczaa cyfry sto na 1 ctm.^ wo-
dy, a w wielu punktach zawiera centimetr sze-

cienny i po kilkaset zwykych wodnych sapro-

phytów, to przy ostatniem badaniu w poowie
listopada zeszego roku w próbach, wzitych
z siedmiu wypywów w miecie, przewanie z ko-
cówek, nie znaleziono na elatynie kwanej wi-
cej nad dwadziecia, a na pytkach z alkaliczn

elatyn nigdzie wicej nad 40 kolonii. Jest to

dowodem, e wodocig stale si oczyszcza.

Koszta budowy caego wodocigu wraz
z poczeniami do domów, studniami wentylowe-

mi itd. nie przekroczy^' cyfry 6,400.000 K.

Projekt na wodocig wykona hydrolog

inynier Oskar Smreker; p. Smreker by te kie-

rownikiem budowy, zastpc jego by p. Jakób
Flatten.

Z ramienia Magistratu nalea do kierow-

nictwa budowy wodocigów dyrektor miejskiego

urzdu budowniczego, p. Juliusz Hochberger, któ-

rego energii i pracowitoci naley zawdzicza
szybkie doprowadzenie dziea do skutku. (Budo-
wa trwaa od kwietnia 1899 do marca 1901.)

Przed p. Smrekierem zajmowali si poszu-
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ynier Malanka, profesor Sikorski, profesor om-
nicki i radca Górecki, którzy wskazali, e z oko-
lic rzeki Wereszyc\' naley wod sprowadzi do
Lwowa. p^

Gdy w innych miastach dopiero po przej-

ciu sprawy budowy wodocigów z rk lekarzy

do rk techników doprowadzono dzieo do skutku,

u nas we Lwowie pracowali radni lekarze wspólnie
z technikami, a jednym z najczynniejszysh by
red. „Przegldu hygienicznego", prof. Szpilman.

2.

Opis kanalizacyi miasta Lwowa
(wedug opisu in. Taraniego i Góreckiego.)

Piewsze usiowania okoo poprawy stosun-

ków zdrowotnoci m. Lwowa datuj si od wieków
XVII. i XVIII., a mianowicie od czasu wybudowania
kanaów odciekowych z klasztorów, jak: dzisiej-

szy zakad karny Maryi Magdaleny i Brygidki,

z klasztoru Bazylianów (dzisiejsze areszta woj-

skowe), z koszar piechoty w ulicy Zamarstynow-
skiej, z dzisiejszych koszar artyleryi w ulicy Teaty-
skiej, z klasztoru Panien miosiernych i w. Ka-
zimierza, z klasztoru 00. Karmelitów, Domini-
kanów i Bernardynów, oraz z przyleg>,'ch do nich

zabudowa gsto zaludnionych. Kanay te, wyko-
nane przewanie z kamienia amanego na zwy-
kej zaprawie wapiennej, nadto z nieszczeln po-

sadzk pask, równie z kamienia uoon, lub

te nawet tylko ze spodem ziemnym, w wysokim
stopniu przemakalnym, przyczyniay si nader do
zakaania okolicznych warstw gruntu, a dawniej
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i wód zaskórnych. Zakadano za je w kierunku

prostopadym do biegu Petwy. Z rozwojem mia-

sta, nad niektórymi z nich lub w ich pobliu,

pobudowano domy, których odcieki wprost do
nich wprowadzono, lub te przy pomocy bo-

cznych kanaów kamiennych, a nawet drewnia-

nych. Gdy w roku 1870 przeszed Lwów pod za-

rzd Reprezentacyi gminy, sie tego rodzaju sta-

rych kanaów wynosia okoo 15.600 metrów bie-

cych dugoci. Pod rzdami Reprezentacyi gmi-

my m. Lwowa t. j. od r. 1879—1883 wybudo-
wano kanaów w dugoci okoo 1600 m. bie.
Kanay te zbudowano przewanie z cegy dobrze

wypalonej, na zaprawie cementowej, z gadko
wyprawion powierzchni wewntrzn, jednake
bez adnego bliej okrelonego programu.

Rozwój miasta, a przedewszystkiem szczery

zamiar poprawienia smutnych stosunków zdro-

wotnych miasta, skoni Reprezentacy gminy w r.

1881 do zaproszenia Lwowskiego Towarzystwa
Politechnicznego, aeby rozpatrze kwesty regu-

lacyi potoku Petwi i kanalizacyi miasta Lwowa.
Towarzystwo to wyznaczyo komisy, zoon
z dziewiciu czonków, a referentem sprawy ka-

nalizacyi zamianowano inyniera miejskiego, Win-

centego Góreckiego (obecnego kierownika miej-

skiego Urzdu budowniczego). Wspomiana komi-

sya na podstawie zebranych dat i przeprowadzo-
nych studyów tak pod wzgldem zaopatrzenia

miasta w wod, jak i najodpowiedniejszego usu-

wania nieczystoci, przedoya Reprezentacyi

miejskiej, w dniu 25-go padziernika 1884 szereg

wniosków.
Na podstawie tych wniosków zbudowano

w ostatnich 20 latach szereg kanaów. Lecz nie

zawsze stosunki finansowe dopuciy do cisego
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zachowania zawartych w operacie wskazówek
tak, e zbudowane kanay w dugoci 33.483-75

m. b. nie mog w caoci odpowiada wymogom
istotnie dobrej kanalizacyi.

Dugo sieci kanah'zacyjnej w roku 1903
wynosia

:

1) kanaów ....... 50.650*40 m. b.

2) zasklepionych potoków w o-

brbie miasta .... 3.305— m. b.

tak, e cakowita dugo
sieci kanaowej we Lwowie
wynosia 53"95540 m. b.

Rok rocznie wzmagajcy si rozwój miasta,

jak równie zaoenie wodocigów, a w lad za-

tem i wymogi sanitarne, zmusiy Reprezentacy
Gminy do podjcia stanowczych kroków w spra-

wie polepszenia stosunków sanitarnych wmiecie.
Polecono zatem miejskiemu urzdowi budowni-
czemu wykonanie generalnego projektu dla uzu-

penienia kanalizacyi z zachowaniem wedle mo-
noci niektórych kanaów istniejcych. W maju
roku 1901 projekt ten ukoczono i oddano ko-

misyi kanaowej do oceny i zatwierdzenia, która —
nie czujc si do kompetentn — powoaa
dwóch hydrotechników na ekspertów do fachowej
oceny. Projekt oparto na systemie spawnym.
Projekt ten w streszczeniu powiada, co nastpuje:

„Miasto Lwów, pooone na kracu wyyny Po-
dolskiej, otoczone jest z trzech stron znacznemi
wzniesieniami terenu, a otwarte tylko od strony

pónocnej wzdu biegu Petwi. Pochylenie ma
jednostajne, czce si dalej poza granicami mia-

sta wzdu Petwi z tak sam konfiguracy te-

renu tak, e zawarto kanaów moe systemem
grawitacyjnym nie tylko by wyprowadzon poza
obrb miasta, ale nawet w dalszym biegu uyt
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do nawadniania gruntów nad Petwi — bez sztu-

cznego jej podniesienia. Ta te zasada jest zacho-
wan w projekcie kanalizacyi miasta.

Nastpnie z uwagi, e na 1.308 kim. ulic

i dróg we Lwowie jest tylko 28*8 kim. brukowa-
nych, 75*6 kim. za szutrowanych, a 26-4 kim.

ziemnych, nie mona proponowa kanaów o ma-
ych przekrojach, ale jedynie tylko o przekrojach

przeazowych. Co do materiau, z jakiego maj
by kanay zbudowane, wobec braku materya-

u nadajcego si do wyrobu cegie nie pozo-
staje nic innego, jak uy do budowy betonu.

Uwzgldniajc nadto przyszy rozwój miasta, wzi-
to pod uwag nie tylko przyrost ludnoci, lecz

take i rozwój miasta w pewnych dzielnicach,

gdy wpywa to na wielko przekrojów projek-

towanych kanaów, bdcych w zwizku z przysz
kanalizacy. Projekt kanalizacyi wypracowano dla

520 ha. powierzchni zwarto zabudowanej, a -
cznie z ulicami, drogami publicznemi i placami

dla 780 ha. Stosunek powierzchni zabudowanej
obecnie (t. j. w czasie wypracowania projektu) do
caaj powierzchni miasta wyraony jest w sto-

sunku, jak 1:7-7 — natomiast wedug projektu

stosunek opiewa, jak 1 : 4-00. Co do poziomu
wód zaskórnych, to badany teren m. Lwowa wy-
kazuje najwysze wodostany na Grodeckiem od
rogatki wzdu ulicy „Na Bonie", w dolinie Pa-

sieki i na ókiewskiem w dolinie potoku Petwi.

W myl projektu podzielono miasto na 16 zlewni;

w kadej znajduje si jeden kana gówny, zbie-

rajcy i prowadzcy ciecze w najkrótszym kie

runku ku Petwi. Pyncy za od poudnia ku

pónocy potok Petwi bdzie na caej dugoci
cakowicie zasklepiony, jak równie zasklepione

bd dotychczas otwarte czci potoków: „Pa-
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sieka", „elazna Woda"; natomiast potoczek
„Soroka" zasklepiony zostanie dla wpuszczenia
kolektora gównego dla dzielnicy: „Nowy wiat".

Z objektów kanaowych projekt obejmuje:
a) Wodocicki uliczne z zamkniciami podo-

bnemi do konstrukcyi Waka;
b) Wazy kanaowe o rednicy : 0'60 m.

;

c) „ rewizyjne z komorami o rednicy
0-80 m.; '

d) Komory z zasuwami trzpieniowemi

;

e) „ z puczkami samoczynnemi.
Do spukiwania i oczyszczania kanac)w ma

suy woda kanaowa, poruszana przyrzdami
ruchomymi w kanaach umieszczonymi. Oczy-
szczanie cieków brudnych poza obrbem miasta

projekt czy ze spraw rcgulacyi potoku Pehwi
i jej dopywów (wedug projektu Wydziau Krajo-

wego), a mianowicie : przez uycie cieków ka-

naowych poza miastem do nawadniania pól i k.
Dymenzyowanie przekroi kanaów oparto na ilo-

ci odpywu wody atmosferycznej z poszczegól-

nych zlewni m. Lwowa, przy najwyszym opadzie

wynoszcej 55 m/m na jedn godzin, czyli

151.- litr.'sek. z 1 ha. Dla obliczenia iloci cie-

ków normalnych przyjto gsto zaludnienia

w stosunku 500, 400 i 300 mieszkaców na 1 ha.

zabudowanej powierzchni. Materyaem dla wyko-
nania przekroi kanaów ma by beton wzity
z fabryk krajowych, a dla utrwalenia wewntrzne-
go dna kanaów wkadki kamionkowe, które za-

razem umoliwiaj zrobienie naleycie gadkiego
dna kanau. Na podstawie tego projektu wykona
miejski Urzd budowniczy szereg kanaów zao-
onych czstokro nawet w znacznej gbokoci.
Stan sieci kanaowej z kocem roku 1906 przed-

stawia si nastpujco:
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1) Zasklepione potoki pynce: 4.319-00 m. b.

2) Dugo sieci kanaowej : . 60 601-54 m. b.

razem : 64.92054 m. b.

Jak z podanego zestawienia wynika, Repre-
zentacya Gminy m. Lwowa dba i pracuje skute-

cznie nad uzdrowieniem stosunków hygienicznych
miasta, poniewa jednak z t spraw zczona jest

i sprawa finansowa, która akcy utrudnia — dla-

tego te naleyte zrealizowanie projektów jestza-

lenem przedev/szystkiem od pomylnego zaa-
twienia sprawy finansowej.

3.

Rzenia miejska
(wedug opisu p. Krzysztaowicza, dyrektora rzeni.)

Do wielkich zasug gminy miasta Lwowa,
dbajcej o zdrowie swoich mieszkaców, poczy-
ta naley wybudowanie centralnej rzeni dla

wszelkich gatunków byda rzenego a oddanej do
uytku publicznego w lipcu r. 1901.

Budynki z waciwem sobie przeznaczeniem
i urzdzenia techniczne, oparte na wzorach naj-

nowszych zakadów zagranicznych, s niemal

ostatnim wyrazem postpu, odpowiadajcym wszel-

kim nowoytnym wymogom pod wzgldem sani-

tarnym i weterynaryjno-policyjnym.

Wobec tego, e dokadny opis rzeni lwow-
skiej z uwzgldnieniem najdrobniejszych szczegó-

ów, jest opracowany i drukiem w r. 1902 przez

radc budownictwa, Wincentego Góreckiego,
twórc rzeni, ogoszony — z powodu braku
miejsca podajemy tylko w krótkoci streszczenie

jego broszury.
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Rzenia miejska wybudowana jest na ob-

szarze 27 morgowym, na którym prócz 40 bu-

dynków znajduj si place targowe dla byda,
cielt, wi, koni, zboa, siana i somy. Koszt

budowy wynosi wraz z torem dojazdowym do
rzeni 2,600.000 koron.

Za budynkiem administracyjnym, umieszczo-

nym po lewej stronie bramy wjazdowej, znajduje

si budynek przeznaczony na skad misa przy-

woonego z prowincyi, które jest tam poddawane
ogldzinom weterynaryjno-policyjnym a nastpnie
sprzedawane. Dla pewnoci, e miso przywie-

zione do Lwowa poddane bdzie tym ogldzinom,
przywocy uiszczaj na rogatkach kaucy w wy-
sokoci potrójnej naleytoci opaty akcyzowej,
zwracanej im po wykazaniu si kwitem dokona-
nych ogldzin. Za tym budynkiem znajduje si
wejcie prowadzce do hal rzenianych, miano-
wicie: do hali dla bicia byda drobnego, dla nie-

rogacizny i dla byda grubego. W rejonie tym
umieszczone s: puczkarnia, dwie stajnie na 120
sztuk byda grubego, remiza na wózki rzeników,
od strony za pónocnej : chodzarnia, fabryka

sztucznego lodu, hala maszyn i budynek dla suby
maszynowej. We wszystkich halach, przeznaczo-
nych tak do bicia byda, jak i do przechowywania
misa, podogi s zrobione z materyau nie-

przemakalnego, atwe do zmywania, ciany za
na wysokoci 2 mtr. gadko cementem wypole-
rowane. W halach s umieszczone rurocigi z wo-
d zimn i ciep. Aby nie zanieczyszcza kana-
ów odpadkami staymi, czci pynne spywaj
do kanaów przez sita zewntrz hal umieszczone,
czci za stae wywozi si ze zbiorników do
gnojarek specyalnie na te odpadki przeznaczo-

nych. Trzewia zabitych zwierzt, po wyrzuceniu
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Z nich zawartoci, czyci si nastpnie dokadnie
gorc wod w puczkami.

Zupenie oddzielnie umieszczon jest rzenia
sanitarna, przeznaczona dla bicia chorych zwie-

rzt lub podejrzanych o choroby zaraliwe. Jej

urzdzenie jest powtórzeniem w mniejszym za-

kroju hal dla zwierzt zdrowych.
Ponadto dla rytualnej rzezi drobiu utworzo-

no osobny budynek.
Przez urzdzenie chodzarni znakomicie

funkcyonujcej rozwizano bardzo wan kwe-
sty duszego przechowywania misa. Wystarczy
W'Spomnie, e w porze, choby najbardziej gor-
cej, przechowuje si miso 2 - 4 a nawet i 5 ty-

godni zupenie dobrze, bez wytwarzania si w niem
jakichkolwiek gnilnych bakteryi.

Doniose znaczenie ma równie fabrykacya
sztucznego lodu krysztalicznego z wody dobro-
staskiej, a dzienna produkcya wynosi okoo
12.000 klg. Zarzd dokada usilnych stara, ae-
by jak najszersze warstwy spoeczestwa uyway
tego hygienicznego lodu.

Place targowe dla byda s gadko ubite

z materyau nieprzemakalnego i dajce si z at-

woci oczyszcza wod.
Czynnoci weter.-polic. poruczono 4 leka-

rzom weter., stale dla rzeni miejskiej przezna-

czonym. W rzeni bije si rocznie okoo 125.000
sztuk zwierzt, nadto wykonywa si ogldziny
misa przywoonego z prowincyi w iloci rocznej

1^2 rnil. kilogramów.
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VI.

statystyka.
Waniejsze daty statystyczne, odno-

szce si do Galicyi w ogólnoci, prze-
dewszystkiem za do m. Lwowa z roku
1900, w którym to roku dokonano spisu
w caem pastwie aust ryackiem.

a) Galicya.

Obszar Galicyi wynosi: 78.496 km-; ludno:
7,315.939, z tego mczyzn 3,618.933. kobiet

3,697.006. — Udzia ludnoci w caej Monarchii
= 27-98'^,,. Na 1 km.- wypada 93 mieszk. Na
1.000 mczyzn wypada 1.022 kobiet. redni przy-

rost roczny ludnoci wynosi 1"07"„.

Wedle wyznania znajduje si w Galicyi:

3,352.044 rzym. kat., 3,104.103 gr. kat., 2.352

gr. wschodn., 45.331 protest., 811.371 moj.,
738 innego.

Jzyków uywaj : polskiego 3,988.702, ru-

skiego 3,074.449, niemieckiego 21 1.752, czeskiego,

morawskiego i sowackiego 9.014, soweskiego
127, serbskiego i kroackiego 28, woskiego 123,

rumuskiego 508.

Pod wzgldem wyksztacenia elementarnego
umie czyta i pisa : 2,208.205. umie tylko czy-

ta : 442.045 -- anafalbetów cyfra wynosi 4,655.689.

b) Lwów.

.Miasto Lwów zajmuje co do obszaru 32 km-;
posiada 4.409 domów.

Wedle wyznania i narodowoci na 100 osób
ludnoci jest we Lwowie: 51-66 rzym, kat, 18*35

gr. kat., 014 ormia., 0*34 gr. i orm. nieunic,

1-77 ewang., 27-68 moj., 006 innego.
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Uywao we Lwowie JQzyka : 76-85 polskiego,
9'66 ruskiego, 13'00 niemieckiego, 0'49 innego
na 100 osób ludnoci.

Ruch ludnoci we Lwowie wykazuje ogóem
1.418 maestw, t. j. na 1.000 osób ludnoci
11-08; urodzio si dzieci ywych 5.785, niey-
wych 205; zmaro ogóem 4.287, t. i. na 1.000

osób ludnoci 33'51. Przewyka ywych nad zmar-
ymi wynosi ogóem 1.498, t. j. na 1.000 osób
ludnoci 11 '71.

Ludno faktyczna m. Lwowa z d. 31 grudnia 1906.

Wedug sprawozdania Centralnej Komisy! sta-

tystycznej w Wiedniu liczy Lwów z dniem 31 gru-

dnia 1906: 177.996 mieszkaców, z tego 10.146

przypada na zaog wojskow. Jeeli si jednak

zway, e Centralna Komisya statystyczna oblicza

jedynie przyrost naturalny, bez uwzgldnienia przy-

rostu napywowego, to okae si, i ludno fak-

tyczna we Lwowie w tym czasie bya znacznie
wysz. Na podstawie rachunku prawdopodo-
biestwa mona faktyczny stan ludnoci m. Lwowa
w dniu 31. grudnia 1906 przedstawi nastpujco:

Wedug wykazów fasyi czynszowych byo we
Lwowie z kocem 1906 roku fasyonowanych
39.240 mieszka. Na jedno mieszkanie przypada
przecitnie 45 do 4'6 mieszkaców; pomnoywszy
39.240,-45, otrzymujemy cyfr: 176.580 mieszka-
ców; doliczywszy za jeszcze do tego zaog woj-

skow w iloci: 10.146, wynosi faktyczna cyfra

ludnoci z dniem 31 grudnia 1906: 186.726.

Jeeli nadto obliczy si wzrost ludnoci w ostatnich

trzech 10-cioleciach, okae si ju dzi, e ludno
m. Lwowa przerasta cyfr 190.000.



VII.

Owiata.

1.

Szkoy ludowe.

Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicy i da-

tuje si od chwili, kiedy w kraju powsta samo-
rzd. Kiedy Rada szkolna krajowa w 1868 r. odbie-

raa z rk wadz politycznych i duchowiestwa
opiek nad szkoami publicznemi, stan owiaty
by opakania godny. Wedug pierwszego sprawo-
zdania Rady szkolnej krajowej byo w Galicy i

w roku 1869 ogóem 2.460 szkól' ludowych,
3.165 nauczycieli i 163.917 uczniów. Wedug spra-

wozdania za Rady szkolnej krajowej z r. 1904

byo w roku szkolnym 1903/4 szkó ludowych
4.561, z liczb klas 9.907, z liczb nauczycieli

10.082 i z liczb uczniów 811.564. Ale w tych

cyfrach nie mieci si je.szcze cay postp, jaki

Galicya w cigu tego 35-letniego okresu uczynia.

Jeeli z cyfr widzimy, e liczba szkó si podwoia,
liczba nauczycieli potroia i liczba uczniów wzrosa
piciokrotnie, to znacznie wikszy jeszcze postp
odby si w wewntrznej organizacyi szkoy i w spo-

sobie nauczania.

1 we Lwowie samorzd szkolny zaczyna si
od chwili, kiedy w myl ustaw majowych z 1868 r.

ustanowiona Rada szkolna okrgowa rozpocza
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swe czynnoci. Zastaa wówczas Rada szkolna

we Lwowie 11 szkó, z tycli trzy 4-klasowe,

a om 3-klasOwych; tudzie 3 szkoy klasztorne,

jedn ewangelick, jedn 4-klasow grecko-kato-

lick i trzy szkoy izraelickie. Wszystkie te 1 1 szkó
miejskich, utrzymywane kosztem miasta, liczyy

razem 2.284 uczniów, szkoy klasztorne 1.064

uczniów, szkoy izraelickie 687, szkoa ewange-
licka 115, a szkoa grecko-katolicka 344. Razem
przeto byo 4.794 dzieci, wszystkie za wydatki

miejskie, jakote subwencye, wynosiy 30.374 zr.

Stan nauki pod wzgldem pedagogiczno-dy-

daktycznym by rozpaczliwy. Do szkoy ludowej

wcinito jzyk niemiecki w tym wieku, kiedy

dziecko jeszcze w ojczystej mowie nie umiao
poprawnie si wyrazi ani pisa. Ksiki szkolne,

wadliwe pod wzgldem ukadu, niestosowne sw
treci, przepenione bdami jzykowymi, byy
wprost odstraszajce. Stan szkó pod wzgldem
nauki zupenie zy, w szkoach brak rodków
naukowych, pomieszczenie szkó dla uczniów
i nauczycieli szkodliwe. Musiaa si przeto Rada
szkolna okrgowa i Reprezentacya miasta Lwowa
zabra co prdzej do zorganizowania nowych
szkó ludowych.

Równoczenie Rada miejska zaja si lepszem

pomieszczeniem szkó ludowych ; stan rzeczy bo-

wiem w okresie przedautonomicznym by nader

smutny. Pierwsze szkoy ludowe, zakadane po
zajciu Galicyi przez Austry, mieciy si w bu-

dynkach poklasztornych, póniej w kamienicach

najtych, do celów szkolnych zupenie nieodpo-

wiednich. W roku 1871 nie miao miasto
Lwów ani jednego budynku, na cele
szkolne wystawionego. Zupenie jak w War-
szawie w 1905 roku.
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Zaraz po objciu szkó przez zarzd miejski

rozpoczto budow gmachów na szkoy ludowe.

W 25 lat po wprowadzeniu samorzdu, ma
ju Lwów 25 szkó z 225 klasami, do których

uczszczao 11.105 dzieci, z tych 5.007 chopców
i 6.098 dziewczt. Wydatki na utrzymanie szkó
ludowych wzrastaj w cigu tego wierwiecza
z 30.000 zr. w roku 187 i na 447.605 zr. Na-
danie samorzdu gminie miasta Lwowa wpyno
niezmiernie na rozwój szkolnictwa ludowego we
Lwowie. W roku 1881 liczy Lwów 89.109 miesz-

kaców, liczba dzieci, obowizanych do uczenia

si, wynosia 13.100, uczszczao za do szkó miej-

skich 3.075. Na stu mieszkaców uczszczao do
szkó miejskich, jakote prywatnych, 5*8 dzieci

;

nauka jednego dziecka w szkole miejskiej koszto-

waa 918 zr. W 25 lat potem liczba mieszkaców
miasta Lwowa dochodzi do 125 tysicy, liczba

szkó ludowych wzrasta trzykrotnie, liczba dzieci

obowizanych do nauki szkolnej wynosi 14.282,

z tego uczszcza do szkó miejskich 13.969 dzieci,

t. zn. na stu mieszkaców uczszcza do szkó
IM. Nauka jednego dziecka w szkole miejskiej

kosztuje 31 zr. i 10 et.

W roku 1905 byo 39 szkó, a mianowicie:

A. Szkoy eskie.

a) Szkoy wydziaowe 6-klasowe

:

1. Szkoa im. król. Jadwigi, poczona z kur-

sami praktycznymi.

b) Szkoy wydziaowe 5-klasowe, poczone z 4-klas.

pospolitemi:

2. Szkoa im. w. Anny.

I* iiHiMOYNii
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c) Szkoy wydziaowe 3-l\lasowe, poczone z 4-klas^

pospolitemi:

3.
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25. Szkoa im. ks. Kordeckiego.
26. „ „ w. Marcina.

27. „ „ Mickiewicza.

28. „ „ Kr. J. Sobieskiego.

29. „ „ Staszica.

b) Szkoy pospolite 4-klaso\ve:

30. Szkoa im. w. Anny.
31. „ „ Czackiego.

32. „ „ ces. Elbiety.

33. „ .. Kociuszki.
34. „ „ w. M. Magdaleny.
35. „ „ Piramowicza.
36. „ „ H. Sienkiewicza.

37. „ „ Zimorowicza.
38. „ „ w. Zofii.

39. „ „ Mickiewicza, filia.

Liczba dzieci, uczszczajcych do szkó
publicznych, wynosia 16.363, w tem 8.058

dziewczt i 7.09Ó chopców^ Wedle wyzna-
nia: rzym. kat. 8.917; gr. kat. 1.924; ewang.
22; moj. 5.429.

Pomoc dla modziey szkolnej.

Uboga modzie szkó ludowych miejskich

doznaje wielorakiej opieki, tak ze strony wadz
szkolnych, jakote ze strony gminy miasta Lwowa,
Towarzystw dobroczynnych i osób prywatnych.
Rada szkolna krajowa dostarcza podrczników
szkolnych, gmina miasta Lwowa gotówki na odzie,
obuwie i kpiele, Towarzystwa za i osoby pry-

watne dostarczaj przewanie bd poywienia,
bd ubrania, a wreszcie sama modzie przy

rónych okolicznociach skada w szkole bardzo
drobne kwoty.
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W ksiki szkolne zaopatruje ubog mo-
dzie przedewszyslkiem Rada szkolna krajowa.

I tak: w r. 1905 6 udzielia podrczników w cenie

1.945 k. Poniewa kwota ta dla stosunków
miasta Lwowa bya niewystarczajca, przeto

gmina dostarczya na ten cel subwencyi kor.

1.500, z dobrowolnych za datków, zbieranych

przy wpisach i do puszek szkolnych, wpyno
2.318 k. Na odzie i obuwie wydao miasto

w r. 1905 6; 18.000 k. Z kwoty 18.000" k. na
odzie i obuwie maa cz, zwykle okoo 500 k,

pozostaje do dyspozycyi na sprawienie bielizny

kpielowej i maszynek do strzyenia wosów.
Do koca roku szkolnego 1905 6 sprawiano wy-
cznie tylko odzie zimow wierzchni; na rok

szkolny 1906 7 zakupiono 1.000 m. pótna na

koszule, które uszyj dziewczta szkó wydziao-
wych w cigu roku szkolnego 1906 7. W ten

sposób dao si modziey 'mono spenienia

dobrego uczynku i dostarczyo si sposobnoci
do zajcia na wskro praktycznego na lekcyach

robót rcznych. Z tego samego funduszu zaku-

pywa si bdzie w przyszoci take okulary dla

potrzebujcej a biednej modziey.
Na wniosek Rady szkolnej okrgowej, przy-

znaa Rada miejska, poczwszy od roku szkol-

nego 1904 5, na ostatnie dwa lata szkolne po
500 k. na rozdawnictwo ciepego nia-
dania dla najbiedniejszych dzieci, których do
znaczna liczba, a osobliwie dziewczt, przychodzi

do szkó miejskich zupenie na czczo lub te
z kawakiem suchego chleba.

Puszki szkolne przyniosy w r. 1905 6:

3.487 k. Z kwot tych zakupuj Dyrekcye szkolne

przewanie przybory do nauki, a czciowo take
i odzie.



Towarzystwo „Zwizek rodzicielski",
pod przewodnictwem Dra Jana Dylew-
skiego, utrzymywao 9 domów opieki poza-
szkolnej, korzystajc z sal szkolnych w budynkach
miejskich. Bezporedni opiek nad tymi domami
opieki sprawuj panie: profesorowa Kazimiera
Ciesielska i Józefa Kuliska. W domach
tych zbiera si dziatwa w godzinach wolnych od
nauki, osobliwie w zimie, odrabia lekcye i za-

dania, oporzdza swoje ubranie, sucha opowia-
dania nauczycieli i otrzymuje podwieczorek, zo-
ony z chleba i herbaty.

Towarzystwo „Pomoc naukowa", pod
przewodnictwem p. Franciszka Próchnic-
kiego, rozdzielao obiady pomidzy ubog mo-
dzie w kilku budynkach szkolnych. W najnow-
szych gmachach istniej na ten cel osobne
ubikacye, zwane refektarzami.

Towarzystwo izraelickie „Pomoc szkolna",
pod przewodnictwem p. Dory Blumenfel-
dówny, wydao w roku szkolnym 1905 6 kwot
4.069 k. na odzie, przybory szkolne, kolonie i kor-

pusy wakacyjne, zapomogi i zabawy.
Towarzystwo izraelickie „Przytuek", pod

przewodnictwem p. Janiny Bykowej, udziela

dziatwie szkolnej schronienia i opieki w godzinach
pozaszkolnych, podwieczorku, odziey i wysya
niektóre dzieci pojedynczo na letni pobyt na wie.
W roku szkolnym 1905 6 wydano 2.635 k.

„Komitet lwowskich korpusów wa-
kacyjnych", jak w ubiegych latach, tak i w dwu
ostatnich, urzdza wycieczki w czasie gównych
feryi letnich dla modziey lwowskich szkó ludo-

wych, nie majcej sposobnoci wyjecha w tym
czasie z miasta na wiee powietrze. Do korpu-
sów wakacyjnych zgosio si po ukoczeniu
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roku szkolnego 1905/6 600 dzieci. Dzieci te po-

dzielono wedle szkó na 13, wzgldnie 14 oddzia-

ów, kady pod nadzorem osobnego kierownika.

Do prowadzenia gier i zabaw, oraz do zawiadywania

przyborami, by wyznaczony osobny instruktor.

Gównym opiekunem korpusów by . p.

Prezydent Michalski. Wydatek ogólny mia-

sta na utrzymanie korpusów wakacyjnych w roku

1905/6 wynosi 3.471 k.

Koloni wakacyjn w Brzuchowicach
utrzymuje gmina miasta Lwowa, dajc jej obec-

nie subwency w wysokoci 3.000 k. na utrzy-

manie, 540 k, na konserwacy budynków, ase-

kuracy, sprawianie sprztów i pocieli.

Bardzo gorliwie zajmuje si koloni p. Mi-

chalina Michalska, która przebywajc przez lato

stale w Brzuchowicach, ustawicznie nadzoruje

kuchni. Poniewa kolonia moe pomieci w je-

dnej seryi waciwie tylko 80 dzieci, a zgaszaj-
cej si dziatwy jest znacznie wicej, dlatego Rada
miasta, za staraniem . p. Prezydenta Michal-

skiego, postanowia koloni znacznie rozszerzy

przez dobudowanie dwóch nowych pawilonów
i uchwalia na ten cel kredyt 36.000 k.

Kolonia lecznicza w Rymanowie dla

dzieci skrofulicznych, otrzymujca 2.000 k. sub-

wencyi od gminy miasta Lwowa, ma obowizek
przyjmowania kadego roku co najmniej 20 dzieci

szkó lwowskich.
Kolejowa kolonia wakacyjna w Tu-

chli im. Ces. Franciszka Józefa pod za-

rzdem komitetu, na którego czele stoi p. Jerzy
Guttmann, istniejca od lat 9-ciu, jest instytu-

cy wspania, zainicyowan przez b. Dyrektora

kolei pastwowej we Lwowie, p. Ludwika
Wierzbickiego.
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W cigu omiu lat korzystao z tej kolonii

ogóem 1.467 dzieci pci obojga przez 4 tygo-

dnie. W letnim pobycie w kolonii kolejowej braa
udzia nie tylko modzie lwowska, ale w ogóle
dziatwa suby, zatrudnionej w rejonie lwowskiej

dyrekcyi kolei pastwowych.
W roku 1883 Zarzd gówny „Polskiego

Towarzystwa Pedagogicznego" we Lwo-
wie urzdzi pierwsz w kraju koloni waka-
cyjn dla uczniów szkó" ludowych i rednich
miasta Lwowa. Od tego czasu towarzystwo to

rok rocznie wysyao okoo 100 chopców w dwóch
seryach trzytygniowych na wiee powietrze w góry.

Od roku 1905 zaniechano wysyania dwóch se-

ryi trzytygodniowych, natomiast wprowadzono
jedn sery 5-tygodniow. W r. 1905 i 1906 mie-

cia si kolonia w Hucie korostowskiej, miej-

scowoci oddalonej od Skolego o 12 km., wród
gór i lasów, w budynku pitrowym, wynajtym
u waciciela Skolszczyzny, p. Schmidta.

Towarzystwo kolonii wakacyjnych
dla dziewczt we Lwowie, pod przewodni-
ctwem p. Karolowej Maachowskiej, utrzy-

muje koloni dziewczt, obecnie w Olszance
pod Krasnem (przed 3 laty w Morszynie pod
Stryjem) w domu, ofiarowanym na uytek kolo-

nii bezinteresownie przez pp. Schnellów z Fir-

lejówki pod Krasnem.
Towarzystwo wysao na 5'

.^ tygodni w 1905 r.

59 dziewczt do Olszanki, 13 do domów pry-

watnych — razem 12 dziewczt; w 1906 roku
61 dziewczt do Olszanki, a 18 do domów pry-

watnych — razem 79 dziewczt.
Przyrost wagi wynosi przecitnie w 1905 r.

2 kg., w nastpnym roku 2.15 kg. Koszt utrzy-

mania kolonii wynosi 2.892 k. wzgldnie 2.539 k.
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do czego miasto Lwów przyczynia si subwen-
cy w kwocie 1.800 k. rocznie.

.Komitet kolonii wakacyjnych dla
dziatwy ydowskiej" wysa w roku 1905
i 1906 po 110 dzieci do Korczyna w dwóch se-

ryach, a mianowicie 55 dziewczt i 55 chopców
na przecig 23 dni. Towarzystwo wysyao te
dzieci pojedynczo do wacicieli dóbr, którzy

wskutek odezwy dobrowolnie je przyjmowali, jak

równie do zdrojowisk, o ile zdrowie dziecka

tego wymagao. Cay obrót kasowy w r. 1 905 wynosi
5.644 k. Czas pobytu dziatwy na wsi wypeniaj
gry i zabawy na wieem powietrzu, kpiele rze-

czne i wycieczki blisze i dalsze w urocze oko-
lice Korczyna.

Towarzystwo „Bristol Artisten-Tisch-Gesell-

schaft B. A. T. G.'- we Lwowie ofiarowao przed

witami Boego Narodzenia w r. szk. 1904/5
cakowite ubranie dla 20 dzieci szkolnych, a mia-

nowicie dla 5 chopców i 5 dziewczt wyznania
mojeszowego i dla 5 chopców i 5 dziewczt
wyznania katolickiego.

Piknym te przykadem pieczoowitoci na-

uczycielskiej o dobro dziatwy szkolnej jest nast-
pujca fundacya:

Z inicyatywy . p. Mikoaja Sobczy-
s ki ego, byego nauczyciela przy miejskiej szkole

ludowej im. w. Marcina we Lwowie, i za jego

gównie staraniem uzbierany zosta, przy wspó-
udziale grona nauczycielskiego szkoy mskiej
i szkoy eskiej im. w. Marcina we Lwowie,
kapita w kwocie 1.476 koron na utworzenie

stypendyum dla katolickiej dziatwy, uczszczaj-
cej do szkó wymienionych.
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Nauka praktyczna.

W roku szkolnym 1903 4 zainicyowano
pielgnowanie rolin pokojowych przez

modzie szkó eskich. W tym celu Towarzy-
stwo galicyjskie dla gospodarstwa i pszczelnictwa

rozdaje co roku po kilkaset wazonków akacyi

i begonii dziatwie do pielgnowania. Modzie
bardzo pilnie zajmuje si tymi kwiatami. Dowo-
dem tego kadego roku urzdzane wystawy kwia-

tów. Ten sposób wpywania na modzie okaza
si bardzo dodatnim, gdy zblia j do przyrody,

do ukochania jej, do poznania adu, jaki w niej

panuje, i do odkrywania praw, jakiemi si rzdzi.

W niektórych szkoach mskich wprowadzono
te na prób upraw ziemi ze skutkiem do-

tychczas bardzo dobrym.

Akcya antialkoholiczna.

Dbajc zarazem o stan zdrowia modziey,
Rada szkolna okrgowa wdroya akcy anti-

alkoholiczna, przekonawszy si niejednokro-

tnie na podstawie wizytacyi szkó, e modzie
pochodzca osobliwie z warstw niszych fiywa
w do znacznym stopniu, nieraz nawet nadmier-
nie, napojów wyskokowych, a przyczyn tego

jest niewiadomo lub nieopatrzno rodziców.

Niejednokrotnie spotykano, osobliwie chopców,
ju w klasie lll-ciej pospolitej, ogupiaych zupe-
nie na pierwszych godzinach podczas nauki szkol-

nej z powodu uycia alkoholu, a stwierdzono
wypadki, w których dzieci w tym wieku przyno-
siy zabójczy ten napój we flaszeczkach do szkoy,
celem „posilenia si" na przerwie. Dyrekcya
szkoy wydziaowej mskiej im. ks. Kordeckiego
przeprowadzia z wasnej inicyatywy stosowne
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badania w tej mierze i przekonaa si, e na
ogóln liczb 545 modziey uywa stale alko-

holu 152, t. j. ogóem 28^V„, czasami uywa
355 t. j. 65"/o. a wcale nie uywa tylko 38
t. j. 77y. Uwagi godn jest cyfra 74, wynoszca
13.5*^/o tej modziey, która przynajmniej raz

w yciu naduya alkoholu i do tego si
przyznaje. Do znaczna stosunkowo ilo dzieci

ju w 1-ej i II-ej klasie pospolitej, a wic dzieci

7-mio i 8-mio letnich, bd stale, bd okoliczno-

ciowo uywa gorcych napojów, a nawet i tu

zdarzaj si wypadki naduycia. Drugie zesta-

wienie uczynione w szkole wydz. mskiej im. Mic-

kiewicza wykazuje odmienne nieco, ale take nie-

pocieszajce daty.

Hygiena domowa.

W sprawie hygieny domowej modziey
szkolnej Rada szkolna okrgowa przeprowadza
szczegóowe badania, w jakich warunkach prze-

bywa modzie poza szko. Rada szkolna chce

w tej mierze osign pewne wskazówki, jak na-

ley wpywa na dom rodzicielski, by zabezpieczy
dziecku, o ile monoci, zdrowotn opiek do-

mow, a zarazem jak naley pracowa w szkole,

aeby, o ile monoci, unikn przecienia dzieci

prac domow.
Z przeprowadzonych dochodze okazao si,

e znaczna liczba dziatwy najmodszej uywa sta-

nowczo za mao snu, a mianowicie po ó, 7 i 8

godzin na dob, i e mao przebywa na wieem
powietrzu. Chopcy czciej pi sami, ni dziew-

czta: 33'87o dzieci sypia z rodzestwem, 21 -770

z rodzicami. Dziewczta s czyciejsze, ni chopcy.
Szyj i pier zimn wod myje chopców 26'57o.
dziewczt 48-7^^'o; kpie si czasami chopców
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42"/(„ dziewczt 55" „ ; wicej natomiast chopców
zmienia raz na tydzie koszul, bo 89^'

,„ podczas
gdy dziewczt tylko 71",,. Maa zreszt ujawnia

si staranno o czysto ust i zbów. Chopców
33" „^czyci zby, dziewczt 55"

o-

niadania nie spoywa wcale 2-3"
„ chopców,

i to tylko w czterech klasach pospolitych: dziew-

czta, modsze i starsze, czciej obchodz si
bez niadania, bo 6" ^ w klasach pospolitych,

14",, w klasach wydziaowych. Chustk do nosa
posuguj si wicej dziewczta, bo w 833%,
chopcy za tylko w 71-3" „ wypadkach.

Co do warunków pracy wogóle stó nie jest

sprztem do rozpowszechnionym, bo tylko 81%
modziey szkolnej moe pisa zadanie domowe
na stole; reszta za pisze na oknie, stoku, kufrze,

a nawet na ziemi. Modzie pracuje te duo
w domu, pomagajc rodzicom w zajciach do-

mowych, a mianowicie 46" „ dziew., 22" ,, chopców.
Zarobkowaniem, nieraz wtpliwej wartoci, trudni

si ogóem 657 dzieci obojga pci, z tego 176
kolporterstwem, a mianowicie 130 chopców a 46
dziewczt.

Hygiena domowa wp>'wa te bardzo na
umoralnienie modziey. Spora liczba, bo 1.311

dzieci nie ma adnego nadzoru domowego, a 87
dzieci nie ma staego mieszkania. Umieszczenie
modziey w rónych mieszkaniach wywiera take
znaczny wpyw na moralno. Pomijajc znaczn
liczb dzieci, które gromadnie „stoj na stancyi",

mieszkao w suterenach 672 dzieci; „ktem" za
cznie z innemi osobami, których bywa od 3 do 15,

mieszkao ogóem 976 dzieci obojga pci. Liczby
te razem wzite, daj cyfr 1.648, t. j. ll"4"o
takiej modziey, która naraona jest na
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wielk demoralizacy tak w dzie, jakote
i w nocy.

Wychowanie fizyczne.

Wychowanie fizyczne modziey jest

równie przedmiotem usilnych stara Rady szkol-

nej okrgowej.
Rozpoczta w r. 1902 w tym kierunku akcya

podniesienia wychowania fizycznego modziey
szkó ludowych miejskich we Lwowie zyskuje

z kadym rokiem coraz trwalsze podstawy i zro-

zumienie u nauczycielstwa, w którego rkach
spoczywa rozumne jej przeprowadzenie.

Hygiena urzdze szkolnych, a osobliwie a-
wki szkolnej, wprowadzenie racyonalnej metody
gimnastyki i odpowiednich urzdze sal gimna-
stycznych, obowizkowej organizacyi wycieczek
i gier popoudniowych, kpieli szkolnych, nado-
bowizkowej nauki gimnastyki w szkoach e-
skich, przysposobienie praktyczne caego szeregu

nauczycieli modych do kierowania gimnastyk,
grami i zabawami — oto owoce zaczynajce ju
dojrzewa. Dalszej wytrwaej pracy wymagaj sta-

rania o zaoenie boisk do zabaw i gier w kilku

punktach miasta, jakote zdobywanie jak najwi-
kszych dziedziców szkolnych.

Nauka gimnastyki cieszy si równie
gorc opiek.

Czciowe urzdzenie sal gimnastycznych na-

stpio z pocztkiem roku szkolnego 1903/4. Ko-
sztem 3.000 k. zaopatrzono sze szkó w pier-

wsz sery przyrzdów t. j. drabinki szwedzkie
(ribbstol) aty (bom) — awki szwedzkie i sio-

deka.
Hygiena sal gimnastycznych zaley w wyso-

kim stopniu od rodzaju podogi i jej konstrukcyi.
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Czysto podogi i odpowiednie jej przysposo-
bienie i utrzymanie, aeby jak najmniej wydzie-

laa kurzu, stanowi przewanie o czystoci po-
wietrza w sali, Wielce skutecznym rodkiem prze-

ciw kurzowi okaza si „olej od kurzu", którym
zapuszczono w ubiegym roku szkolnym wszystkie

sale o podogach drewnianych. Od chwili naole-

jenia podóg, czysto powietrza w salach wzro-
sa niezmiernie ; usta zupenie wzbijajcy si da-

wniej kurz, którego brak odbi si korzystnie

nawet na wewntrznym wygldzie sal. Do usu-

nicia pyu z powietrza przyczyni si równie
zwyczaj zrzucania przez modzie surdutów przed

gimnastyk, wprowadzony wszdzie tam, gdzie

byy do tego odpowiednie warunki, t.j. naleycie
ogrzane sale i garderoby.

Z chwil nastania cieplejszej pory roku cay
ruch cielesny modziey szkolnej zmienia form
i miejsce. Wszdzie, gdzie szkoy maj boiska lub

dziedzice, korzysta z nich modzie w caej peni
w godzinach wyznaczonych na gimnastyk, któr
zastpiono grami i mustr.

W ubiegym roku szkolnym wprowadzono
nauk gimnastyki do szkoy im. król. Jadwigi.

wiczenia gimnastyczne odbyway si jako

przedmiot nadobowizkowy w 9 szkoach e-
skich. Nauk kieruj fachowo uzdolnione nau-

czycielki, posugujc si metod szwedzk i pla-

nami szczegóowymi, przez Rad szkoln krajow
tymczasowo potwierdzonymi.

Staraniem Rady szk. okr., która wycieczki

i gry wprowadzia do szkó mskich, jako obo-
wizkow organizacy, podniosa Reprezentacya
miejska ryczat na wycieczki i gry z 1.000 na
1,500 koron. Podwyszenie to umoliwio rozsze-

rzenie organizacyi zabaw na wszystkie szkoy
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mskie tak, e czynno towarzystwa „Zwizek
rodzicielski", ograniczya si do organizowa-
nia wycieczek tylko w szkoach eskich. Przy-

gotowania do wycieczek i gier popoudniowych
rozpoczto wczenie, z pocztkiem kwietnia. Prze-

dewszystkiem zaangaowano personal nauczyciel-

ski w liczbie 29 osób, unikajc wyznaczania na
kierowników zabaw nauczycieli nalecych do
innych szkó, ni modzie, a to ze wzgldu na
utrzymanie cigego kontaktu z modzie i a-
twiejszej kontroli nad frekwency, a wreszcie ze

wzgldów na utrzymanie naleytej karnoci.
W wycieczkach okrnych objto ca oko-

c Lwowa, której poznanie jest wanym momen-
tem w nauce geografii i znajomoci rodzinnego
miasta. Wycieczki te suyy nie tylko jako „mar-
sze wicze", ale miay równie na celu nauk
pogldow z zakresu geografii, przyrody i hi-

storyi.

Z gier wyznaczono: 1) pik polsk, 2) pi-
stówk, 3) pik procn.

W roku ubiegym uzupeniono inwentarz

przyborów do gier za kwot 300 koron i roz-

dzielono go midzy wszystkie szkoy.
Z kocem roku szkolnego 1903/4 zostay

wykoczone urzdzenia kpielowe w nowo wy-
budowanych szkoach; sprawiono potrzebn bie-

lizn dla najbiedniejszych dzieci z funduszu prze-

znaczonego na odzie i obuwie. W roku za
szk. 1904/5 wprowadzono ju w ycie kpiele,

których nastpstwem jest fakt wdroenia mo-
dziey, zwaszcza ubogiej, do czystoci, tem bar-

dziej pocieszajcy, e kpiele nie s przymu-
sowe. Poniewa w szeciu wyszczególnionych
powyej szkoach, byo w r. szk. 1905/6 ogóem
2.133 modziey pci obojga od trzeciej klasy po-
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spolitej poczwszy, a w kpielach brao udzia 1.605

dzieci, przeto rezultat naley uwaa jako ze wszech

miar zadowalajcy, albowiem 73"
o
modziey korzy-

stao z tego dobrodziejstwa. Dzieci 1 i 2 klasy pospo-

litej w myl regulaminu nie bior udziau w kpielach

szkolnych. Sprawiono nadto dla wszystkich szkó
mskich maszynki do strzyenia wosów.

Dbajc te o czysto modziey, wprowa-
dzono nadto uywanie do pisania w szkole wy-
cznie pióra i atramentu, z jednej strony ze

wzgldu na skutki, mogce wynikn z wzajemnego
wypoyczania oówków, chtnie przez modzie
linionych, z drugiej strony ze wzgldu na hygien
wzroku. Wreszcie zabroniono caowania si dzieci

midzy sob w szkole, jakote caowania nau-

czycieli w rk, przedewszystkiem ze wzgldów
hygienicznych.

Z uwagi, e sport ywiarski jest jednym
z najzdrowszych i najbardziej korzystnych rod-
ków dla rozwoju fizycznego modziey szkolnej

w porze zimowej, oraz e ubosze uczennice

szkó wydziaowych eskich nie mog bez

opaty a czsto z braku odpowiedniej opieki ko-

rzysta z publicznych torów ywiarskich, a wre-

szcie, e uczszczajc na lizgawk publiczn,

modzie szkó eskich zawiera niekiedy zupe-
nie nieodpowiednie znajomoci, które s póniej
przeszkod w nauce, lub te naraon jest na

liczne czsto nieprzyjemnoci. Rada miejska zgo-

dzia si na urzdzenie lizgawki na boisku szkoy
eskiej im w. Zofii, kosztem cznym 200 k.

tudzie na pokrycie kosztów urzdzenia lizgawki

i kosztów zuytej wody z interkalaryów funduszu

szkolnego z r. 1905. Zarazem postanowiono, e
dla szczupoci miejsca wyznacza si dla kadej
szkoy inny dzie dla korzystania ze lizgawki.
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Udzia w korzystaniu ze lizgawki nie jest

obowizkowy, jednake ze wzgldów hygieni-

cznych naley do niej zachca uczenice. Ko-
rzysta ze lizgawki mog uczenice zaraz po
szkole lub w godzinach wolnych od nauki. Za
uywanie lizgawki pac kadorazowo 2 h. na
wynagrodzenie sugi szkolnego,^ który ma liz-

gawk utrzymywa w porzdku. wiczenia w spor-

cie ywiarskim odbywaj si pod kierunkiem fa-

chowych nauczycielek.

Poczyniono te kroki u Repr. miasta o urz-
dzenie w przyszoci lizgawki przy kadej szkole

eskiej.
Wszystkie ulepszenia hygieniczne, jakote

kulturalne i cywilizacyjne zarzdzenia, zawdzi-
czaj swe powstanie ofiarnoci Rady miejskiej

i inicyatywie znakomitego inspektora szkolnego,

p. Kazimierza Bru c h nalskiego.

Nauka dopeniajca.

Nie zapomniano równie o nauce
uzupeniajcej. I tak w myl ustawy krajo-

wej o zakadaniu i urzdzaniu publicznych szkó
ludowych i obowizku posyania do nich dzieci,

kady ucze, który nie uczszcza do jakiego in-

nego zakadu naukowego, winien po ukoczeniu
szkoy lud. codziennej uczszcza jeszcze przez trzy

lata na kurs nauki dopeniajcej. Nauka dope-
niajca dla chopców ma w miastach, których

ludno oddaje si przemysowi i handlowi, mie
charakter przemysowy, wzgldnie handlowy, a od-

bywa si w 6— 10 godzinach tygodniowo. Ze
wzgldu, e caa liczba modziey, która przekro-

czya wiek odpowiadajcy codziennej nauce
w szkole ludowej, uczszcza bd do szkó re-
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dnich, bd te do szkó przemysowych uzupe-
niajcych — nie urzdzono we Lwowie osobnych
kursów dopeniajcych dla chopców przy szko-

ach ludowych miejskich. Szkoami przemyso-
wemi uzupeniajcemi zarzdza osobny „Wydzia
szkolny". Nadzór nad temi szkoami wykonywa
bezporednio Rada szkolna krajowa.

Nauka dopeniajca dla dziewczt ma utwier-

dzi modzie w nauce nabytej w szkole codzien-

nej i uzupeni j wiadomociami potrzebnemi

kobiecie w yciu praktycznem. Nauka ta odbywa
si w 6 godzinach tygodniowo. Kursa dopenia-
jce dla dziewczt istniay we Lwowie przy miej-

skich szkoach eskich imienia: w. Antoniego,

Czackiego, Isakowicza, Mickiewicza, Piramowicza,

Sienkiewicza, Staszica, w. Zofii i przy szkole

mieszanej im. w. Mikoaja: nadto istniay ta-

kie kurs przy niektórych zakadach prywatnych.

Take przy szkole miejskiej wydziaowej
6-klasowej im. król. Jadwigi istniej w myl orze-

czenia organizacyjnego tej szkoy, kurs do-

peniajce o charakterze prakty-
cznym, a mianowicie:

i) dwuletni kurs handlowy, którego reorga-

nizacya jest w toku,

2) jednoroczny kurs szycia biaego,

3) jednoroczny kurs krawiecczyzny damskiej,

4) jednoroczny kurs modniarstwa i hafciar-

stwa,

5) póroczny kurs gospodarstwa domowego.
Trosk o powszechno owiaty

uwidoczniaj istniejce kurs miejskie dla

dorosych analfabetów.

Ze szko ludow mog by poczone,
o ile znajduj si na to fundusze, róne zakady
naukowe i kurs. Dziki temu istnieje kilka kur-

6*
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SÓW dla dorosych analfabetów, z których dwa
cakiem utrzymuje fundusz gminy miasta Lwowa,
inne, zaoone staraniem prywatnem, s w czci
subwencyonowane przez miasto.

Miejskimi kursami dla analfabetów byy;
1) Kurs przy szkole im. Konarskiego istnie-

jcy od 1. maja 1907. Na kursie tym, na którym
nauka odbywa si raz na tydzie w niedziel po
poudniu, od godz. 2-giej do 47.2. w czasie od
1 wrzenia do 30 marca, udziela si nauki re-

ligii, rachunków, czytania i pisania. Do koca
roku szk. 1903/4 uczszczali sami tylko mczy-
ni, gównie zarobnicy dzienni; nie brako wszake
i przemysowców, tak terminatorów, jak i czela-

dników, w wieku od 16 do 42 lat. Od pocztku
istnienia tego kursu do koca r. szk. 1903/4 za-

pisanych byo 184 osób, z których 5C7o osi-
gno cel nauki w zupenoci.

2) Kurs dla terminatorów, po-
czony ze szko przemysow uzupeniajc, przy

szkole im. Mickiewicza. Kurs ten zosta otwarty

przy dawnym kursie nauki dopeniajcej w ów-
czesnej szkole mskiej im. Piramowicza z poczt-
kiem r. szk. 1885/6, a z dniem 1 wrzenia 1891

r. wskutek uchway Reprezentcyi m. Lwowa
przeniesiony do szkoy im. Mickiewicza, gdzie

dotd istnieje. Z dniem 1 wrzenia 1894 r. prze-

stay istnie kurs dopeniajce, jako rozszerzona

nauka niedzielna dla modziey zawodu rkodziel-

niczego i przemysowego, a weszy w ycie
szkoy przemysowe uzupeniajce i przy jednej

to z nich powsta omawiany kurs dla analfa-

betów.

Potrzeb otwarcia takiego kursu wywoay
wyjtkowe stosunki, panujce w naszych zawo-
dach rkodzielniczych i przemysowych, a prze-
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dewszystkiem praktykowany po dzi dzie zwy-
czaj przyjmowania do terminu zupenych lub pó-
analfabetów t. j. takich, którzy wprawdzie rozpo-

czli niegdy nauk szkoln, jednake skutkiem
zbiegu okolicznoci przerwali j. Termin takiego

praktykanta rzemielniczego czstokro wród
najtwardszych warunków przeciga si nieraz ca-

ymi latami, wskutek utrudnie przy wyzwoleniu
na czeladnika. Na kurs ten uczszcza najliczniej

modzie rzemielnicza zawodu szewskiego i sto-

larskiego, i to niemal caa pochodzca z prowin-
cyi. Stanowi ona bardzo podatny do nauki ma-
terya i z tych powodów jest przedmiotem szcze-

gólnej opieki i troski zatrudnionych na kursie tym
nauczycieli. Wielu doprowadza ju po roku do
takich rezultatów, e uzyskuje z powodu zaawan-
sowanego wieku polecenie do wyzwolenia na
czeladnika, wielu znów zwaszcza pilniejszych

i zdolniejszych, rozmiowawszy si w nauce,

osiga w szkole przemysowej uzupeniajcej tak

wybitne postpy, zwaszcza w nauce rysunków,
e za swoje prace bierze nagrody Wydziau kraj.

Kurs ten w cigu 19-letniego istnienia cie-

szy si (niestety) zawsze liczn frekwency,
która osignwszy w latach 1896 i 1897 swoje
maximum, nigdy poniej 30 uczniów nie spada.
W czasie tym zapisao si 879 terminatorów
analfabetów, a z powanej tej cyfry niespena
62",, osigno cel naukowy kursu. Znaczna, bo
23'5"/„, liczba nieklasyfikowanych, pochodzi z nie-

dostatecznej frekwencyi i trudnoci, stawianych
w tym kierunku uczniom przez chlebodawc6w.

3) Kurs dla analfabetów wojsko-
wych. Rada szkolna okrgowa postanowia te
wdroy zaoenie kursu dla analfabetów woj-
skowych a osobliwie dla 30. puku piechoty re-
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krutuicego si ze Lwowa i okolicy. Przedewszyst-

kiem odniosa si Rada szkolna do Rady miej-

skiej z prob o pozwolenie uywania sal

szkolnych do wspomnianego celu.

Szkóki freblowskie i ochronki.

Istniej nadto dla najmodszej dzia-
twy ogródki czyli szkóki freblo-
wskie, w których znajduje dziatwa wiekowi
swojemu odpowiednie zatrudnienie, ksztacc
przedewszystkiem zmys spostrzegawczy sposobem
pogldowym. Szkóki te maj doniose znaczenie

osobliwie dla rodzin niezamonych, nie posiada-

jcych odpowiednich rodków na wychowanie
swoich dzieci. W szkókach tych jest zapisanych

412 dzieci.

Preliminarz wydatków na szkóki froeblo-

wskie na r. 1907 wynosi 15.720 koron. Nadto
jest jeszcze 8 szkóek froeblowskich prywatnych.

Dzieci umysowo i fizycznie
upoledzone posiadaj dla siebie
osobn i n s t y t u c y . Pierwsze usiowania
okoo urzdzenia osobnej nauki dla dzieci umy-
sowo i fizycznie upoledzonych uczynia Rada
szkolna okrgowa w roku szkolnym 1903 '4. Po-
stanowia mianowicie odnie si do Rady miej-

skiej z wnioskiem wysania za granic w cigu
roku szk. 1906 7 dwóch si nauczycielskich na
specyalne studya, a zarazem rozpisaa do wszy-
stkich szkó miejskich rodzaj konkursu dla osób,

chccych si powici tej specyalnej gazi pracy

nauczycielskiej, celem wybrania z poród siebie

najodpowiedniejszych pod kadym wzgldem kan-

dydatów. Taka szkoa ju znajduje si u przytu-

liska brata Alberta, a przebywa tam okoo 100

dzieci.
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Zdrowotno w szkoach.

Wsprawie zdrowotnoci modziey
naley zaznaczy, e chorób zakanych
przebyo w cigu roku 1904;'5 ogóem: odr
1554 dzieci, szkarlatyn 218, osp 105, koklusz

507; z tego umaro 43; w roku za 1905 6
przebyo: odr 255 dzieci, szkarlatyn 255, osp
52, koklusz 392, zmaro 48.

Szczególnie co do chorób ocznych ogólne
zestawienie Dra T. Kickiego, wykazuje nastpu-
jce daty

:

Ilo badanych uczniów i uczenie 13.292.

1. Zapalenie spojówek kataralne (conj. ca- Razem "'o

tarhalis) 933 TOO
2. Zapalenie spojówek chroniczne (conj.

chronica) 289 2-17

3. Zapalenie spojówek mieszkowe (conj.

follicul) 396 2-96

4. Zapalenie spojówek i rogówek pryszczy-
kowe (conj. et kerat. phlvct.) ... 96 072

5. Jaglica (trachoma) . . .
.' 116 0-82

6. Plamki i blizny na rogówkach (Maculae
et cicatr. cbrneae) 295 220

7. Inne choroby . . . 124 100

Ilo chorych . 2.249 16-87

1. Nadmiarowo (hypermetropia) .... 349 2'67

2. Krótkowzroczno (myopia) stopie 1 . 1.002 758
2 . 144 1-06

„ 3 . 44 0-34

3. Niedolep (amblyopia) 59 044
4. Astigmatismus anisometropia 22 048
5. Skurcz akomodacyi 15 10
6. Zezowato (strabismus) . . . . . . 150 120

Razem . . 1.785 1357



Omawiajc ostatecznie ogólnie stan szkolni-

ctwa ludowego we Lwowie, nie ulega wtpliwo-
ci, e do podniesienia poziomu szkolnictwa lu-

dowego we Lwowie, które w tej chwili moe by
wzorem dla wszystkich szkó w Polsce, przyczy-

nio si w znacznej mierze wyborowe grono na-

uczycielskie, zoone z 399 nauczycielskich si
wieckich i 55 nauczycieli religii z tych 30
ksiy rzymsko-katolickich, 13 grecko-ka-
tolickich i 13 osób mojeszowego wyzna-
nia. Z pomidzy 399 si nauczycielskich
byo 160 mczyzn i 230 kobiet.

Wan jest jeszcze cyfra okrelajca stosu-

nek dzieci bdcych w wieku szkolnym do cyfry

istotnie uczszczajcych do szkó ludowych. Otó
w r. 1904 obowizanych do uczszczania dzieci

nie uczszczao do szkó ludowych omioletnich
dzieci L690, siedmioletnich 1.714 i szecioletnich

1.201; przy bliszem badaniu okazao si, e spis

ludnoci wykazuje faszywie te dzieci, z czego
okazao si, e 64 dzieci wyjechao, 35 byo cho-

rych, 1 1 umaro, 522 uczyo si ju w szkole,

599 dzieci niewyledzono, 242 zgosio si do
szkoy, a 242 nie zgosio si wcale. Poza tymi wy-
jtkami usprawiedliwionymi uczszczao 15.148

dzieci do szkó ludowych. Przymus szkolny jest

przeto we Lwowie prawie zupenie wykonany.
W roku 1905 byo w szkoach publicznych
16.653, a w 1906 r. 17.540 dzieci, nie liczc
okoo 4.000 dzieci zapisanych do szkó
prywatnych.

Wydatki samorzdu miejskiego w miecie
Lwowie na owiat publiczn przedstawiay si
w r. 1904 wedug zamknicia rachunkowego fun-

duszów gminy m. Lwowa nastpujco: ogólne
rozchody gminy miasta Lwowa, prelimino-
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wane na r. 1904, wynosiy 6,085.656 k. ; z tego

na wydatki dla szkó elementarnycli przy-
padao l,434.079k.,t. j. 23-5",,: ogólnych roz-

chodów, w r. 1907: 1,822.865 k.

Zestawmy teraz cyfry szkolnictwa lu-

dowego w Warszawie w okresie przed-
autonomicznym i we Lwowie po 33 latach
samorzdu miejskiego.
Warszawa liczya w r. 1904

okoo 871.000 miesz.

Lwów liczy w tvm czasie

okoo ........ 170.000 miesz.

Warszawa nie posiada ani jednej szkoy 7,

6, 5-klasowej miejskiej, Lwów posiada 16 szkó
7 i 9-klasowych i 22 szkó 4-klasowych, a jedn
niszo klasow ; Warszawa posiada 15 szkó 2-kla-

sowych i 137 szkó miejskich jednoklasowych.

Wogóle liczc z prywatnemi szkoami. War-
szawa posiadaa w r. 1904 szkó ludowych 187

z 217 klasami, Lwów liczy w tym czasie 38 szkó
z 325 klasami.

Warszawa posiada 217 klas, Lwów,
pikro mniejszy, posiada ich 325.

W Warszawie uczszczao do szkó lu-

dowych miejskich 11.450 dzieci, we Lwowie
uczszczao w r. 1903 4 ogóem 15.148 dzieci,

a do dnia 15 listopada 1904 zapisao si 16.674

dzieci. W Warszawie okoo 50.000 dfieci nie

uczszcza do szkó publicznych, we Lwo-
wie 1.500 nie uczszcza do szkó ludowych,
i to Rada szk. kraj. bada powody u kadego dziecka

z osobna, dlaczego nie uczszcza do szkoy.
W Warszawie budet miejski na szkoy

ludowe w r. 1904 preliminuje 362.249 rubli,

we Lwowie 1,434.879 k. Cyfry te maluj zanied-

banie biurokracyi rosyjskiej, polegajce na nie-
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spenianiu obowizku owtaty ludowej. Warszawa
powinna zbudowa 100 szkó ludowych 6 i 4-kla-

sowych, o 20-30 salach szkolnych — a buduje

2, Warszawa powinna wyda na budow szkó
20 milionów rubli — a wydaje pó mil., War-
szawa powinna mie budet szkolny w kwocie naj-

mniej rocznie 3 milionów rubli, a wydaje tylko

trzysta kilkadziesit tysicy. Warszawa, chcc swe
szkolnictwo postawi na poziomie szkolnictwa lu-

dowego we Lwowie, musi 10 razy tyle wydawa
na szkoy, co Lwów, a otrzymawszy ten poziom,
powinna mie póniej stale 5 razy wyszy bu-

det roczny szkolny od budetu szkolnego lwo-
wskiego. Brakowi wic szkó pocztkowych
w Warszawie przypisa naley olbrzymi
cyfr analfabetów, a mianowicie 42-87o
mczyzn, 55'47o kobiet.

Szkoy prywatne

Szkoy prywatne z prawem publicznoci.'

A. Szkoy klasztorne.

L Szkoa wydziaowa 5-klasowa eska, po-
czona z 4-klasow pospolit, PP. Benedyk-
tynek aciskich, (plac Benedyktyski 1. 2).

2. Szkoa wydziaowa 5-klasowa eska, po-
czona z 4-klasow pospolit, PP. Benedyk-
tynek ormiaskich, (ul. Skarbkowska 1. 10).

3. Zakad naukowo wychowawczy SS. Najw.
Rodziny z Nazaretu; 6-klasowa szkoa wy-
dziaowa, poczona z 4 klasow pospolit
(ul. Unii Lubelskiej 1. 9).

4. Szkoa eska 5 klasowa wydziaowa, po-
czona z 4-klasow pospolit. Ubogich Sióstr



- 91 -

Szkolnych de Notre-Dame, (ulica Ochro-
nek I. 8).

5. Szkoa V'dziao\va 5-klaso\va eska, po
czona z 4-klaso\v pospolit, PP. Sakramen-
tek (ul. Sakramentek 1. 11).

6. Zakad naukowo -wychowawczy Zakonnic
Najw. Serca Jezusowego; 6 klasowa szkoa
wydziaowa, poczona z 4 klasow pospo-
lit, (ul. Karpiskiego 1. 2).

7. Szkoa 6-klasowa pospolita, utrzymywana
przez Zgromadzenie SS. Opatrznoci w Za-
kadzie w. Teresy, (ul. Leona Sapiehy 1. 20).

8. Szkoa 4-klasowa pospolita mska im. w.
Józefa (Braci szkolnych), (ul. Mochnackiego
i. 8).

B. Szkoy wyznaniowe.

9. Szkoa wyznaniowa ewangelicka 5-klasowa
posp. mska i 7-klasowa posp. eska, (ul.

Kochanowskiego 1. 16 i.

10. Szkoa wydziaowa eska 6-klasowa, po-
czona z 4 klasow pospolit, Maryi Zagór-
skiej (ul. Czarnieckiego 1. 1).

11. Szkoa 5 klasowa wydziaowa eska im.

Szewczenki, (Ruskiego Tow. pedagogicznego)
(ul. Sykstuska 1. 47).

C. Szkoy utrzymywane przez
osoby prywatne lub stowarzyszenia.

12. Szkoa 4-klasowa pospolita eska im. Feli-

cyi z Wasilewskich Boberskiej, pod kiero-

wnictwem Olgi Filippi, (ul. Zimorowicza 1. 3).

13. Szkoa pospolita eska 4-klasowa Wiktoryi

Niedziakowskiej, (ul. Kopernika 1. 20).



- 92 -

14. Szkoa kolejowa 4- klasowa z 5-t niezorga-

nizowan dla chopców i dziewczt, (Dwo-
rzec kolei pastwowych).

Szkoy prywatne bez prawa szkó publicznych.

A. Szkoy klasztorne.

1. Zakad wychowawczy dla dziewczt pod we-
zwaniem w. Heleny o dwu klasach, (ul. Ja-
nowska 1. 42).

2. Zakad wychowawczy dla dziewczt pod we-
zwaniem w. Kazimierza, (ul. Klasztorna 1. 2).

B. Szkoy wyznaniowe.

3. Szkoa izraelicka 4-klasowa mska im. Abra-
hama Kohna, ul. w. Stanisawa 1. 5).

4. Szkoa izraelicka 5-klasowa eska im. Abra-
hama Kohna, (ul. Boimów 1. 43).

C. Zakady naukowo- wychowawcze,
utrzymywane przez osoby prywatne.

5. Szkoa 4-klasowa pospolita mska Maryi
Bielskiej, (pi. Akademicki 1. 3).

6. Zakad wychowawczy Amalii d'Endel, (ul.

Akademicka 1. 3).

7. Szoa 4-klasowa eska Zofii Strzakow-
skiej, (ul. Paska 16).

Nadto istniej we Lwowie take zakady pry-

watne dla dzieci w wieku przedszkolnym,
a mianowicie:

1) To warz yst wo ochronek chrze-
cijaskich, którego prezesem jest kadocze-
sny Prezydent miasta Lwowa, utrzymuje cztery

ochronki: 1) przy ul. Staszica, 2) przy ul. Za-
marstynowskiej, 3) przy ul. Gródeckiej, 4) przy
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ul. Ochronek. Na ogóln sum rocznych wydat-

ków, przekraczajcych kwot 14.000 k., wkadki
czonków przynosz okoo 500 k..,'reszt wydat-

ków pokrywa Reprezentacya miasta i Sejm kra-

jowy. Od 1. wrzenia 1904 oddano kierownictwo
ochronek SS. Felicyankom, za staraniem i ofiar-

noci Hr. Krystyny Potockiej. W r. 1904 uczsz-
czao przez 280 dni przecitnie 281, a w r. 1905
rednio 290 dzieci, do wszystkich ochronek razem.

Koszta wyywienia wynosiy w tych dwóch la-

tach 7.453, wzgldnie 8.667 k. Prócz tego otwo-
rzony przez P. Prezydentow Michalsk komitet,

zarzdzajcy herbaciarni dla ubogich, udziela
dzieciom uczszczajcym do ochronek dzielnicy

lll-ciej bezpatnie przez trzy miesice zimowe
herbaty z mlekiem i buk.

2. Dyrekcya kolei Pastwowych za-

oya od pocztku roku szkol. 1904/5 ochronk
dla dziatwy suby kolejowej.

3. Towarzystwo „Ruska zachoronk a",

utrzymuje dwie ochronki: dla dzielnicy ókiew-
skiej przy ul. w. Marcina 1. 5, dla dzielnicy gródec-

kiej przy pi. Solami 1. 6. Ochronki te subwen-
cyonuje Reprezentacya miasta.

Dla dorosych analfabetów istniej

osobne kurs, niej podane :

1. Szkoa sug, zaoona przez Dra Jó-
zefa uliskiego, asubwencyonowana przez gmin
m. Lwowa, pomieszczona w gmachu szkoy e-
skiej im. Staszica, obejmuje dwa stopnie nauki,

a cztery oddziay. W r. 1904 5 na 115 frekwen-
tek osigno cel nauki 90. W r. 1905 6 na 140

zapisanych osigno cel 110.

2. Kursa im. w. Zyty w gmachu szkoy
eskiej im. Mickiewicza, utrzymywane ofiarnoci
nauczycielek, w r. 1904 5 obejmoway równie
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dwa stopnie nauki a 4 oddziay ; na 165 frek-

wentantek wykazao postp 8S. W roku nastp-
nym 1905 6 obejmoway kurs 5 oddziaów
o 210 frekwentantkach, z których 107 osigno
cel nauki.

3. Koo Tow. szk. lud. im. B. Gold-
mana w gmachu szkoy im. Sobieskiego dla

analfabetów izraelitów w 5 oddziaach o 2 stop-

niach liczyo w r. 1904 5 124 frekwentantów
pci obojga,w 1905 6 r. w 4 oddziaach o 2 stopniach

101 frekwentantów. Cel nauki osigno 110
(wzgldnie 93 osób).

4. Towarzystwo szkoy ludowej,
Koa akademick., utrzymywao w r. 1904/5
dwa kurs: jeden w szkole im. w. Antoniego,
drugi w Tow. .Jedno". Ogóem uczszczao
w r. 1904/5 120, a w r. 1905/6 101 frekwentan-

tów pci obojga. Cel osigno 35 (wzgldnie 60)
osób.

5. Ruskie Tow. pedagogiczne utrzy-

mywao kurs przy szkole pryw. im. Szewczenki.

W r. 1904/5 na 108 uzyskao cel nauki 68, aw r.

1905 6 na 24 osób ukoczyy kurs wszyskie
osoby.

Do szkó prywatnych z prawem szkó
publicznych w r. szkolnym 1C05/6 uczsz-
czao chopców 593, dziewczt 1.785, ogó-
em 2.378.

Do szkó bez praw publicznych uczsz-
czao chopców 869, dziewczt 2.328, ogó-
em 3.197.

Wedle wyznania w szkoach pierwszych
byo 1.530 rzym. kat., 257 gr. kat., 320 ewan-
gel., 189 mojesz.

W szkoach drugich 1.805 rzym. kat.,

275 gr. kat.. 321 ewangel., 673 mojesz.
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Galicyjski Zakad Guchoniemych
przy ul. yczakowskiej 1. 35.

Nader sympatyczny, istniejcy od roku 1830,

Zakad dla guchoniemych, zawdzicza powstanie
swoje prywatnej ofiarnoci spoeczestwa. Nie-

jaki Franciszek Holdheim *) zoy w roku 1828.

kwot 16.000 zr. m. k., jako zawizek fundacyi

na Zakad dla guchoniemych we Lwowie. We-
dug listu fundacyjnego ustanowionym protekto-

rem Zakadu jest kadoczesny Namiestnik, jako

przedstawiciel rzdu.
Na czele instytucyi stoi Dyrektoryum, ska-

dajce si z piciu czonków, a mianowicie:
z przewodniczcego, którym jest czonek Kapi-

tuy Metr. ob. a., i z jednego przedstawiciela

Namiestnictwa, Wydziau krajowego. Magistratu

i dwóch radnych miasta Lwowa.
Za inicyatyw pierwszego protektora Zaka-

du, ksicia Lobkowitza, rozpisane skadki w kraju

przyniosy tyle dochodu, e ju w r. 1830. otwo-
rzono Zakad, a w r. 1841. zbudowano dom wa-
sny przy ul. yczakowskiej. Sejm przyczyni si
w roku 1875 wydatniejsz subwency do rozsze-

rzenia Zakadu a obecnie podniós subwency
do 25.400 kor. rocznie. Majtku wasnego po-
siada Zakad okoo 400.000 kor.

Z tych funduszów utrzymuje Zakad rocznie

100 dzieci guchoniemych, co jednak nie zapo-
biega ani w czci potrzebom tych nieszczli-
wych. Wszak wedug dat statystycznych liczba

*) Pod nazwiskiem tem kryje si wedug wszel-
kiego prawdopodobiestwa dostojna osoba cesarza Fran-
ciszka I.
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guchoniemych w Galicyi dochodzi do 12.000.

obojga pci, a z tych w wieku szkolnym do 2.000.

Nauka w Zakadzie rozoon jest na lat

sze. W tym czasie mog guchoniemi nau-
czy si mówi tak, by po ukoczeniu nauki
mogli swobodnie wypowiada swoje myli i po-

rozumiewa si z otoczeniem ustnie i pisemnie.

Ucz si te dzieci prawd religijno-moralnych,

które maj by podstaw póniejszego ich ycia.
Oprócz tego chopcy ucz si rzemios: szewstwa
i krawiectwa, a dziewczta ucz si szycia,

haftu i gotowania. Obecnie dzieci jest w Za-
kadzie 1 16, jednake poda o przyjcie dzieci gu-
choniemych wpywa corocznie do Zakadu 120
do 130, z tych moe by uwzgldnionych zale-
dwie 118—20. W ostatnim dziesicioleciu wpy-
no 1.230 poda, z których uwzgldniono 234.

Na czele zakadu stoi Antoni Mejbaum,
dzielnie mu dopomaga czcigodny ks. W. Wag-
ner i grono nauczycielskie, zoone z 10 osób.

Niej podajemy tabel wykazujc przyczyny
guchoty dzieci przyjtych do zakadu w ostatniem

dziesicioleciu (1890— 1906), stwierdzone przez

lekarza ordynujcego.

Przyczyny guchoty

:

Od urodzenia

Z zapalenia mózgu . . . .

Z potuczenia

Z tyfusu

Ze szkarlatyny

Zapalenie ucha

Przyczyna niewiadoma . . .

Z konwulsyi

Z obrzmienia gruczoów szyji

CHlopcy
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Zakad dla Ciemnych
przy ulicy w. Zofii 1. 15.

Zaoycielem gal. Zakadu dla ciemnych we
Lwowie by . p. Wincenty Zaremba Skrzyski,
który dla uwiecznienia pamici swego syna ocie-

mniaego Wodzimierza, zoy do rozporzdze-
nia rzdów krajowych w roku 1845 kwot
18.000 Zt. mon. konw., tudzie zobowiza sie-

bie i swoich spadkobierców od chwili, kiedy Za-
kad dla ciemnych istnie zacznie, corocznie 400
zt. mon. konw. skada do kasy Zakadu. Pierw-

szy ten kapita zosta w przecigu lat pomno-
ony rónemi darowiznami i legatami, midzy
innemi . p. Niezabitowskiej, . p. Czarkowskiej,

a jeszcze w zeszym roku . p. Anny z Krzy-
sztofowiczów Dbrowskiej.

Zakad dla ciemnych otwarty w roku 1851,

przy ul. yczakowskiej I. 37 pozostawa tam
przez lat 50 do t. 1901, w którym przeniesiono

go do gmachu obecnego przy ul. w. Zofii, zbu-

dowanego znacznym kosztem, wedle wszelkich

wymogów hygieny i zastosowanego do potrzeb

wychowanków. Miejsce nadzwyczaj szczliwie
obrane, zdaa od gwaru i ruchu wielkomiejskiego,

pozwala wychowankom oddycha wieem, czy-

stem, powietrzem, a obszerny ogród ze swemi
cienistemi alejami kasztanowemi przeznaczony jest

na spacery i zabawy wychowanków. Budynek
prócz mieszkania kierownika-nauczyciela i suby
Zakadu posiada obszern sal, suc do rocz-

nego popisu, a zarazem i kaplic, w której

co niedziel i wita odprawia si msza w. ; dalej

posiada 4 wielkie sypialnie w rozmiarach 1 1'05 m.
dugoci, 5*75 m. szerokoci, a 5*25 m. wysoko-
ci, dwie sale naukowe dla chopców, 3 sale dla
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dziewczt, jedn przestronn sal na warsztat ko-
szykarski dla chopców, oraz sal muzyczn dla

dziewczt. Prócz tego znajduje si tam obszerna
sala jadalna, mniejsze sale na pomieszczenie
ochronki, infirmeryi i azienek.

Celem Zakadu jest ksztacenie wychowan-
ków w przedmiotach szkolnych, muzyce i nie-

których rzemiosach, jak : koszykarstwo i szczot-

karstwo, nadto dziewczt w robotach rcznych,
kobiecych, aby tym sposobem da im mono
samoistnego utrzymania si na przyszo po
opuszczeniu Zakadu. Normalny czas trwania na-

uki w Zakadzie oznaczony jest na lat 6, a w wy-
padkacli tylko uwzgldnienia godnych celem lep-

szego wydoskonalenia si zezwala Dyrekcya na
dalszy pobyt.

Fundusze zakadu s do skromne i niepo-

zwalaj na przyicie wszystkich zgaszajcych si.

W znacznej czci wydatki na potrzeby biece
pokrywa si z subwencyi sejmowej z pocztku
nader skromnej, obecnie podwyszonej, z zasi-

ków kilku miast i powiatów, oraz pojedynczych
dobrodziejów, którzy pac na utrzymanie wycho-
wanków, umieszczonych za ich przyczynieniem si
w Zakadzie. Dalszy dochód pochodzi z odsetek

od papierów wartociowych i realnoci, ale wy-
starcza zaledwie na opdzenie kosztów utrzyma-

nia wychowanków w liczbie 54.

Ruch wychowanków do Zakadu przyjmo-

wanych wzrós dopiero od czasu przeniesienia

si do nowego budynku, a dziki ofiarnoci Ksi-
cia Jerzego Czartoryskiego i jego zacnej ma-
onki, którzy take otworzyli ochronk dla dzieci

nie bdcych jeszcze w wieku szkolnym, liczba

wychowanków znacznie si zwikszya. Przeci-

tnie Zakad opuszcza rocznie 6 do 8 wychowa-
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ków, którzy samoistnie mog na swe utrzyma-

nie zapracowa, czy to jako koszykarze i orga-

nici, wzgldnie organistki w klasztoracli, czy te
pocztkowo jako pomocnicy w rozmaitych war-

sztatach lub szkoach koszykarskich.

Protektorem Zakadu jest kadoczesny Na-
miestnik kraju. Na czele Dyrekcyi Zakadu stoi

od lat 39 Ks. Jerzy Czartoryski, a asesorami s:
ksidz Jan Czapelski, Dr. Józef Ekielski, Sylwe-

ster Hawryszkiewicz i Dr. Ernest Till. Personal

nauczycielski skada si z kierownika, p. Apolo-
niusza Jougana, staego nauczyciela i nauczy-

cielki przedmiotów szkolnych, dochodzcych: na-

uczyciela i nauczycielki muzyki, nauczycielki

robót kobiecych, instruktora strojenia fortepianów,

instruktora koszykarstwa, wreszcie byego jednego

wychowanka i dwóch byych wychowanek, którzy

funguj jako siy pomocnicze. Prócz tego ochronk
kieruje nauczycielka, przygotowujca przyszy ma-
terya do wyszego oddziau.

Szkoy rednie.

Z kocem roku szkolnego 1903 4 byo w ca-

ej Galicyi: gimnazyów 36, szkó realnych 10,

razem 46. Z kocem za roku szkolnego 1905 6

byo gimnazyów 41, szkó realnych 11, razem 52.

W roku szkolnym 1904/5 byo zapisanych w gim-

nazyach uczniów 25.286, w szkoach realnych

3.804, razem 29.090. W roku szkolnym 1905 6

liczba wynosia: w gimnazyach 27.187, w szko-

ach realnych 3.91 2,>azem 31.099. Zatem o 2.009

uczniów byo wicej. Podczas gdy przyrost ucz-

niów wynosi w roku 1894/5 tylko 572 uczniów,

ju w roku 1900 1 wynosi 1.130, a w roku 1905 6
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wzrós do 2.009; przeto o 130"/,, byo uczniów
wicej. Obecnie przypada na jedn szko rednio
600 uczniów. Do pierwszej klasy zgosio si w r.

1898 uczniów 4.690, w roku 1905 zgosio si
7.068.

Statystyka szkó rednich lwowskich w roku

1904/5 szczegóowo przeastawia si w nastpu-
jcy sposób:

a) wedle narodowoci

:

I. GimnazYum akademickie ruskie uczniów 801.

Gimnazyum



- 101 —

Si naucielskich ogóem byo 1.111 w gim-

nazyach, 204 w szkoach realnych. Z tego przy-

pada na Lwów 210 w gimn., 57 w szkoach
realnych. Suma wydatków na gimnazya w caej

Przedlitawii wynosia 15,462.625 kor., z czego na

Galicy przypada 4,004.395 k., zatem 25-89'V„
ogólnych wydatków.

Suma za wydatków na szkoy realne w ca-

ej Przedlitawii wynosia 7,730.401 kor., z czego

na Galicy przypada 874.200 kor., zatem 11 -30",,

ogólnych wydatków. Ogólna suma wydatków naszk.

rednie w caej Przedlitawii wynosi 23,502.266

koron, z czego na Galicy wypada 4,886.895 kor.

t. j. 20-79" „ ogólnych wydatków.
Utrzymanie szkó rednich we Lwowie ko-

sztowao" 1,048.048 kor.

Stypendyów pobierao uczniów gimnazyalnych

w caej Galicyi 468, z czego przypada na uczniów
lwowskich gimnazyów 95; na uczniów szkó re-

alnych wogóle 58, z tego na uczniów szkó
lwowskich przypada 15. Ogóem pobierao sty-

pendya w caej Galicyi ze wszystkich szkó re-
dnich 526 uczniów w cznej kwocie 13.571 ko-

ron Opat szkoln skadao 8.079 uczniów
w kwocie 564.865 kor.

Poza wyksztaceniem Rada szkolna dba te
niemao o fizyczny rozwój modziey.
1 tak: We wszystkich szkoach rednich jest za-

prowadzon obowizkowa nauka gimnastyki. Obok
nauki gimnastyki wprowadzono we wszystkich

zakadach, gdzie tylko pozwalaj stosunki miej-

scowe, gry i zabawy modziey. Rozszerzone przed

kilku laty przerwy midzy godzinami szkolnemi

zuytkowano na to, aby modzie z sal szkolnych

wychodzia na wiee powietrze i uywaa ruchu;

gdzie tylko pozwalao na to miejsce, urzdzano
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podczas tych przerw zabawy ruchowe, a tymcza-
sem przewietrzano sale szkolne. Zorganizowano
te na znaczne rozmiary wycieczki modziey, po-
chody, wiczenia wojskowe i orkiestry szkolne.

Z zadowoleniem wic stwierdzi mona, e prze-

konanie o potrzebie baczniejszego czuwania nad
zdrowiem i cielesnym rozwojem modziey wzra-

sta coraz bardziej wród gron nauczycielskich,

jak te, e wielu dyrektorów i nauczycieli nie

szczdzi czasu i trudu, by modzie przyzwyczai
do zdrowego ruchu na wolnem powietrzu. Zna-
czna ilo zakadów poczynia równie starania,

aby zbada mieszkania uczniów, szczególnie te,

w których mieci si gromadnie znaczniejsza liczba

modziey. Chorzy uczniowie znajduj w wielu

zakadach opiek i pomoc, bd to przez wspar-
cia pienine, bd te, co ze szczególnem uzna-

niem podnie naley, przez gorliw i chtn po-
moc lekarzy, uproszonych przez grono nauczy-

cielskie.

Wreszcie i samo wychowanie modziey jest

przedmiotem gbokiej troski Rady szkolnej, cho
wzrastajca niepomiernie z roku na rok liczba

uczniów utrudnia nader dziaalno szkoy. Jeeli

owo przepenienie szkó rednich staje si dla sa-

mej nauki powan przeszkod, to w wyszej
mierze przeszkoda ta daje si uczuwa w kie-

runku wychowawczym i to tak pod wzgldem do-

datniego wpywania, wymagajcego obok ogól-

nych poucze take indywidualnych wskazówek,
rad i przestróg, jakote pod wzgldem przestrze-

gania przepisów szkolnych i wykonania istniej-

cych, dla modziey koniecznych, zakazów. Utrud-

nia ona te w wysokim stopniu powstanie cie-

pego, na zaufaniu i przywizaniu opartego, sto-

sunku midzy nauczycielami i uczniami, który to
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Stosunek jest pierwszym warunkiem powodzenia
pracy wychowawczej. Tego ciepego stosunku
zastpi nie mog najcilejsze przepisy ani in-

strukcye; zreszt wobec zmieniajcych si wa-
runków ycia skuteczno takich przepisów ulega

wielkiej zmianie. W miastach wikszych wykona-
nie przepisów, odnoszcych si do pozaszkolnego
ycia uczniów, uchyla si coraz bardziej z pod
oka i wadzy szkoy, a wpyw\' szkodliwe, z pod
których rodziny nie do stanowczo uchylaj dzieci

swoje, maj coraz wiksze pole dziaania, którego
szkoa mimo wszelkich wysików ograniczy nie

moe. Modzie miejscowa, a jeszcze bardziej za-

miejscowa, umieszczona pod niedostatecznym nad-

zorem, niekiedy zupenie bez nadzoru i kierunku,

ulega zbyt czsto pokusom, odbijajcym si
bardzo szkodliwie na jej moralnym i fizycznym
rozwoju. Pewna cz marnieje zupenie, nie znaj-

dujc do siy, aby oprze si zgubnym wpywom.
Grona nauczycielskie, co z uznaniem podnie

naley, staraj si zapobiedz tym wpywom i chro-

ni tak ogó modziey, jak i jednostki, od ze-

psucia i upadku. Peryodyczne sprawozdania dy-

rekcyi szkó i dyskusye na konferencyach nau-

czycielskich daj liczne dowody usilnej w tym kie-

runku pracy; wiele wykrocze z natury rzeczy

nie dochodzi jednak do wiadomoci szkoy, wiele

wad i naogów rozwija si w ukryciu, a szkoa,
dowiedziawszy si o nich, czsto nie ma ju in-

nego rodka, jak usunicie bdzcego ucznia, aby
bdem swym nie wpywa ujemnie na innych.

Za smutny naley poczyta fakt, e wród sto-

sunkowo nielicznych wyklucze znaczny procent

wykluczonych przypada na uczniów usunitych
z powodu uczszczania do miejsc niewaciwych
i naruszenia cudzej wasnoci. Prohibitywne dzia-
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anie szkoy, zakazywanie zego i karanie, jest

jednak tylko jedn czci wychowawczego wpy-
wu, czci wprawdzie konieczn, ale mniej sku-

teczn. Waniejszym bez porównania jest wpyw
dodatni, t. j. gruntowanie zasad religijnych i mo-
ralnych, budzenie poczucia prawoci, honoru
i uczciwoci, wskazywanie szlachetnych i piknych
wzorów, krzewienie zamiowania prawdy i mi-

oci bliniego, podziwiania rzeczy wielkich i pik-
nych, ukochania narodowej przeszoci i jej pa-

mitek, ojczystego jzyka i wspaniaych jego utwo-
rów, oraz podziwiania i ukochania ojczystej natu-

ry. Wszystko to jest treci nauki szkolnej i pod
tym wzgldem z pewnoci nie brak modziey
gruntownego pouczenia, a grona nauczycielskie

zadaj sobie niemao pracy, by ten wpyw do-

datni ugruntowa i spotgowa przez przestrze-

ganie cisego penienia obowizków szkolnych.

Gdzie tylko wadza szkolna jaki w tym kierunku

niedostatek dostrzee lub, co gorsza, dowie si
o ujemnem dziaaniu, tam wystpuje stanowczo
i ostro, aby braki usun. Zauway jeszcze na-

ley, e oprócz dodatniego dziaania, objtego
samym programem szkolnym, grona nauczyciel-

skie nie szczdz trudu i pracy, aby dziaanie to

wzmocni i spotgowa. Znaczna liczba nauczy-

cieli wzia udzia w pielgrzymce modziey do
Rzymu, inni urzdzaj wycieczki z modzie do
miejsc pamitkowych, zwiedzaj zbiory sztuki

i zbiory naukowe, zakadaj nadto dla modziey
czytelnie i urzdzaj obchody narodowe w szkole.
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Prywatne gimnazya, licea, oraz seminarya

mskie i eskie.

Obok omioklasowego gimnazyum eskie-
go z prawem szkoy publicznej istniej we Lwo-
wie, dwa rodzaje szkó rednich eskich, miano-
wicie szkoy gimnazyalne szecioklasowe i licea

szecioklasowe.

Gimnazyum eskie im. Juliusza Sowackiego.
Szkoa prywatna z prawem publicznoci, ul. Paska I. 23.

Gimnazyum eskie im. Juliusza Sowackiego
powstao w roku 1902 z inicyatywy Pa: Róy
Nusbaumowej i Kamilii Chooniewskiej. Jest to

pierwsze w Monarchii gimnazyum eskie, oparte

cile na planach naukowych gimnazyów mskich,
wic omioklasowe, podczas gdy gimnazya e-
skie przedtem byy organizowane jako szkoy
szecioklasowe, w których klasy niszego gimna-
zyów cigano w kurs nauki dwuletniej. Od roku
1902 poczwszy, tworzy si co roku jedn dalsz
klas tak, e obecnie zakad liczy pi klas, a za
trzy lata odbdzie si w jego murach pierwszy

egzamin dojrzaoci. Zakad posiada prawa szkó
publicznych. Liczy obecnie 185 uczenie.

Dyrekcya zakadu spoczywaa przez pierwsze

trzy lata w rkach Dra A. Frczkiewicza, a gdy
tego powoano na dyrektora gimnazyum brze-

askiego, obj dyrekcy Dr. Konstanty Wójcie
chowski. Obecnie, gdy Dr. Wojciechowski wyje-

cha na duszy czas w celach naukowych za gra-

nic, stoi na czele zakadu Dr. Maryan Beiter.

W zwizku z gimnazyum pozostaje internat

dla uczenie zamiejscowych pod kierownictwem
pani Maryi Bielskiej (ul. Dbrowskiego 1. 12).
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Zakad jest wasnoci zaoonego w celu

utrzymywania go „Towarzystwa prywatnego gim-
nazyum eskiego", w którego Wydziale zasia-

daj: Dr. Antoni Danysz, Dr. Kazimierz Twar-
dowski, Zofia Smoluchowska, Kazimiera Twardo-
wska, Anna Pooniecka, oraz dyrektor gimnazyum.
Czonków liczy obecnie Towarzystwo: 14 czon-
ków zaoycieli, 72 zwyczajnych.

Wydzia Towarzystwa i Dyrekcya Zakadu
staraj si doborem najlepszych si nauczycielskich,

ustawicznem wzbogaceniem zbiorów naukowych
i zastosowaniem najnowszych zdobyczy na polu

dydaktyki szkolnej postawi zakad na moliwie
wysokim poziomie. Dbajc o skuteczn nauk,
nie mniej piln baczno zwracaj na stron wy-
chowawcz, nad któr czuwaj wraz z gronem
nauczycielskiem t. zw. deputacya matek, oraz oso-

bne prefekty. W szkole mieci si kaplica, w któ-

rej uczenice suchaj w niedziele mszy w. Po-
stulatom wychowania fizycznego czyni zado
nauka gimnastyki, uprawianie lizgawki i gier ru-

chowych, odbywajcych si w obszernym ogro-

dzie zakadowym, w którym uczenice pobieraj
te praktyczn nauk ogrodnictwa.

Liceum eskie im. Wiktoryi Niedziakowskiej
* ulica Kopernika 1. 20.

Wród zakadów naukowych eskich we
Lwowie przodujce miejsce zajmuje Liceum imie-

nia Wiktoryi Niedziakowskiej. Zakad ten powsta
w roku 1876, jako 8mio klasowy pensyonat,

a w roku 1901, gdy Ministeryum W. i O. zapro-

jektowao nowy typ szkoy redniej dla dziewczt,

dajcy prawo wstpu na Uniwersytet, na Wydzia
filozoficzny — pensyonat przemieniony zosta na
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Liceum, które wkrótce otrzymao prawa szkó
rzdowych. Pomimo, e nauka oparta jest w tym
Zakadzie na planie ministeryalnym, cay jednak
duch i kierunek wychowania jest, jak dawniej,

szczerze polski, t. j. narodowy, wietnie zoona
zeszego roku matura wiadczy znamienicie o sta-

rannoci w nauce. Grono nauczycielskie skada
si z 22 osób, przewanie profesorów gimnazyal-

nych i z czterech asystentek klasowych. Uczenie
do 6-ciu klas Liceum uczszcza 180. Biblioteka

dla uczenie liczy okoo 1.000 tomów w trzech

jzykach. Gabinety do nauk przyrodniczych, che-

mii i fizyki, bogato uposaone.
Osobna wzmianka naley si hygienie, na

któr w Licem baczn zwraca si uwag. Boisko
i przyrzdy do zabaw ruchowych podczas przerw
w nauce s starannie utrzymane; czste wy-
cieczki, blisze i dalsze, wchodz w stay program
wychowania fizycznego. Lokal w zdrowem poo-
eniu, obszerny i jasny, z wielkim kosztem przy-

stosowany do wszelkich potrzeb uczenie, mieci:
kaplic, sale rekreacyjne, obszerne i widne klasy,

oraz wygodn infirmery zupenie od zakadu
izolowan.

Pensyonat jest niepodzieln wasnoci pani

Niedziakowskiej ; Liceum za wraz z czterema

klasami ludowemi i klas przygotowawcz, która

znakomicie spenia swoje zadanie, przysposabia-

jc mater>'a doborowy dla Liceum, oddaa pani

Niedziakowska w ubiegym roku pod protekto-

rat umylnie w tym celu zaoonego Towarzy-
stwa, jednake trud kierowania zakadem pozo-
sta dalej w rkach p. Niedziakowskiej, a tern

samem i kierunek wychowania, opierajcy si na
narodowej tradycyi i narodowych potrzebach, po-

zosta niezmieniony.
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Towarzystwo podjo myl zwoania ankjety,

której celem byo przystosowanie planu ministe-

ryalnego do warunków naszych, polskich, odpo-
wiadajcych naszym ideaom wychowawczym.
Ankieta ta zgromadzia powany zastp pedago-
gów, a planem dwudniowych obrad by memo-
rya wysany do ministerstwa W. i O., który ze-

bra i umotywowa szereg uchwalonych wnio-
sków, zmierzajcych do rozszerzenia planu nau-

kowego przez dodanie godzin dla nauki jzyka
polskiego, pedagogiki i psychologii, i przez
zblienie tej szkoy do zasad prze-
kazanych nam przez komisy edu-
kacyjn.

Prywatne Gimnazyum i Seminaryum nauczycielskie

eskie z prawem publicznoci Zofii Strzakowskiej.

ul. Paska 1. 6.

We wrzeniu r. 1895 otworzya p. Zofia Strza-

kowska pierwsze w kraju gimnazyum e-
skie, które w roku 1897 otrzymao od wadz
szkolnych uprawnienie pod nazw „Szecioklaso-
wej szkoy eskiej o kierunku klasycznym".

Szkoa ta obejmowaa dwie klasy przygotowaw-
cze i cztery klasy odpowiadajce wyszym gim-

nazyalnym. Do klasy i. przygotowawczej przyj-

mowano uczenice przynajmniej 12-letnie, które

ukoczyy dwie klasy wydziaowe tak, e przy-

gotowane ju naleycie we wszystkich innych

przedmiotach, prócz aciny i greki, mogy prze-

robi w jednym roku materya z klasy I. i II.

gimnazyalnej, w drugim za roku materya z klasy

III. i IV., poczem przechodziy w dalszych czte-

rech latach systematycznie materya naukowy
czterech wyszych klas gimnazyalnych. W r. 1900
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zday po raz pierwszy uczenice tego zakadu
z pomylnym wynikiem egzamin dojrzaoci.
W roku 19Ó4 nadao Ministerstwo Wyzn. i Ow.
prawo publicznoci dla klas wyszych, zalecajc

jednoczenie stopniowe zaprowadzenie czterech

klas niszych zamiast dwu kursów przygotowa-
wczych. Obecnie znajduje si wic zakad w sta-

dyum reorganizacyi i obejmuje klasy: I., 11., II.

przygotowawcz (= III. i IV.), V., VII.' i VIII., które

razem licz 170 uczenie (w r. 1905 6 byj: 139

uczenie) i posiadaj (oprócz klasy II. przygoto-

wawczej) prawo publicznoci. Gimnazyum utrzy-

muje si wycznie z wasnych funduszów, t. j.

z opat uczenie. Grono nauczycielskie skadao
si w r. 1905 6 z 34 czonków (1 profesor uni-

wersytetu, 1 docent, 2 emerytowani dyrektoro-

wie gimnazyalni, 25 profesorów szkó red-
nich, 1 zakonnik katecheta, 2 doktorki filozofii,

1 nauczycielka seminaryum, 1 nauczycielka z egza-

minem licealnym).

We wrzeniu 1896 r. na proby okoo 50
kandydatek, które, zdawszy egzamin wstpny do
seminaryum rzdowego, nie zostay jednak dla

braku miejsca przyjte, otworzya p. Zofia Strza-

kowska nadto I. klas seminaryaln, a otrzyma-
wszy koncesy Ministerstwa, zorganizowaa sto-

pniowo w przecigu czterech lat cakowite s e-

minaryum nauczycielskie. Pierwsze
abitur>'entki przystpiy w r. 1900 do egzaminu
dojrzaoci w seminaryum rzdowem i otrzymay
wszystkie (w liczbie 47) patenta, po czci z od-

znaczeniem Wskutek tak wietnego wyniku udzie-

lio Zakadowi Ministerstwo W. i O. prawo pu-

blicznoci wraz z prawem odbywania egzaminu
dojrzaoci przed wasn komisy w obrbie za-

kadu. Odtd rozwija si zakad z roku na rok coraz
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pomylniej, o czem wiadcz liczby zapisanych ucze-

nie. W r. 1906/7 byo zapisanych uczenie: 237.

Serninaryum utrzymuje si te z opat uczenie,

(z których najubosze uwolnione s od czesnego)
tudzie z subwencyi Wydziau krajowego (500,

1.000, od r. 1900: 2.000 k. rocznie). Grono nau-
czycielskie skada si z nauczycieli i nauczycielek

seminaryalnych, tudzie profesorów szkó red-
nich. zakadem poczona jest 6-klasowa
szkoa wicze z prawem publicznoci, zatrudnia-

jca 8 nauczycielek ludowych, wzgldnie wydzia-

owych.
Oba zakady: gimnazyum i seminaryum, po-

siadaj wspólny internat na 50 panienek, wspólne
rodki naukowe t. j. gabinet fizyczny i przyrodni-

czy, zbiór map i obrazów do geografii, historyi

i sztuki, oraz bibliotek uczenie; oba pozostaj te
pod wspóln dyrekcy, któr sprawuje profesor

gimnazyalny, zatwierdzony przez Ministerstwo.

W r. 1903 zakupia p. Z. Strzakowska dwupi-
trow kamienic z oficynami, w której pomie-
ciy si oba zakady (ul. Paska 16) i przekszta-

cia j znacznym kosztem, urzdzajc kaplic za-

kadow, sal gimnastyczn, boisko do gier ru-

chowych, ogród rekreacyjny, wodocigi, syfony,

azienki (na uytek internatu) itp. W doborze a-
wek, pulpitów i wogóle urzdze klasowych,
trzymano si wzorów uznanych powszechnie za

najodpowiedniejsze ze wzgldów hygienicznych.

eski zakad wychowawczo-naukowy
Maryi Zagórskiej

ul. Czarnieckiego 1. 1.

Zakad ten istniejcy od r. 1885 obejmuje:

1) czteroklasow szko ludow z prawem pu-
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blicznoci ; 2) szecioklasowe Liceum, równie
z prawem publicznoci.

Celem Liceum jest da kobietom wysze wy-
ksztacenie z uwzgldnieniem jzyków nowoyt-
nych i ich literatur oraz przygotowa je do zawodo-
wej pracy. Wyksztacenie to nie wyklucza tych

przedmiotów, które w yciu kobiety s niezbdne,
aeby moga ona godnie spenia obowizki
swego powoania. Zwraca si wic szczególn
uwag na hygien, gospodarstwo domowe i ro-

boty rczne. Uczenice przyzwyczajaj si ju w za-

kadzie do porzdku i koleestwa ; zapoznaj
si z ogólnie przyjtemi formami towarzyskiemi
i ze wszystkiem, co moe uczyni je poytecznemi
i miemi w domu. Dyscypliny szkolnej przestrzega

tak przeoona, jak te i kada gospodyni klasy.

wiczenia religijne odbywaj si cile wedug
porozumienia z ks. katechet. Celem rozwinicia
w uczenicach uczucia mioci bliniego, dozwo-
lonemi s skadki miesiczne w sumie 20 hal.

dla biednej, uczcej si, dziatwy i na burs im.

Kociuszki. Na cele dobroczynne, popierane przez

zakad, odbywaj si poranki muzyczne.
Grono nauczycielskie skada si z 23 osób. Do

nauki fizyki, chemii, towaroznawstwa, nauk przy-

rodniczych, geografii, historyi i rysunków posiada
zakad odpowiednie rodki naukowe. Biblioteka

obfituje w liczne dziea dla modziey. Ilo ucze-

nie wynosi obecnie 150.

Prywatna szkoa eska
p. Józefy Goldblau-Kammerling

ul. Asnyka.

Zorganizowana jako 6-klasowa w ten sposób,

e klasy I. i II. maj charakter przygotowawczy,
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a klasy III. -VI. odpowiadaj klasom V.—VIII. gim-
nazyów mskich. W biecym roku szkolnym
utworzono nadto I. klas z planem gimnazyów
mskich.

Szkoa ta liczya na pocztku roku ubie-

gego 117 uczenie, na kocu roku ubiegego
1 1 1 uczenie.

Podug narodowoci byo 110 Polek i 1 Ru-
sinka; podug religii byo 5 uczenie obrzdku
rzymsko-katolickiego, 1 obrzdku grecko-katolic-

kiego, 105 wyznania mojeszowego. W roku bie-

cym 1905/6 zapisao si razem 131 uczenie.

Liceum P Fanny Dittner

ulica Waowa.

Jzyk wykadowy niemiecki. Zakad liczy

w 1905,6 r. 40 uczennic.

Liceum P. Olgi Filippi

ulica Zimorowicza.

Zakad ten liczy w 1905 6 r. 53 uczennic.

Gimnazyum prywatne im. Adama Mickiewicza

ulica Ossoliskich 1. 11.

Gimnazyum prywatne im. Adama Mickiewi-

cza zaoone zostao na mocy pozwolenia Rady
szkolnej krajowej, jako szkoa z bardzo ograni-

czon liczb uczniów. Wedle planu nie moe w jed-

nej klasie by wicej nad 20-22 uczniów, wic
tylu, ilu nauczyciel z wzgldn atwoci obj
i wyksztaci zdoa.

W roku szkolnym 1906/7 otworzono nisze
klasy, t. j. I— IV, dla których Ministerstwo W. i O.
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udzielio prawa publicznoci. W przyszym roku
szkolnym zostanie otwarta klasa V. i tak z ka-
dym rokiem przybywa bdzie po jednej klasie,

a do uzupenienia gimnazyum do omiu klas.

W pierwszym roku istnienia gimnazyum za-

pisao si do klasy 1. uczniów 19, do ki. II. uczniów
19, do ki. III. uczniów 20, do ki. IV. uczniów 22,

przeto razem 80 uczniów.

Wszyscy uczniowie s narodowoci polskiej

wedug za wyznania jest 76 rei. rzym. kat., 2 gr.

kat., 2 wyzn. moj
Dyrektorem i wacicielem zakadu jest Dr.

Karol Petelenz, Radca szkolny. Grono profe-

sorskie obejmuje 21 osób.

Gimnazyum mieci si obecnie w kamienicy

ks. Sapiehy, przy ul. Ossoliskich 1. 11. Jednak
w biecym roku ma si rozpocz budowa za-

kadu przy ul. Fredry, obok Domu akademickiego
tak, e we wrzeniu r. 1908, zakad mieci si
ju bdzie we wasnym budynku, odpowiednio
urzdzonym.

Mskie Seminaryum nauczycielskie.

Mskie Seminaryum nauczycielskie we Lwo-
wie powstao z tak zwanej dawniej „prepa-

randy" na mocy rozporzdzenia Ministerstwa Wy-
zna i Owiaty z dnia 22. padziernika 1870.

Otwarto je dnia 1. maja 1871 jako zakad o trzech

latach nauki. Poniewa frekwencya w pierwszych
latach bya bardzo saba, przeto otworzyo Mini-

sterstwo z dniem 1. wrzenia 1874 klas przygo-
towawcz. Na zapomogi dla uczniów tej klasy

wyasygnowano 6.000 k., aby przez to zjedna
wiksz ilo uczniów. rodek ten okaza si
skutecznym tak dalece, e ju od r. 1877 trzeba

byo tworzy oddziay równorzdne. Od roku

8
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szkolnego 1891/2 wprowadzono, nie liczc kursu
przygotowawczego, IV. rok nauki tak, e dzisiaj

nauka w Seminaryum obejmuje 4 lata oprócz
kursu przygotowawczego.

Celem praktycznego y^yksztace la kandyda-
tów do zawodu utworzono przy Zakadzie szko
ludow z jzykiem wykadowym polskim, poczt-
kowo dwuklasow, zamienion ju w r. 1874 na
czteroklasow. Dnia 1. padzienika 1877 r. otwo-
rzono nadto 4-klasow szko ludow mieszan
z ruskim jzykiem wykadowym. W nastpnym
ju roku dodano dla dziewczt klas pit a w rok
póniej i klas szóst. W roku 1902 wyczono
osobne ju klasy równorzdne dziewczt i prze-

niesiono do Seminaryum eskiego; przy Zaka-
dzie zostay tylko 4 klasy dla chopców. Stan

ten istnieje do dzisiaj tak, e Zakad w dzisiej-

szym swym ustroju skada si z kursu przygo-

towawczego, 4 klas waciwego seminaryum i dwu
czteroklasowych mskich szkó wicze, t, j. jednej

z jzykiem wykadowym polskim i drugiej z j-
zykiem wykadowym ruskim.

Seminaryum jest urzdzone jako zakad utra-

kwistyczny, to znaczy, e cz przedmiotów wy-
kada si po polsku, cz za po rusku. Jzy-
kiem jednak urzdowym jest jzyk polski.

Zakad mieci si obecnie w dwu wynajtych
budynkach, t. j. przy ul. Kaleczej 1. 5. i przy ul.

Dugosza 1. 17. Budynek przy ul. Kaleczej 1. 5,

w którym mieci si Zakad od pocztku swego
istnienia, jest ruder, czsto prze- i dobudowy-
wan. Dawne stajnie przerobiono tu na gabinety

naukowe, zupenie nieodpowiednie i niehygieni-

czne. Sala gimnastyczna zostaa urzdzona w pi-

wnicy. Nieodpowiednie jej umieszczenie uznaa
wreszcie i wadza tak, e dzi odbywa si nauka
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gimnastyki nie w Zakadzie, lecz w sali „Sokoa".
Budynek obejmuje 10 klas wykadowych, 3 po-
koiki przeznaczone na gabinety, sal biblioteczn,

pokoik, w którym mieci si kancelarya Zakadu,
i sal konferencyjn z przedpokojem. Z powodu
braku miejsca odbywa si w sali konferencyjnej

take nauka piewu i muzyki. Sale szkolne nie

maj wcale szatni; niema te w budynku koryta-

rzy, na którychby moga modzie spdza przerwy
w nauce; z tego te powodu odwieanie powie-

trza bardzo utrudnione. W nieco lepszych warun-
kach mieci si drugi budynek przy ul. Dugo-
sza 1. 17. Znajduje si w nim sala rysunkowa,
4 klasy dla ruskiej szkoy wicze i kancelarya.

Ale i ten budynek ma wady a mianowicie klasy

s za mae a w zimie niemoliwe do opalenia.

Liczba uczniów wedug wyznania i narodo-
woci przedstawia si nastpujco:

,_ ^ - o 3 P3r3
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W 3.000 tomach ; biblioteka dla uczniów 700 dzie

a przeszo 1.000 tomów. Grono nauczycielskie

skada si: z dyrektora, 2 katechetów, 6 pro-

fesorów, nauczycieli : religii mojeszowej, muzyki,

rysunków, kaligrafii, nauczyciela klasy przygoto-

wawczej, docenta somatologii i hygieny, oraz 9
nauczycieli szkó wicze — razem 24 osób.

eskie Seminaryum nauczycielskie.

Z pocztkiem roku szkolnego 1869 otwarto

we Lwowie, staraniem Rady szkolnej krajowej,

przy klasztorze PP. Benedyktynek obrz. orm.
pierwszy dwuletni kurs pedagogiczny eski dla

kandydatek na nauczycielki. Zwano ten kurs „pre-

parand", a kandydatki „preparantkami". Przyspo-

sabianie kandydatek na tym kursie byo pod wielu

wzgldami niedostateczne i weszo na zupenie
odmienne tory dopiero wskutek uchwalenia ustawy

szkolnej pastwowej z dnia 14. maja 1869, na

podstawie której Ministerstwo Wyzna i Owiaty
wydao dnia 26. maja 1874 r. statut organizacyjny

dla Seminaryów nauczycielskich mskich i eskich,
czteroletnich. Wskutek zabiegów Rady szkolnej

krajowej zwinito dotychczasowy lwowski kurs

pedagogiczny i otwarto (jeszcze przed wyjciem
statutu organizacyjnego) dwa pierwsze kurs Se-

minaryum nauczycielskiego eskiego w dniu

26. maja 1871 r. Nauka odbywaa si wedle planu

prowizorycznego, uoonego przez Rad szkoln
krajow. Z pocztkiem roku szkolnego 1871 2

otwarto kurs trzeci, w roku za szkolnym 1875 6

otwarto kurs czwarty. Z pocztkiem roku szkol-

nego 1891 '2 otrzymao Seminaryum ustrój utra-

kwistyczny, wskutek czego odbywa si nauka
arytmetyki, geometryi i historyi naturalnej w ruskim

jzyku wykadowym z wzgldnieniem jzyka pol-
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skiego, a nauka innych przedmiotów (z wyjtkiem
jzyka polskiego, niemieckiego i pedagogiki) w j-
zyku wykadowym polskim z uwzgldnieniem
jzyka ruskiego.

Plan naukowy obejmuje nastpujce przed-

mioty: 1. religia; 3. pedagogia; 3. jzyk polski;

4. jzyk ruski; 5. jzyk niemiecki; 6. geografia;

7. historya ze znajomoci konstytucyi pastwo-
wej; 8. arytmetyka z nauk o formach geome-
trycznych; 9. historya naturalna; 10. fizyka;

li. kaligrafia; 12. rysunki wolnorczne; 13. piew;
14. roboty rczne kobiece; 15. gimnastyka. —Jzyk
francuski, gra na fortepianie i na skrzypcach, s
przedmiotami nadobowizkowymi.

Przy Seminaryum istniej dwie czteroklasowe

szkoy wicze: jedna z jzykiem wykadowym
polskim, a druga z ruskim. W tych szkoach od-
bywa si praktyczne przysposabianie kandydatek
do zawodu nauczycielskiego, a to przez t. zw.

hospitowanie lekcyi, których celem jest dostar-

czarne wzorów, jak uczy naley, dalej przez do-

puszczanie do praktycznych zaj w tych szkoach
w charakterze pomocnic klasowych, których za-

daniem jest: pilnowanie i zajcie si dziemi przed

i po nauce szkolnej, oraz podczas pauz, wreszcie

przez samo nauczanie, czyli lekcye praktyczne

kandydatek.

Celem zaznajomienia si z teory i metodyk
dziecic ogródków froeblowskich odbywaj kan-

dydatki III. i IV. roku hospitacye i wiczenia prak-

tyczne w ogródku froeblowskim, który otworzono
przy Seminaryum dnia 1. wrzenia 1874 r.

Seminaryum posiada zbiory dla nauki fizyki

i historyi naturalnej; pierwszy liczy 453, drugi

2.247 numerów. Biblioteka grona nauczycielskiego

skada si z 2.053 dzie; biblioteka dla modziey
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obejmuje podrczniki naukowe, niektóre w kilku-

dziesiciu egzemplarzach. W bibliotece Pomocy
koleeskiej znajduje si 750 dzie do lektury

prywatnej. Dla nauki geografii i historyi Semi-
naryum posiada 84 map, oraz kilka globusów
i atlantów. Oprócz tego istniej odpowiednie zbiory

dla nauki rysunków, robót rcznych kobiecych,
gimnastyki i piewu.

Seminaryum mieci si od roku szkolnego
1900/1 w nowym gmachu przy ul. Sakramentek.
W nim s pomieszczone klasy Seminaryum, obu
szkó wicze, kursu froeblowskiego i ogródka
froeblowskiego; nadto s tam osobne sale dla

nauki piewu, rysunków i gimnastyki; gabinet

przyrodniczy i fizykalny posiadaj te odpowiednio
urzdzon sal na wykady fizyki i historyi na-

turalnej.

Grono nauczycielskie skada si z 30 czon-
ków: dyrektor, 5 nauczycieli gównych, nauczy-

cielka gówna, 2 naucz, religii, zastpczyni nauczy-

cielki gównej, nauczyciel w charakterze naucz,

szkoy wicze, 11 nauczycielek szkoy wicze,
modsza nauczycielka szkoy wicze, 2 nauczy-

ciele i 5 nauczycielek pomocniczych.
W roku szkolnym 1906/7 uczszcza do Se-

minaryum 271 kandydatek; 1. i II. rok ma oddziay
równorzdne; Polek jest 229, Rusinek 42. Wedle
wyznania religijnego; 226rzymsko-kat., 42 grecko-

kat., 2 ewang. i 1 mojeszowego.
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Wysze szkoy i Akademie.
Pastwowa Szko4a Przemysowa.

Zadaniem Pastwowej Szkoy Przemysowej
jest udzielenie pomocnikom przemysowym za-

wodowych wiadomoci teoretycznych i prakty-

cznych, tudzie ksztacenie samoistnych rkodziel-
ników i przemysowców w tych zawodach, dla

których w tej szkole istniej kursy oddzielne, po-
czone z warsztatami. Nadto szkoa daje kademu
sposobno wyksztacenia si w rysunku i mo-
delowaniu, a terminatorom rzemielniczym umo-
liwia uzupenienie tych wiadomoci, których na-

bywaj podczas praktyki warsztatowej.

Szkoa obejmuje nastpujce szkoy od-

dzielne:

I. Szko dla przemysu budowlanego,
obejmujc:

A. Szko podmajstrzych murarskich, ciesiel-

skich i kamieniarskich.

B. Szko stolarstwa i lusarstwa budowla-
nego.

II. Szko dla przemysu artystycznego,
obejmujc:

A. Szko dla przemysu drzewnego.
B. Szko dla przemysu metalowego.
C. Szko dla przemysu keramicznego.
D. Szko hafciarstwa i koronkarstwa.
E. Szko zawodow rysunku i modelowania.
III. Sale publiczne rysunku i modelo-

wania.
I\^ Szko przemysow, uzupenia-

jc, dla terminatorów w przemyle budowla-
nym, w przemyle metalowym i w przemyle
artystycznym.
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Jzykiem wykadowym jest jzyk polski. Bez-
porednie kierownictwo szkoy pod wzgldem za-

wodowym, dydaktyczno-pedagogicznym i admini-
stracyjnym, sprawuje dyrektor. Do czuwania nad
sprawami i nad rozwojem szkoy w kierunku
naukowym, technicznym i przemysowo-artystycz-
nym, ze szczególnem uwzgldnieniem potrzeb

przemysu krajowego, jest powoana kuratorya,

skradajca si z dwu delegatów Ministerstwa Wy-
zna i Owiaty, z jednego delegata galicyjskiego

Wydziau krajowego, z jednego delegata Repre-
zentacyi gminy miasta Lwowa, z jednego delegata

Izby handlowo-przemysowej we Lwowie, z je-

dnego delegata Komisyi krajowej dla spraw prze-

mysowych we Lwowie i z dyrektora Pastwowej
Szkoy Przemysowej. Jednego ze swoich delega-

tów mianuje Ministerstwo W. i O. przewodnicz-
cym kuratoryi.

Dyrektorem szkó jest Hendel Zygmunt,
architekt i koncesyonowany budowniczy.

Grono profosorów przedstawia si, jak na-

stpuje:

a) Mskie:
1. Baecker ucyan, architekt, konc. budown.

i autoryz. geometra. 2. Betowski Juliusz, artysta-

rzebiarz. 3. Bogucki Jan, doktor nauk techn.,

inynier. 4. Bronikowski Kazimierz, docent aka-

demii handlowej. 5. Doliski Jan, nauczyciel po-

mocniczy (na kurs zimowy), architekt i konces.

budowniczy. 6. Gowacki Justyn. 7. Harasimowicz
Piotr, artysta-rzebiarz. 8. Herzberg Edward, kie-

rownik warsztatów, inynier-mechanik. 9. Kap-
kowski Wad., prow. kierownik szkoy. 10. Kry-

ciski Waleryan, art.-malarz. 11. Krzyczkowski Dy-
onizy, architekt i konc. budowniczy. 12. Kiihn
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Henryk, artysta- malarz. 13. Mostowski Tadeusz,

architekt i konc. budowniczy. 14. Pietsch Edward,
artysta-malarz. 15. Rejchan Stanisaw, art.-malarz.

16. Rybkowski Tadeusz, artysta-malarz. 17. Sa-

dowski Wadysaw, architekt. 18. Sorys Karol.

19. Weiss Adolf Wiktor, architekt. 20. Winiowiecki
Tadeusz. 21. aak Henryk.

b) eskie:
22. Betowska Katarzyna, nauczycielka dla

nauki haftów. 23. Dzieduszycka hr. Karolina,

nauczycielka dla nauki haftów. 24. Knee Marya,

nauczycielka dla nauki koronek. 25. Komorowska
Helena, nauczycielka dla nauki rysunków odrcz-
nych i zawodowych dla haftów i koronek.

ilo uczniów z kocem roku szkolnego
1905 6 wynosia: 464, z czego byo 334 rzym.

kat. — 91 gr. kat. — 3 ewangel. — 36 moj.
Wedle narodowoci byo: 371 Polaków, 91

Rusinów i 2 Niemców. Miejscowych byo: 249,

zamiejscowych 215.

Akademia Handlowa.

Akademia Handlowa we Lwowie o kursie

czteroletnim, jest zakadem pastwowym, który

zosta otworzony na mocy najwyszego posta-

nowienia z dnia 18. sierpnia 1899 i otwarty dnia

1. padziernika tego samego roku. Celem jej jest

udzielenie wyszego wyksztacenia osobom stanu

handlowego, które nastpnie pragn uzyska sta-

nowisko kierujce, jak n. p. szefów, prokurzystów
i wyszych urzdników instytucyi bankowych, ka-

sowych i t. p.

Koszta utrzymania zakadu wynosz okoo
60.000 k. rocznie, a do pokrycia ich przyczynia

si Wydzia krajowy kwot 16.000 k., gmina
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m. Lwowa kwot 10.000 k., lwowska za Izba

handlowa i przemysowa 4.000 k. rocznie; po-
nadto przy otwarciu Akademii zoya Izba 30.000 k.

na wewntrzne urzdzenie, a kraj i gmina po-
kryy koszta adaptacyi zakadu. Zakad jest po-
mieszczony w gmachu dawnego Seminaryum nau-

czycielskiego eskiego (Skarbkowska 1. 39.), który

po przeprowadzeniu odpowiednich adaptacyi oka-

za si na razie wystarczajcym na pomieszczenie
szkoy. Gmach posiada owietlenie gazowe a mie-

ci nastpujce ubikacye: kancelary Dyrekcyi,

sal konferencyjn, 4 sale wykadowe, sal kan-

toru praktycznego, sal wykadow dla fizyki, la-

boratoryum chemiczne profesora, sale laborato-

ryum chemicznego i towaroznawczego dla uczniów,
wreszcie gabinet towaroznawczy, chemiczny i fi-

zyczny. Zakad posiada bibliotek dla nauczycieli

i uczniów, oraz wcale bogate zbiory rodków nau-

kowych do nauki fizyki, historyi naturalnej, to-

waroznawstwa, chemii, geografii i historyi, które

rok rocznie powikszaj si przez kupno i daro-

wizny.

W myl statutu organizacyjnego nauka obej-

muje nastpujce przedmioty:

a) obowizkowe:
Jzyk polski. Jzyk niemiecki i koresponden-

cya. Jzyk francuski i korespondencya. Geografia

handlowa. Historya powszechna i handlowa. Al-

gebra i arytmetyka polityczna. Geometrya. Ra-

chunki kupieckie. Historya naturalna. Fizyka. Che-

mia i technologia chemiczna. Towaroznawstwo
i technologia. Nauka o handlu. Korespondencya
handlowa. Buchalterya. Kantor praktyczny. Prawo
wekslowe. Prawo handlowe i przemysowe. Eko-
nomia spoeczna. Kaligrafia. Stenografia.
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b) nadobowizkowe:
Jzyk ruski. Jzyk angielski. wiczenia prak-

tyczne w laboratoryum chemicznem. wiczenia
praktyczne w laboratoryum towaroznawczem. Pi-

sanie na maszynie.

Grono nauczycielskie (ogóem osób 13)

skada si z profesorów przedmiotów ogólnego
wyksztacenia z kwalifikacy dla szkó rednich
i z profesorów przedmiotów zawodowych, którzy

musz skada specyalny egzamin nauczycielski.

Dyrektorem jest obecnie Antoni Pawowski,
czonek Rady szkolnej krajowej i Komisyi kra-

jowej dla spraw przemysowych.
Co rocznie urzdza Akademia Handlowa dla

dorosych kurs wieczorne, których celem jest

podanie wiadomoci z dziedziny wiedzy fachowej,

osobom zajtym w instytucyach handlowych. Rów-
nie bywaj od czasu do czasu urzdzane kurs
dla wyksztacenia nauczycieli szkó handlowych
uzupeniajcych, buchalteryczne kurs maisterskie,

jakote specyaine kurs dla urzdników banków,
kas oszczdnoci, kas chorych i t. p. Przy Aka-
demii istnieje take trzyklasowa szkoa handlowa
uzupeniajca, która praktykantom handlowym
daje sposobno uzupenienia wiadomoci facho-

wych. Jest te zamiar utworzenia przy zakadzie
ponadto jeszcze jednorocznego kursu dla abitu-

ryentów, dwuklasowej szkoy handlowej, kszta-

ccej pracowników dla redniego handlu, a take
i handlowych kursów dla dziewczt, co jednak

wobec szczupoci gmachu i funduszów jest nie-

moliwe, cho ju tocz si pertraktacye w spra-

wie rozszerzenia obecnego gmachu.
W roku szkolnym 1906 7 zapisao si:
a) do Akademii Handlowej: lis uczniów,
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a to: 92 Polaków, 23 Rusinów, 3 Niemców. We-
dle wyznania: 57 rz. kat., 23 gr. kat., 32 moj.,
3 ewang.

b) do szkoy handlowej uzupeniajcej: 75
Polaków, 10 Rusinów, 3 Niemców. Wedle wyzna-
nia: 58 rz. kat., 13 gr. kat., 15 moj., 2 ewang.

c) na kurs wieczorne: 42 na buchaltery
towarow, 21 na buchaltery bankow, 24 na
rachunki kupieckie, 24 na nauk o handlu i weks-
lach i 35 na korespondency handlow.

Krajowa Szkoa Gospodarstwa Lasowego.

Komitet Towarzystwa Gospodarczego uzyska
w roku 1871 subwency u Rzdu na urzdzenie
wykadów prywatnych z lenictwa przy

ówczesnej Akademii Technicznej we Lwowie.W pa-
dzierniku 1874 r. otwarto we Lwowie redni
Szko Lenictwa z dwuletni nauk na pod-
stawie uchway sejmowej, gdy starania czynione
u Rzdu, o Wysz Szko nie odniosy skutku.

Od roku 1890 zaprowadzono trzy lata nauki.

Kraj wydaje na szko rocznie zwy 50.000 k..

Rzd za subwencyonuje kwot 14.000 k. Grono
nauczycielskie skada si z dyrektora, trzech pro-

fesorów, dwóch profesorów adjunktów i dziewi-
ciu docentów. Przecitna liczba uczniów wynosi 45.

Zakad naukowy naley do typu zawodo-
wych szkó lenych, jak: Mahrisch-Weisskirchen,

Reichstadt, Bruck n. M. i Pisek, które posuguj
si tytuem „Hóhere Forstlehranstalt". Szkoa
ksztaci na samoistnych gospodarzy lenych teo-

retycznie i praktycznie. Uczniowie ukoczeni maj
przywilej do jednorocznej suby wojskowej i zda-

wania egzaminu pastwowego wyszego w Na-
miestnictwie na samoistnych gospodarzy lenych.
Nauka trwa trzy lata. Kurs zaczyna si 1. pa-
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dziennika, a koczy 31. lipca. Bardzo bogate
zbiory, wasny ogród botaniczny, las szkolny, ci-
ge wycieczki naukowe i wiczenia, zapoznaj
uczniów gruntownie take z praktyczn stron
wszystkich czynnoci zawodowych. Wpisowe wy-
nosi 4 korony, opata szkolna pórocznie 10 ko-

ron. rednio kosztuje utrzymanie ucznia 60 ko-

ron miesicznie. Liczne stypendya i zasiki, udzie-

lane uczniom niezamonym, dobrze si uczcym
i pilnym, ju po pierwszym kursie nauki, uat-
wiaj pobyt we Lwowie.

Program wykadów wypeniaj profesoro-

wie: Dyrektor szkoy : l)Maryan Maaczy-
ski: urzdzenie lasu; 2) Prof. Zygmunt Demia-
nowski: szacowanie wartoci i statystyka lena, ma-
tematyka stosowana, miernictwo, pomiar drzewa,

owiectwo, rysunki z miernictwa; 3) Prof. Stani-

saw Sokoowski : hodowla lasu, nauka o siedli-

sku, meteorologia, botanika lena, wstp do le-

nictwa; 4) Prof. Micha Janeczko: uytkowanie
lasu, ochrona lasu, technologia drewna, handel

drzewem, ryboóstwo; 5) Prof. adj. Bronisaw
Bocki: botanika, zoologia, mineralogia z geolo-

gi, geografia; 6) Prof. adj. Aleksander Kozikow-
ski : administracya, zabudowanie dzikich potoków.

Nadto ucz docenci fizyki, ekonomii,
matematyki, gospodarstwa wiejskiego, ustawodaw-
stwa, wykrelnej geometryi, inynieryi, rysunków
technicznych, konstrukcyi inynierskich, jzyka
polskiego, niemieckiego, chemii, oraz hygieny
wraz z kursem pomocy w nagych wypadkach.

Akademia Rolnicza w Dublanach pod Lwowem.

Zaoona w r. 1856 staraniem i rodkami
Towarzystwa Gospodarskiego galicyjskiego za

przyczynieniem si gównie prezesa Towarzystwa,
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Leona ks. Sapiehy, i przy wydatnej pomocy
ówczesnego namiestnika Galicyi, A gen ona hr.

Gouchowskiego. Otwarta dnia 29. listo-

pada 1855 bya pocztkowo waciwie redni
Szko Rolnicz z kursem 3 letnim. Warunki
przyjcia wymagay od uczniów ukoczenia ni-
szych klas szkó rednich. Z biegiem czasu si
samego faktu, i znaczna wikszo uczniów
miaa ukoczon szko redni, podnosia szkoa
dublaska poziom nauki do stanowiska Wy-
szej Szkoy Rolniczej. Ten jej charakter usta-

lonym zosta ostatecznie przez przejcie szkoy
wraz z folwarkiem Dublany na fundusz krajowy
1897 9 roku. Szczupe rodki, jakimi rozporz-
dzao na rzecz szkoy Towarzystwo Gospodarskie,
nie dozwalay pocztkowo na naleyty rozwój
szkoy, dopiero wic od objcia jej przez kraj

datuje si istotny wzrost zakadów naukowych
dzisiejszej akademii.

W r. 1901 nadanym zosta dotychczasowej
Wyszej Szkole Rolniczej tytu Akademii Rol-
niczej. Pierwszymi dyrektorami za ery Tow.
Gospodarskiego byli: Prof. Maksymilian el-
kowski, b. prof. agronomii z Grignon, wa-
ciwy pierwszy organizator szkoy, po nim Ka-
zimierz Pankowski (do roku 1867) i Zy-
gmunt Strusiewicz (1868). Pierwszymi pro-
fesorami szkoy dublaskiej po ustaleniu jej etatu

przez Wydzia krajowy byli : Dr. J u 1 i u s z Au,
prof. administracyi i ekonomii, zarazem dyrektor
szkoy. Dr. Emil Godlewski, prof. chemii
rolniczej i botaniki, Kazimierz Pankowski,
prof. chowu zwierzt domowych, Tomasz Ryl-
ski, prof. inynieryi, Zygmut Strusiewicz,
prof. rolnictwa. Dr. Roman Wawnikiewicz,
prof. chemii i technologii. Dyrektorami szkoy
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kolejno byli: Dr. J.Au do 1880, Wadysaw Lu-
bomski do r. 1892, Juliusz Frommel do 1905,

obecnie jest Prot". Józef M. Pomorski. Obok
Szkoy Wyszej Rolniczej powstaway z biegiem lat

inne zakady naukowe rolnicze, oparte w znacznej

czci na jej rodkach i siach naukowych. Tak
w r. 1872 zaoon zostaa w Dublanach Ni-
sza Szkoa Rolnicza.

W latach 1879—1886 odbywa si w Dubla-
nach kurs melioracyjny dla niszego
personalu technicznego. W r. 1881

otv\'arto kurs g o r z e 1 n i c z y ; w r. 1 884 wzgl-
dnie 1887 powstaje sta y a oceny nasion.
W r. 1886 urzdzono pole dowiadczalne,
w r. 1887 wystawiono stodók, w r. 1891 altan
wegetacyjn. Rok 1888 przynosi nowy budy-
nek szkolny, obecny gmach Akademii

;

w tyme obok sal wykadowych urzdzono pra-

cownie i zbiory muzealne. Od kwietnia 1890 r.

wchodzi w ycie stacya meteorologi-
czna. W r. 1891 wystawiono gorzelni; od
tej pory 3-ch miesiczny kurs gorzelniczy doznaje

rozszerzenia
;

powstaje Szkoa gorzel i-

c z a z 6-cio mie. kursem. Organizatorem teje
i dyrektorem by Prot. Dr. R. Wawni kiewicz.
Od r. 1892 odbywaj si w Szkole kurs nau-
kowe dla podatku konsumcyjnego.

W r. 1894 zaoono nowe pole do-
wiadczalne. W r. 1895 powstaj dwie nowe
instytucye: stacya botaniczno-rolnicza
i stacya chemiczno-rolnicz. Stacya

botaniczna pozostaje w Dublanach do r. 1897.

W r. 1894 5 wybudowano „dom mieszkalny
dla u c z n i ó w" (t. z. dom zakadowy), w któ-

r>'m odtd obowizkowo mieszka i stoowa si
maj. Wzrost frekwencyi skania Wydzia kra-
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jowy do rozszerzenia domu mieszkalnego
w r. 1900. Lecz i to nie na dugo wystarcza;

w 1902 3 oddaje Wydzia i<rajowy na przedsta-

wienie Kollegium i Dyrekcyi tymczasowo drugi
gmach na mieszkania dla uczniów.

W r. 1 902 zaoono drugie pole dowiad-
czalne, wiatach 1902 i 1903 zaoono ogród
pomologiczny, a w r. 1904 rozszerzono
znacznie ogród botaniczny i zaoono
bogate aboretum.

W r. 1905 wystawiono gazowni, któr
puszczono w ruch w czerwcu 1906 r. W r. 1906
rozpoczto budow gmachu na pomieszczenie
sta y i chemiczno-rolniczej i sta y

i

dowiadczalnej dla gorzelnictwa
i przemysów pokrewnych, oraz
Szkoy gorzelniczej. Z chwil przenie-

sienia tyche instytucyi do nowego budynku
z gmachu Akademii doznaj niezbdnego od sze-

regu lat rozszerzenia pracownie i laboratorya

Szkoy.
Stan rodków naukowych i objektów do

demonstracyi zwiksza si z kadym rokiem; bi-

blioteka Akademii liczya w r. 1906 4.945

dzie w 7.297 tomach; czasopism przychodzio 76

w jzykach: polskim, niemieckim, angielskim,

francuskim, rosyjskim, woskim i czeskim. Bi-

blioteka Towarzystwa Bratniej Po-
mocy suchaczów Akademii w Du-
bla n a c h (zaó, w r. 1865) liczya w r. 1905
ogóem 3.684 dzie a otrzymywaa 38 czasopism.

W r. 1 906 zrekunstruowano górze 1-

n i stosownie do wymaga postpu wiedzy te-

chnicznej i potrzeb Szkoy gorzelniczej. W naj-

bliszej przyszoci ma by doprowadzony w o-

d o c i a s do zakadów dublaskich ze róde
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malechowskich. Dom mieszkalny zakadowy dla

uczniów mia by w b. r. rozszerzony, co te
niebawem przyjdzie do skutku. Wród projektów
blizkiej przyszoci wymieniamy przedewszystkiem

:

budow i zaoenie stacyi dowiadczal-
nej dla oceny maszyn i narzdzi rol-
niczych i zakadu dla hodowli na-
sion. W ostatnich latach dozna)' dublaskie za-

kady szeregu udogodnie przez zyskanie rod-
ków komunikacyjnych; w r. 1890 doprowadzono
ze wirówki: Lwów-Kamionka odnog do Dublan,
od r. 1892 jest na miejscu stacya telegraficzna,

od r. 1903 poczenie telefoniczne ze Lwowem.
Projektowana linia kolejowa: Lwów-Stojanów, jak

przypuszcza naley, nie pominie dublaskich za-

kadów i zbliy je do stolicy kraju.

Na zakoczenie niniejszej kroniki mae ze-

stawienie liczbowe budetów Szkoy dubla-
skiej z r. 1856 i Akademii z r. 1906.

Ogó wydatków na zakady rolnicze w Du-
blanach w r. 1856 wynosi 10.640 koron, w 1906 r.

254.307 koron. Te wydatki s pokrywane w ten

sposób, i:
r. 1856 r. 1906

utrzymujcy Szko (Towarzy-
stwo Gospodarcze, a póniej
Wydzia krajowy) opacaj . 50.2"',, — 59.1"/,,

Rzd centralny 28.2",,— 7.9",,

dochody wasne wynosz . . 21.6",, — 33.0"/,,

Frekwencya uczniów przedstawiaa si w cza-

sie 504ecia istnienia Szkoy dublaskiej nastpu-
jco: W cigu 50 lat zapisao si do Szkoy 1.080

uczniów, egzamin gówny zoyo 403, t. j. ro

cznie zapisywao si 21.6 uczniów, egzamin gó
wny zoyo 8.6, czyli 40"/,,. W pierwszym
okresie do r. 1880 zapisao si do Szkoy 437
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uczniów, egz. gówny zoyo 196, t. j. rocznie

przybywao 17.5 uczniów, egz. gówny skadao
7.8, t!j. 44'Vo. W drugim oi<resie od r. 1881

do 1890 zapisao si do szkoy 306 uczniów,
egz. gówny zoyo 47, t. j. rocznie wstpowao
30.6, do egzaminu gównego zgaszao' si 4.7,

t. z. 15.3",,. W trzecim okresie od r. 1891— 1900
zapisao si do Szkoy 187, do egzaminu gó-
wnego przystpio 60, czyli rocznie uczniów 18.7,

a 6.0 do egzaminu gównego, t. j. 32%.
Wreszcie w ostatnim okresie od r. 1900 do

1906 liczba zapisanych wynosi 150, zoyo egza-

min 100, czyli rocznie wstpuje do szkoy prze-

citnie 25 uczniów, z których 167 zdaje egzamin
gówny, t. j. 66.87,,- ^ r. szkolnym 1906/7 zapi-

sanych jest 84 uczniów.

Celem Akademii Rolniczej w Dublanach jest

wyksztacenie modziey na samodzielnych gospo-
darzy wiejskich, tudzie ludzi majcych pracowa
naukowo w rolnictwie.

Nauka trwa trzy lata podzielone na 6 pó-
roczy. W zakres wykadów wchodz wszystkie

nauki zasadnicze, zawodowe i pomocnicze, któ-

rych znajomo do racyonalnego prowadzenia go-

spodarstwa wiejskiego jest koniecznie potrzebn
i poyteczn. Wykady uzupeniaj wiczenia
w pracowniach Akademii, demonstracye, wicze-
nia i zajcia praktyczne w gospodarstwie dubla-
skiem, na polach dowiadczalnych, w mleczarni i go-

rzelni dublaskiej, nadto konwersatorya i wy-
cieczki do wzorowych gospodarstw, fabryk, stadnin.

Warunkiem przyjcia jest egzamin dojrzaoci
gimnazyum lub szkoy realnej. Uczniowie obo-
wizani s mieszka w domu zakadowym i pod-

da si przepisom regulaminu porzdkowego. Li-

czne stypendya w kwocie od 200 do 600 koron



~ 131 -

rocznie uatwiaj uczniom pilnym a niezamonym
pobyt w Akademii dublaskiej. Mog za by na-

dawane nowo wstpujcym uczniom w ll-giem

póroczu.

Opaty szkolne wynosz:

a) czesne, pórocznie 100 k.

b) wpisowe w I., III. i V. póroczu, po 10 „

c) na laboratorya pórocznie po . . . 20 „

Opaty za utrzymanie w domu za-

kadowym z usug, opaem i wiatem,
pórocznie 350 „

Razem opaty wszystkie wynosz
rocznie 950 „

Uczniowie niezamoni, pilni i dobrze pro-

wadzcy si, mog otrzyma bezpatne miejsca

funduszowe, uwalniajce ich zupenie od opat
wyej wymienionych. Miejsc funduszowych jest

ogóem 12. Nadaje je Wydzia krajowy na podsta-

wie konkursu, rozpisywanego corocznie w czerwcu,

w miar oprónionych miejsc. Uczniowie obo-

wizani s skada nastpujce egzamina:

I. Egzamina szczegóowe:
W pierwszym roku studyów : z kocem I.

pórocza egzamin z fizyki; z kocem II. pórocza
egzamin: a) z mineralogii i geologii; b) z zoo-

logii ; c) z meteorologii.

W drugim roku studyów: z kocem I. pó-
rocza egzamina : a) z chemii ; b) z nauki gospo-

darstwa spoecznego i statystyki ; z kocem II.

pórocza egzamina: a) z botaniki; b) z inynie-

ryi wiejskiej.

W trzecim roku studyów : z kocem 1. pó-
rocza egzamin z chemii rolniczej.

II. Egzamin gó wn y z rolnictwa, hodowli

9*
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zwierzt i administracyi gospodarskiej z kocem
trzeciego roku studyów.

Egzamin gówny skada si z dwóci czci

:

z wypracowania pisemnego i egzaminu ustnego.

Egzamin ustny obejmuje cao nauk rolnictwa,

hodowli zwierzt gospodarskich i administracyi

rolniczej. Odbywa si w czasie od 1. lipca do
koca roku szkolnego lub po feryach letnich pu-
blicznie, z kadym kandydatem z osobna przed

komisy egzaminacyjn i w obecnoci przedsta-

wicieli Wydziau krajowego i kuratoryi. Uczniowie,

którzy zoyli egzamin gówny, mog uzyska
dyplom na podstawie samoistnej rozprawy i jej

publicznej obrony (praca dyplomowa).
Przedmiotem rozprawy moe by umiejtne

opracowanie planu organizacyi gospodarstwa lub

wogóle samodzielna praca naukowa z dziedziny

nauk rolniczych.

Stan personalny w r. 1906/7 przedstawia si
nastpujco: Kuratorya: Delegat rzdu: Bogu-
mi Szeligowski, Radca Namiestnictwa, Delegat

Wydziau krajowego: Stanisaw hr. Stadnicki,
Delegat Gal. Tow. Gospodarskiego: Dr. Wo-
dzimierz Kozowski. Zastpca: Jerzy Dob-
czyc-Turnau.

Przewodniczcy kollegium profesorów Aka-
demii Rolniczej, Józef Mikuowski Pomorski,
agronom, prof. chemii rolnej, kierownik stacyi

dowiadczalnej chemiczno-rolniczej w Dublanach.

Grono Profesorów: Maryan Raciborski,

Dr. fil., profesor botaniki i fizyologii rolin, nadzw.

profesor Uniwersytetu we Lwowie, kierownik pra-

cowni botanicznej, muzeum, ogrodu botanicznego

i pomologicznego. Stefan Pawlik, Dr. fil. Un.

Lips., profesor administracyi gospodarstwa wiej-

skiego. Kazimierz Miczyski, Dr. fil. i agronom,
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profesor rolnictwa (ogólnej i szczegóowej uprawy
rolin). Kazimierz Ajdukiewicz, inynier, prof. in-

ynieryi wiejskiej, kierownik muzeum inynieryi.

Mieczysaw Kowalewski, Dr. fil., profesor zoolo-

gii i fizyologii zwierzt, kierownik muzeum zoo-
logicznego i pracowni zoologicznej. Jan Zaleski,

kandydat nauk przyrodniczych., Uniwers. Warsz.,

profesor chemii ogólnej, kierownik pracowni che-

micznej. Stanisaw Grabski, Dr. fil., docent Uni-

wersytetu lwowskiego, prof. prawa i ekonomii
politycznej. Karol br. Malsburg, agronom, b. prof.

szkoy roln. w Czernichowie, prof. hodowli zwie-

rzt domowych. Kazimierz Szulc, kand. nauk fiz.-

mat. Un. Peters., prof. adjunkt fizyki, geografii fiz.,

meteorologii i klimatologii, kier. pracowni fizycz.,

stacyi meteorolog, i biblioteki Akademii.

Docenci Akad. Rolniczej: Stanisaw Kró-

likowski, mag. nauk przyr., prof. Akademii Wete-
rynaryi, docent anatomii i weterynaryi. Stanisaw
Sokoowski, prof. Szkoy Gospodarstwa Lasowego
we Lwowie, docent lenictwa. Henryk Sawczy-
ski. Dr. praw, sekretarz Wydziau kraj., docent

historyi i literatury polskiej. Jan Barcz, Dr. med.,

docent hygieny i pomocy w nagych wypadkach,
lekarz zakadowy. Tadeusz Rozwadowski, iny-
nier Wydziau kraj., docent rybactwa. Aleksander
Wierzbicki, starszy inynier Biura melior. w Wy-
dziale krajowym, docent melioracyi rolnych. Jó-
zef Siemiradzki, Dr. fil. Prof. Uniwersytetu lwo-

wskiego, docent mineralogii geologii i petrografii.

Ludwik Kawecki, nauczyciel niszej Szko>' rolni-

czej w Dublanach, docent mleczarstwa i kie-

rownik mleczarni.

Asystenci: Jan Merunowicz, Dr. fil., asystent

chemii ogólnej. Henryk iMaciejewski, agronom,
as. rolnictwa.
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Kapelan zakadowy: Ks. Piotr Weredyski,
V. Rektor Semin. kler. ob. rzym. kat.

rodki naukowe.

Pracownia chemiczna. Nowo urz-
dzona w r. 1905, z miejscem na 30 kilku uczniów
jest zaopatrzona we wszelkie potrzebne aparaty

i rodki naukowe do wicze z chemii anality-

cznej ilociowej. Kierownik: Prof. Jan Zaleski.

Ogród botaniczny posiada szklarenk
na epiphyty, staw z hodowl rolin wodnych
i botnych, odrbny oddzia dla kultury rolin
torfowych, oraz arboretum. Znajduje si tam prze-

szo 150 gatunków wierzb, 30 gatunków i od-

mian topoli, kilkanacie gatunków dbów, bu-

ków, wizów, grabów, orzechów, leszczyn i in.

Kollekcya traw uprawianych obejmuje dzi do
300 gatunków i odmian u nas rosn mogcych.
Obok tego istnieje kollekcya koniczyny i rolin
motylkowych. Urzdzenie i rozkad czci syste-

matycznej i grup biologicznych opisane zostao
w pracy „O zadaniach nowoczesnych ogrodów bo-

tanicznych i ogrodzie dublaskim" (Kosmos 1903).

Ogród pomologiczny, zaoony do-

piero w r. 1902, obejmuje kollekcy odmian drzew
i krzewów owocowych plennych i karowych.

Pracownia i muzeum botaniczne,
zaopatrzone w znaczne zbiory, mikroskopy i inne

przyrzdy naukowe. Kierownik : Prof. M. Raci-

borski.

Muzeum i pracownia zoologi-
czna s , na ogó wziwszy, do zasobne.

W Muzeum odznaczaj si wzgldnem bogactwem
zbiory zwierzt poytecznych i szkodliwych w gos-

podarstwie, w pierwszym rzdzie zbiory ssaków
drobnych, ptaków, ryb, owadów i robaków pa-
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soytnych. Pracownia zaopatrzona jest w wystar-

czajc ilo mikroskopów wogóle drobnych
(2 wikszych do prac specyalnych i 17 mniej-

szych dla suchaczów), oraz naleyt ilo wszel-

kiego rodzaju narzdzi do preparowania. Kiero-

wnik : Prof. M. Kowalewski.
Stacya meteorologiczna posiada

najwaniejsze urzdzenia samopiszce do obserwa-
cyi meteorytów.

Pracownia fizykalna posiada apa-

raty do wiczeii z uczniami i demontracyi przy

wykadach fizyki dowiadczalnej. Kierownik:
Prof. K. Schulz.

Muzeum mineralogiczne zawiera

zbiór mineraów, ska i typów gleby. Kierownik

:

Prof. Siemiradzki.

Muzeum inynieryi wiejskiej
obejmuje bogaty zbiór modeli maszyn i narzdzi
rolniczych, zbiór narzdzi rcznych, zbiór pugów
i innych narzdzi w okazach oryginalnych. Ten
ostatni zbiór posiada prawie wszystkie formy
pugów uywanych w Polsce. Oprócz tego mu-
zeum to zaopatrzone jest w przybory miernicze,

instrumenty do niwelacyi, modele do wykadów
budownictwa i t. p. Kierownik: Prof. K. Ajdu-

kiewicz.

Muzeum rolnicze zawiera zbiór cho-

rób rolin uprawnych, zoony z okazów prze-

chowywanych w naturalnej postaci w rozczynie

formolu, zbiór okazów rónych stadyów rozwo-
jowych rolin uprawnych, zbiór systematyczny
odmian zbó w kosach i ziarnie, tudzie szereg

aparatów do analizy ziarna, rolin i gleby. Mu-
zeum rolnicze posiada liczny zbiór odmian i mie-

szaców zbó, zbiór prawie kompletny odmian
uprawnych kukurudzy, zbiór nasion i rolin upr-
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wnych, zbiór nasion chwastów, zbiór profilów

gleby (lublaskiej, zbiór rodzajów gleby, nawo-
zów sztucznych i t. p.

Pracownia rolnicza zaopatrzona jest

w wagi chemiczne, wagi do oznaczenia ciarów
rolin, nasion i kosów przy pracach selekcyj-

nych, oraz inne aparaty do selekcyi zbó, jak sita

kalibrowane, przyrzdy do mierzenia somy i do
badania jakoci ziarna i t. p. Kierownik: Prof.

K. Miczyski.
Muzeum hodowlane i obora. rod-

ki naukowe pomocnicze katedry hodowli zali-

czaj si do grup : 7biory muzealne i inwentarz

chowany na folwarku dublaskim. Muzeum ho-

dowli z powodu braku miejsca razem z zoolo-

gicznem i anatomicznem s zebrane w jednej sali.

W ostatnich czasach wzbogacone zostao licznemi

tablicami pogldowemi i rysunkami do hodowli
szczegóowej, oraz kollekcy prób paszy, która

si stale kompletuje. Dalszym rodkiem pomoc-
niczym dla nauki hodowli jest inwentarz cho-

wany na folwarku Dublan. Gówn rol odgry-

wa tu bydo rogate. Obora skada si z czter-

dziestu kilku sztuk krów i kilkunastu sztuk jao-
wizny, w czci rasy Angeln, w czci powanej
Oldenburg. Anglery pod wpywem dobrych wa-
runków lokalnych rozrosy si w Dublanach
i niektóre z nich pod wzgldem masy przeszy
typowe okazy w swojej ojczynie. Mleczno ich

jest nieza. Oldenburgi w dosy typowych oka-
zach, mleczno-misnego typu, rose, o redniej

mlecznoci pomimo obfitego bardzo ywienia.
Owczarnia skada si z kilkunastu sztuk kilku ras;

przedstawia ona tylko demonstracyjny objekt pod-

rczny. To samo da si powiedzie o chlewni,

zoonej z kilku sztuk rasy krajowej i redniej
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biaej, angielskiej. Koni w Dublanach nie hoduje

si wcale. Kierownik: Prof. K. Malsburg.

Mleczarnia i pracownia mleczar-
ska jest zaopatrzona w przyrzdy do przeróbki

nabiau, wirówki, malnice kilku systemów, przy-

rzdy serkarskie, w pracowni aparaty do badania

mleka i przetworów nabiau
;

jako motor suy
turbina parowa. Kierownik: Prof. L. Kawecki.

Stacya dowiadczalna chemiczno
rolnicza stanowi waciwie odrbn cao,
nie zwizan z Akademi, chocia pomieszczona
w ^4 czci gmachu naukowego Akademii Rolni-

czej. Naley j jednak take uwaa jako rodek
naukowy, z którego uczniowie korzysta mog
w pewnej mierze. Zostaa zaoon w roku 1895.

Zatrudnia obecnie oprócz kierownika szeciu asy-

stentów i 4 siy pomocnicze oraz 3 sucych.
Zadaniem jej jest: \) kontrolowanie nawozów
sztucznych i pasz kupowanych przez rolników;

badanie chemiczne wszelkich produktów, maj-
cych zwizek z rolnictwem ; 2) przeprowadzanie
dowiadcze, majcych na celu rozpowszechnianie
racyonalnego nawoenia gleb, oraz ywienia zwie-

rzt. Stacya oprócz obficie zaopatrzonego labo-

ratoryum rozporzdza odpowiedniem urzdzeniem
dla dowiadcze wazonowych (metod Wagnera),
oraz zakada po kraju liczne pola dowiadczalne,
na których wykonywane s próby pod specyal-

nym nadzorem funkcyonaryuszy stacyi a czsto-
kro na jej koszt. W roku 1905 wykonano dla

stron 3.108 rozbiorów chemicznych, w tem gleb

74, nawozów sztucznych, 2.857, mleka i produk-
tów mlecznych 127. Dowiadczenia prowadzia
stacya w 720 wazonach. Pola dowiadczalne
znajdoway si w miejscowociach przewanie
Galicyi wschodniej. Kierownikiem stacyi jest
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Józef Mikuowski-Pomorski, prof. chemii rolni-

czej w Akademii Rolniczej. Asystentami : Adam
Karpiski, Dr. Stanisaw Niklewski i Zygmunt
Romaski.

Do rodków naukowych nale jeszcze dwa
pola dowiadczalne obszaru okoo 3 ha., i fol-

wark Dublany o obszarze 350 ha. Opisy pól do-

wiadczalnych i !olwarku pomieszczone s obszer-

niej w sprawozdaniach rocznych Akademii.

Krajowa Stacya Dowiadczalna botaniczne rolnicza

ul. Zyblikiewicza 1. 32 A.

Kierownikiem Stacyi jest : Dr. Ignacy Szy-
s z y o w i c z, radca Wydz. kraj., docent pr.

Uniw. Asystenci : Karol Huppenthal, dypl. agr.,

Roman Dreepolski, abs. Uniw., Edward Lang,

abs. Uniw. Preparator: Szymon Wojciechowski.

Prócz tego cztery do omiu si pomocniczych.

Stacya zaoon zostaa w r. 1895. w Du-
blanach, przeniesiona w r. 1899. do Lwowa. Wy-
datki Stacyi w r. 1907. wynosz 32.716 k., z tego

na pace personalu 16.696 k., na koszta utrzy-

mania stacyi 1 6.020 k., prócz subwencyi na dowiad-
czenia. Zadaniem Stacyi jest: \) ocena nasion,

2) ocena pasz skoncentrowanych, 3) badanie

chorób rolin, 4) porady rolnicze, 5) dowiadcze-

nia rolnicze.

Obecnie Stacya botaniczno rolnicza umieszczo-

n jest przy ul. Zyblikiewicza w parterze, gdzie

zajmuje 9 ubikacyi, a mianowicie: pokój do kie-

kowania, na zbiory nasion z wagami, z zielnikami,

i zbiorem przyrzdów, pokój kierownika, sekre-

taryat, pokój dla kanianki, dla przebierania na-

sion, kamera fotograficzna dla robót chemicznych

i innych.

Stacya ma kiekownice wasnego pomysu;
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kiekowania odbywa si czciowo w ciem-

noci, czciowo na wietle. Prócz wszystkich

przyrzdów, potrzebnych do oceny nasion, oraz

pasz treciwych, ma Stacya ma pracowni
bakteryologiczn i chemiczn. Zielnik obejmuje
flor rodkowej Europy

;
gówny skad tego

tworz zielniki dyr. Tynieckiego, oraz K. Piotrow-

skiego. Biblioteka skada si przewanie z dzie
botanicznych, rolniczych, oraz dotyczcych oceny
nasion i pasz.

Ocena nasion. Zadaniem tego dziau
jest unormowanie obrotów nasionami przez da-

nie monoci handlarzowi dokadnego poznania
wartoci sprzedawanych nasion, a to przez ozna-
czenie tyche prawdziwoci, pochodzenia, czysto-

ci i siy kiekowania, kupujcemu za zupenej
gwarancyi dobroci zakupionego towaru. Gwaran-
cya ta polega na obowizku wydawania przez

handlarzy listów gwarancyjnych, upowaniajcych
kupujcego do powtórnej, bezpatnej ocenywSta-
cyi z obowizkiem odszkodowania w razie za-

wodu. Drug form gwarancyi jest sprzedawanie
nasion w workach nieszytych, zaplombowanych
przez Stacy i zaopatrzonych odpowiedniem wia-
dectwem.

Ogólny przegld dziaalnoci oceny nasion

przedstawia si w nastpujcy sposób:
Ilo próbek w r. 1905 ó wynosia 2.752;

analiz dokonano 8.286. Plombowano natomiast

worków 1.855, przedstawiajcych wag 156.241 kg.,

w ogólnej wartoci 187.440 k.

Ocena pasz skoncentrowanych.
Dzia ten mao rozwinity z powodu nierozbu-

dzonej jeszcze w naszem spoeczestwie rolni-

czem potrzeby kontroli pasz skoncentrowanych,
obejmuje obecnie gównie badania mki i otrb.
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Badanie chorób rolin upraw-
nych. Z powodu zupenego braku agitacyi

w tym kierunku polega jedynie na oznaczeniu

chorób rolin i podawaniu rodków przeciwdzia-

ajcych.
Porad rolniczych udziela Stacya gów-

nie w kierunku wyboru nasion, zakadania k
i pastwisk, oraz ukadania odpowiednich ku temu
celowi mieszanek.

Dziaalno dowiadczalna obej-

muje : 1) ogród dowiadczalny we Lwowie,
przedtem zaoony na Wulce kapitaskiej, obecnie

przeniesiony do prywatnej wasnoci za stryjskim

parkiem, suy gównie do powtórzenia na mniej-

sz skal prób prowadzonych po kraju, celem

cilejszej kontroli tyche
;
prócz tego robiono

tam próby z aklimatyzacy nowych odmian, oraz

prowadzono kultur traw i rolin pastewnych.

W roku biecym w ogrodzie tym wprowadzono
na prób upraw rolin aptekarskich i niektórych

przemysowych, celem przekonania si, jak si
one w naszym klimacie udaj.

2) Uprawy porównawcze rolin rol-

niczych, przeprowadzane po caym kraju przy

pomocy subwencyi otrzymywanej od Komitetu

Towarzystwa Gospodarskiego, zday gównie
w pierwszych latach do tego, aby rolników na-

szych zapozna z lepszemi odmianami zbó, oraz

rolin okopowych, i moliwego rozszerzenia ich

po kraju. Dziaalno Stacyi w tym kierunku

bya bardzo wydatn ; udao jej si bowiem
w ten sposób zapozna i rozszerzy po kraju

wiele wyborowych odmian, wyprodukowanych
w Svalóf w Szwecyi, oraz w naszych krajowych za-

kadach selekcyjnych. Od roku dopiero, majc do

dyspozycyi wikszy personal, dziaalno ta przy-
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braa cilejsz form; prócz aklimatyzacyi no-
wych odmian prowadzi si cilejsze dowiadcze-
nia porównawcze z niemi, oraz odpowiedni po-
praw drog umiejtnej selekcyi.

3) Prac nad popraw k i past-
wisk górskich. Celem tej dziaalnoci jest

poznanie warunków ycia rolin w górach, oraz
wyszukanie rodków, za pomoc których monaby
podnie produktywno obecnie zupenie zdzi-

czaych pastwisk górskich. Poniewa Galicya ma
przeszo 33.418 ha. pastwisk górskich, które

wszystkie niezbdnej potrzebuj poprawy, s bo-
wiem wprost ju na wyczerpaniu, akcya ta ma
bardzo szerokie znaczenie dla kraiu.

Prace w tym kierunku Stacyi dziel si na: 1)

prace cise, prowadzone w ogrodzie dowiad-
czalnym górskim, oraz 2) praktyczne na pooni-
nach.

Ogród dowiadczalny górski po-
oony jest na pooninie : Czarnohora pod Ho-
werl w pamie Czarnejhory, na wysokoci 1.375

m. nad poziomem morza; powierzchnia ma 275
ha. Ogród ten suy : a) do bada miejscowych,
oraz równinowych, rolin pastewnych, ich odra-

dzania si, zdolnoci tworzenia zielonej masy, oraz
zmian pod wpywem miejscowego klimatu; bido
porównawczych studyów nad mieszankami najle-

piej odpowiadajcemi tamtejszym warunkom gleby

i klimatu; c) do produkcyi nasion rolin alpejskich

wogóle, miejscowych za w szczególnoci; d) do
prób nawozowych ; e) do bada meteorologi-

cznych i fytofenologicznych ; f) do bada miej-

scowej flory, oraz studyów nad wp>'wem klimatu

górskiego na wegetacy. W ogrodzie tym znaj-

duj si dwa zabudowania, dom mieszkalny, zo-
ony z czterech pokoi, kamery fotograficznej
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i kuchni, dobrze zaopatrzony na wszystkie zmiany
tamtejszego klimatu, szopa, w której znajduje si
warsztat, mieszkanie dla robotników, oraz stajnia,

Od 1. maja do koca padziernika stale prze-

bywa tam jeden z asystentów Stacyi, sucy,
oraz 4— 10 robotników. Dziki ofiarnoci Sejmu
krajowego ogród jest zaopatrzonym we wszyst-

kie potrzebne narzdzia do prowadzenia tamtej-

szej gospodarki. Stacya meteorologiczna od roku

1905 prócz zwykych przyrzdów do mierzenia

ciepa, cinienia, oraz wilgotnoci, ze samopisz-
cych przyrzdów ma termo- i barograf Richarda,

ombrometr Heillmann Fussa, hygrograf Richarda,

atmometr Richarda, dwa aktinometry Arago Da-
wisa ze zot i czarn kul, heliograf Cambell
Stokesa, oraz w tym roku zakupiony Pyrhelio-

metr z caem urzdzeniem. Trzy razy dziennie

zapisuje si ciepot, cinienie, wilgotno, wiel-

ko oraz rodzaj opadów, si i kierunek wia-

trów, stopie i rodzaj zachmurzenia, ciepot
gleby w gbokoci 30 do 50 cm. w miejscach po-

krytych darni, zupenie nagich, w zagaju, oraz

w gbokim lesie.

Praca nad popraw poonin.
Celem praktycznego przeprowadzenia prób na

wiksz skal w tym kierunku, oraz wprowadze-
nia w czyn wyników dowiadcze wykonywanych
w ogrodzie górskim, wydzierawia Stacya od
Zarzdu lasów i dóbr pastwowych dwie poo-
niny : Czarnohora i Dancerz, o powierzchni okoo
1.200 ha. Melioracye tam przeprowadzane pole-

gaj gównie na osuszaniu bagnistych miejsc,

karczowaniu, nawoeniu nawozami sztucznymi

przez hurtowanie przy pomocy owiec, bronowa-
nie, podsiewy, wprowadzenie normalnego pasania,

oraz próby produkcyi siana.
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Prócz tego przeprowadzia Stacya kosztem J,E.

Hr. Andrzeja Potockiego melioracy poo-
nin: Matachów i Faszory, kosztem za Towarzy-
stwa Gospodarskiego melioracy poonin: Buko-
winka, Sychoka, Hordye, Touste i Pereslip.

Akademia Weterynaryi
ul. Kochanowskiego I. 33.

Zaoona w r. 1881, jako Szkoa Weterynaryi,

przeobraon zostaa w roku 1896 na Akademi
weteryriaryjn. Zabiegi o zaoenie tego rodzaju

zakadu datuj si od roku 1823, dopiero jednak

w ósmym dziesitku przeszego stulecia rokowania
midzy wadzami rzdowemi a krajowemi weszy
w pomylniejsz faz. Na podstawie uchway sej-

mowej z roku 1875 \Vydzia krajowy odniós si do
Rzdu, ofiarujc na cele powsta majcego insty-

tutu zabudowania wraz z odpowiednim obszarem
gruntu, oraz roczn subwency 4.000 k., z za-

strzeeniem zatwierdzenia przez Rzd postanowie
statutu, uchwalonego w r. 1874 przez Sejm dla

tego zakadu, i jzyka polskiego, jako wykado-
wego. Ukady w tej sprawie toczyy si do r. 1880
i jedynie dziki gorliwym zabiegom . p. ówczesnego,
wielce na polu naukowem zasuonego, proto-

medyka. Dra Alfreda Biesiadeckiego, uwiericzone

zostay pomylnym skutkiem. Otwarcie Szkoy
\Vetervnarvi nastpio z pocztkiem roku szkol-

nego "l88f 2.

Przez zaoenie tego Zakadu powstao nowe
ognisko naukowe, a kraj nasz, przewanie rol-

niczy i zajmujcy si hodowl zwierzt, otrzyma
jedyn tego rodzaju instytucy z jzykiem wyka-
dowym polskim, zapewniajc modziey naszej

mono ksztacenia si w zawodzie weteryna-

ryjnym, przedtem dla niej trudno dostpnym.
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Realno Akademii Weterynaryi obejmowaa
pierwotnie 17 morgów obszaru, a obecnie, po
odstpieniu i<rajowi 7 morgów, okoo 10 morgów.
Pomimo wydatków, przez kraj i rzd poniesio-

nych na dobudow i przeróbki dawnych budyn-
ków fabryki maszyn rolniczych Szumana kosztem
300.000 k., budynki Akademii Weterynaryi nie

odpowiadaj najskromniejszym nawet wymaganiom
i aden z jej instytutów nie ma odpowiedniego
pomieszczenia, skutkiem czego grono profesorów
od r. 1888 czyni starania o nowe budynki.

Sejm krajowy odda uchwa z r. 1895 na
wasno Skarbowi Pastwa realno, zajt
obecnie przez Akademi Weterynaryi, pod wa-
runkiem, e Rzd przystpi do przebudowy obec-

nych, wzgldnie postawienia nowych, budynków,
kosztem przynajmniej 300.000 k. Wykonanie tej

uchway sejmowej, jeszcze w r. 1896 sankcyono-
wanej, bez powodu si przewleka i dopiero

w ostatnim czasie energiczniejsz akcy wdroono
tak, e niewtpliwie w biecym roku objcie
w posiadanie przez Rzd caej realnoci nastpi.

Zamierzon jest budowa nowych gmachów
dla przedmiotów teoretycznych, nastpnie nowych
klinik dla chorób wewntrznych, zakanych i chi-

rurgicznych, krytej ujedalni z masztelarni i wo-
zowni. Osobno stara si grono profesorów
o nowy instytut bakteryologiczno-hygieniczny dla

badania chorób zakanych zwierzcych ze stacy
dla szczepie rozpoznawczych i wyrobu szcze-

pianek (surowic). W program rzdowy wypo-
saenia wyszych szkó w potrzebne budynki

naukowe wstawion jest kwota 100.000 k., nadto

w toku jest budowa wzorowego zakadu chowu
drobiu (z kurnikami i sztucznemi wylgarniami,
nadto z pracowni dla badania uytecznoci ró-
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Fiych ras drobiu, oraz chorób tych zwierzt). Na
ten cel Sejm kratowy na ostatniej sesyi uchwali
15.000 k., a równej wysokoci subwency przy-

rzeko równie przyczyni si Min. Rolnictwa.

Dotkliwy brak pomieszczenia utrudnia wielce

prac profesorów i suchaczy, a z biegiem lat,

w miar gromadzenia si rodków i zbiorów

naukowych, niedogodnoci te tak si spotgoway,
e dla zaradzenia zemu wynajto w roku 1890,

a nastpnie w roku 1893, w ssiednim domu
(ul. Kochanowskiego 1. 31 ) obecnie ju nie wystar-

czajce lokalnoci, w których pomieszczono zbiory

hodowli zwierzt, pracowni i muzeum anatomo-
patologiczne, instytut fizyologiczny, pracowni
chirurgiczn, oraz bibliotek zakadow tak, e
w gównym budynku pozostay: anatomia opi-

sowa (pracownia i muzeum z cennymi prepara-

tami anatomicznymi), zbiór farmeikognostyczny

z aptek, zbiory i pracownia bakteryologiczna

kliniki wewntrznej i 2 sale wykadowe, lokal

„Bratniej Pomocy" suchaczy Akademii Weterynaryi

i mieszkania funkcyonaryuszy Zakadu. W tylnem

skrzydle gównego gmachu jest lecznicza maych
zwierzt (2 mae ubikacye). w osobnym za bu-

dynku mieszcz si kliniki (po jednej stajni dla

chorób wewn., chirurg, i pooniczej); w ostatniej

znajduj si okazy rasowego byda dla nauki ho-

dowli. Oprócz tego w osobnym budynku pomiesz-

czone jest prosektoryum anatomiczne i sala sek-

cyjna; obok znajduje si stajnia zakana z piecem

do spalania gnoju.

Przyczona do Akademii Weterynaryi Szkoa
podkuwania mieci si w osobnym budynku i za-

wiera kuni z poinostem, sal wykadow, muzeum,
oraz pracowni dla wicze suchaczy.

\V midzyczasie deniem zarzdu Zakadu

10

I
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byo doprowadzenie obecnych, ze wszech miar
nieodpowiednich urzdze do moliwego stanu;

wystarano si o nadzwyczajny kredyt na kanali-

zacy, zaprowadzenie wody, owietlenie gazowe,
wybrukowanie dróg, now bram i sztachety e-
lazne; poza tem dziki podwyszeniu funduszu

adaptacyjnego z 1.000 do 4.000 k. osuszono
gówny budynek, dano nowe piece, okna, posadzki

klinkierowe w klinikach, a z ..terrazo" w prosekto-

ryach i aptece, urzdzono pralni, lodowni i t. d.

Organizacya pierwotna opieraa si na
reskrypcie Ministerstwa Spraw Wewntrznych, które

zajmowao si zaoeniem Zakadu. Waniejsze
postanowienia tego reskryptu odnosiy si do j-
zyka wykadowego polskiego, dyplomów, kierow-

nictwa Zakadu, które mia sprawowa dyrektor,

obecnie rektor, dalej co do nominacyi, rang

i pacy personalu nauczycielskiego i t. d., a wreszcie

co do lecznic, do których za ustanowion opat
(konie, psy, koty — inne zwierzta bezpatnie)

maj by chore zwierzta przez cay rok przyj-

mowane. W innych sprawach stosowano analo-

giczne rozporzdzenia ministeryalne, obowizujce
na Uniwersytetach, wobec czego zachodzia potrzeba

opracowania statutu Zakadu, który te w r. 1902

zosta zatwierdzony. Statut ten obejmuje: ogólne
postanowienia (charakter i zadanie Zakadu), sto-

sunek do wadz wyszych, jzyk wykadowy,
trwanie póroczy, ferye i t. p.

Plan studyów. Od roku 1881 do 1897/8
wymagao si przy wpisie wiadectwa uko-
czonych 6 klas gimnazyalnych lub realnych, albo

redniej szkoy rolniczej. Studyum weterynaryjne

trwao 3 lata; doktorowie medycyny i chirurdzy

mogli ukoczy kurs weterynaryjny wedug osob-

nego planu w cigu dwóch lat.
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Postp nauk weterynaryjnych, wiksze wyma-
gania pastwa w zakresie policyi weterynaryjnej,

oraz wiksze znaczenie ekonomiczne hodowli
zwierzt, a std potrzeba weterynarzy gruntownie
naukowo-wyksztakonych ze szerszym pogldem
na sprawy i zadania swego zawodu, to byy mo-
tywa, które skoniy grono profesorów do prze-

prowadzenia zasadniczej reformy studyów wetery-

naryjnych. Bezporednio po otwarciu Zakadu
okazaa si ju potrzeba tej reformy, któr to

spraw gorliwie si zajli: wielkich zasug Radca
dworu Dr. Kadyi, byy profesor Szkoy Wetery-
naryi, obecny profesor anatomii na Wydziale le-

karskim Uniwersytetu — i obecny rektor Akademii
Weterynaryi, Prof. Dr. Szpilman.

Inicyatywa tej reformy wysza zatem ze Lwowa
i dziki te energicznym zabiegom sprawa reformy
studyów weterynaryjnych doczekaa si w r. 1897

pomylnego i ze wszech miar podanego rozwi-
zania. Rozporzdzeniem Ministerstwa Wyzna
i Owiaty z r. 1897 ogoszony zosta nowy plan

studyów, wedug którego do przyjcia na zwy-
czajnego suchacza potrzebnem jest wiadectwo
pomylnie zoonego egzaminu dojrzaoci (gim-

nazyum lub szkoa realna), czas za trwania

studyów weterynaryjnych rozszerzono na 4 lata.

Póniejszem rozporzdzeniem zniesiono uatwienia

dla lekarzy. Jednake pewne pórocza b. suchaczy
medycyny, filozofii lub techników i innych szkó
wyszych, mog by za zezwoleniem Ministerstwa

Wyzna i Owiaty zaliczone do studyum wet.

Po ukoczeniu I-go, wzgl. 11-go roku, zdaj
obecni suchacze weterynaryi egzamina przejciowe
(tentamen phisicum i biologicum) , a po roku
czwartym 3 egzamina cise (rygoroza teoretyczne

i praktyczne), po których zoeniu nastpuje pro
10*
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mocya, polegajca na publicznem przyznaniu dy-

plomu weterynaryjnego i odebraniu od kandydata
uroczystego przyrzeczenia przez podanie rki
rektorowi wobec dwóch promotorów.

Nowy plan studyów, jakkolwiek odpowiada
w zupenoci nowoczesnym potrzebom praktyki

i teoryi, wymaga ju jednak obecnie uzupenienia
i rozszerzenia: i tak wprowadzono ju nowe przed-

mioty, jak: mleczarstwo, nauk o hodowli i cho-
robach ryb; w projekcie jest zaprowadzenie
wykadów o hodowli i chorobach drobiu, o ubez-

pieczeniu zwierzt, ekonomii politycznej i rozsze-

rzenie wykadów bakteryologii. Co do ostatniego

przedmiotu grono profesorów od szeregu lat

czyni zabiegi o now katedr hygieny, bakteryo-

logii i nauki o chorobach zakanych.
Na podstawie tej reformy nastpio zrównanie

z innymi wyszymi zakadami naukowymi co do
wstpnego wyksztacenia suchaczy, a uwieczeniem
caej reformy bdzie przyznanie Akademii Wete-
rynaryi prawa promowania doktorów me-
dycyny w e t e ry n a r y j n e j.

Sprawa ta jest na najlepszej drodze i Mini-

sterstwo Wyzna i Owiaty w zasadzie zgadza si
na projekt niniejszy, w roku zeszym przedoony,
wedug którego o tytu doktora medycyny wete-

rynaryjnej mog si ubiega dyplomowani lekarze

weterynaryjni na podstawie osobnych rygorozów
i po przedoeniu dysertacyi, t. j. pracy cile
naukowej.

Siy nauczycielskie: Systemizowany przy

zaoeniu Zakadu etat nauczycielski obejmowa
tylko trzy posady zwyczajnych profesorów, z któ-

rych jeden by zarazem dyrektorem, 1 posad
nauczyciela podkuwania, 1 adjunkta i 2 asystentów.

Wykady nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, bo-
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laniki), jako przedmiotów pomocniczych, poru-

czono odnonym profesorom, wzgldnie docentom
Uniwersytetu. Z biegiem czasu, a zwaszcza skut-

kiem reorganizacyi studyów, oraz póniejszych
stara, personal nauczycielski zosta powikszony
i skada si obecnie z 4 profesorów zwyczajnych,

z których jeden jest kierownikiem Zakadu z ty-

tuem rektora, 3 nadzwyczajnych profesorów (1 za

remuneracy), 7 docentów remun., 1 nauczyciela

podkuwania, 7 asystentów (anatomii opisowej,

anatomii patol )gicznej, fizyologii, hodowli zwie-

rzt, kliniki wewntrznej, kliniki chirurgicznej

i szkoy podkuwania), oraz 3 demonstratorów
(stypendystów przy klinice wewntrznej, chirur-

gicznej i aptece zakadowej). Dla czynnoci admi-
nistracyjnych ustanowiono rzdc, 4 sug staych,

7 pomocniczych i 2 czeladników kowalskich.

Zwyczajni Profesorowie:
Dr. Szpilman Józef dla szczeg. patologii

i terapii chorób wewn. i zakanych.
.Wag. Króli kowski Stanisaw, kierownik

kliniki chirurgicznej (chirurgia z okulistyk).

Dr. Grabowski Mieczysaw, profesor

ogólnej patologii i anatomii patologicznej, wicze
bakteryologicznych i patologicznych, tudzie we-

terynaryi sdowej.
Dr. Kulczycki Wodzimierz, Dr. fil.

i lek. wet., profesor anatomii opisowej, topogra-

ficznej, histologii i embryologii.

Nadz wyczaj n i P rofesorowi e:

Dr. Fibich Stanisaw, lek. wet., dla ho-

dowli zwierzt, rybactwa, poonictwa, oraz kie-

rownictwa kliniki pooniczej.
Dr. Panek Kazimierz, docent hygieny na

Wydziale lek. i technice, dla fizyologii, wicze
chemiczno-lekarskich i czasowo dla bakteryologii.
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Dr. Gizelt Adolf dla farmakologii, mle-

czarstwa i czasowo dla botaniki.

Nauczyciel, lek. wet., Kretowicz Pa-

we, dla nauki podkuwania i wicze suchaczy
Akad.Weter., oraz kierownictwa szkoy podkuwania.

Docenci rem unerowani:
Profesorowie Uniwersytetu: Prof. Dr. Ra-

dziszewski (chemia), Prof. Dr. Zakrzewski
(fizyka), Prof. Dr. Nusbaum (zoologia i parazy-

tologia), Dr. Mi czys ki (profesor Akademii

Rolniczej w Dublanach) dla encyklopedyi rolnictwa,

wet. pow. Markowski (propedeutyka kliniczna,

ogldziny byda i misa, kierownictwo kliniki

ambulatoryjnej i ekspozytury w powiecie lwow-

skim, dla wprowadzenia such. wet. w praktyk-

weterynaryjn) i referent weterynaryjny Namiest-

nictwa, F. Ponicki (policya weterynaryjna, wraz

z seminaryum i wycieczkami).

Instytuty i pracownie Akad. Weter.:
1. Biblioteka posiada dzie 3.168 w 4.379

tomach wartoci 30.124 k. (z czego na dary przy-

pada 4.889 k.). Czasopism prenumeruje biblio-

teka 30. Obowizki bibliotekarza sprawuje Prof.

mag. Stanisaw Królikowski; dotacya roczna

wynosi 1.200 k.

2. Instytut anatomii opisowej (kie-

rownik obecny Prof. Dr. Kulczycki) mieci si
czci w gównym budynku (sala wykadowa,
pracownia i muzeum), czci w osobnym (pro-

sektoryum). Zbiór anatomiczny obejmuje przeszo

700 preparatów, wykonanych gównie przez byego
profesora anatomii. Dra H. Kadyiego, nastpnie

przez prof. Dra Nusbauma i prof. Dra Kulczyc-

kiego. Z pomidzy preparatów zasuguj na uwag
zasuszone preparaty injekcyjne mas Teichma-
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nowsk, korrozyjne, oraz parafinowe, a nadto
przekroje do topografii i t. d.

3. instytut farmakologiczny z aptek
w gównym budynku. Apteka zakadu, w której

suchacze, pod kierunkiem profesora Dra A. Gi-

zelta przyrzdzaj leki dla zwierzt leczonych

w klinikach, ma odpowiednie urzdzenie (stó
ekspedycyjny z wag do tarowania, szafy z pó-
kami na leki, pomieszczone w flaszkach, sojach,
puszkach, aparat destylacyjny z suszarni, kuchni
chemiczn). W pokoju obok apteki, znajduj si:

zbiór farmakognostyczny (do 1.000 okazów),
kollekcya preparatów mikroskopowych, lici, na-

sion, rónych gatunków skrobi, wókien rolin-

nych, oraz przypraw i uywek, modele, zielniki,

atlasy botaniczne i kilka przyrzdów do bada
farmakologicznych.

4. instytut f izyol ogiczny uposaony jest

skromnie; ma jedynie przyrzdy do fizyologii

krenia, mini i nerwów. Obecny kierownik,

Prof. Dr. Panek, urzdza teraz pracowni che-

miczno-lekarsk.
5. instytut an atomo - p atologi c z ny

(kierownik Prof. Dr. M. Grabowski) mieci si
w wynajtym obok budynku w 4 pokojach. Zbior\-

obejmuj przeszo 1.000 okazów zmian patolo-

gicznych wszystkich zwierzt domowych, oraz

dzikich, midzy tymi liczne z zachowaniem barw
naturalnych. Sekcyi rocznie okoo 300; bada
preparatów, nadsyanych celem ustalenia rozpo-

znania, przeprowadza si okoo 250. Instytut ten

posiada 2 mikroskopy, przyrzd mikrofotogra-

ficzny i urzdzenia do wicze bakteryologiczno-

histologicznych.

6. Instytut hodowli zwierzt (kierownik

Prof. Dr. Stanisaw Fibich). Zbiory tej katedr>'
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umieszczone w 2 pokoikach, obejmuj: zbiór

czaszek, zbiór rasowego byda, 14 oryginalnych

obrazów olejnych, malowanych z natury przez

malarza Jaroszyskiego, a przedstawiajcych typy

krajowego byda, koni, owiec, wi, drobiu, ta-

blice cienne, fotografie, atlasy, bardzo cenne

modele gipsowe, wykonane z natury przez rze-

biarza Landsberga w Berlinie, przedstawiajce

okazy rasowych koni, byda, owiec, kóz. wi,
nadto modele drobiu z papieru ..mache", okazy do
hodowli i chorób ryb, fantom do wicze poo-
niczych i przyrzdy poonicze. Do tej katedry

naley

:

Klinika poonicza, wraz z okazami ra-

sowych krów do nauki hodowli.

7. Pracownia kliniki wewntrznej.
Kierownik tej kliniki, Prof. Dr. J. Szpilman, za-

oy jeszcze w r. 1886 laboratoryum bakteryo-

logiczne, zaopatrzone w najpotrzebniejsze przy-

rzdy i mikroskopy (1 Leitza, 2 Reicherta i 3 Zeissa,

z tych jeden do mikrofotografii), ciemni fotogra-

ficzn, aparat do makro- i mikrofotografii, zbiór

kultur bakteryi, pokan kollekcy preparatów

mikroskopowych pasoytów (zwierzcych i rolin-

nych), oraz tablice, fotogramy i diapozytywy

bakteryi i ich kultur; nadto pracownia kliniczna

posiada rozmaite narzdzia i przyrzdy potrzebne

do badania chorych zwierzt, moczu, mleka, krwi,

modele woskowe pasoytów zwierzcych, bakteryi

i zmian anatomo-patologicznych ronych chorób
zakanych zwierzt domowych, i preparaty spirytu-

sowe. pracowni t jest znowu poczona:
Stacya szczepie rozpoznawczych

wcieklizny w wypadkach poksania przez

zwierzta wcieke, lub o t chorob podejrzanych

ludzi i wikszych zwierzt. W r. 1906 nadesano
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do tej stacyi objektów (t. j. gów odcitych) 268:

z Galicyi 236, z Bukowiny 32. Szczepienia wy-
konywa si metod Dra J. Szpilmana (szczepienie

podspojówkowe). Klinika wewntrzna ma 12 sta-

nowisk (2 boksy), natomiast:

Klinika chorób zakanych 5 stanowisk

w osobnej stajni w budynku prosektoryum.
8. Pracownia chirurgiczna, wraz z kli-

nik chirurgiczn, pozostaje pod kierow-

nictwem Prof. Mag. Stanisawa Królikowskiego.

Pracownia posiada bogaty zbiór (okoo 400 oka-

zów) preparatów patologiczno-kostnych, zama,
naroli kostnych i t. d., oraz zbiór pasoytów
zwierzcych naskórnych. Klinika chirurgiczna ma
10 stanowisk dla duych zwierzt, sal_ operacyjn,
ze stoem operacyjnym pomysu prof.órawskiego
z Warszawy dla koni i salk operacyjn dla ope-

rowania maych zwierzt. Pomieszczenia, ani co

do iloci stanowisk, ani co do ich jakoci nie od-

powiadaj wymogom wspóczesnym).
Do klinik tych nale lecznice maych zwie-

rzt (psy, koty, drób i t. d.), mieszczce si w 2 po-

koikach. Brak miejsca uniemoliwia zupenie od-

dzielenie chorych zwierzt wedug rodzaju chorób.
(Zobacz zestawienie na str. 154).

Oprócz tego do praktycznego wyksztacenia
suchaczy su:

Poliklinika, która bada rocznie okoo
3.000 sztuk rónych zwierzt przyprowadzanych
do badania i udziela porady lekarskiej w godzinach

klinicznych ; nastpnie

:

Klinika a mb ul at o ryj n a pod kierunkiem

osobnego docenta, który ze suchaczami udaje si
na miejsce we Lwowie lub w najbliszej okolicy

w tych wypadkach, jeeli zwierz chore nie moe
by do kliniki staej przyprowadzone (cikie po-
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rody, poraenie poporodowe, zamania, wzdcia
i t. d.); wreszcie:

Ekspozytura w jednym z powiatów po-

litycznych (od r. 1905 w powiecie lwowskim, po-

przednio w krakowkim), dokd partyami na koszt

Zakadu wysya si suchaczy IV. roku celem
wprowadzenia ich w praktyk weterynaryjn. Obec-
nym kierownikiem ekspozytury jest wet. pow.
przy starostwie iwowskiem, P. Markowski.

W r. 1906 suchacze lii. i IV. r. eksponowani
byli w poszczególnych wsiach powiatu lwowskiego
i innych z polecenia Namiestnictwa, gdzie kiero-

wali samodzielnie akcy tpienia zarazy aftowej.

Oprócz tego istnieje fundusz wycieczkowy,
z którego pokr\'wa si koszt ekskursyi nawet
bardzo dalekich, zwiedzania obór zarodowych sta-

cyi ogierów w Drochowyu, stadniny w Radowcach
na Bukowinie, oraz wystaw n. p. w Hannowerze.
(Z tego te funduszu pokrywa si koszta podróy
w razie wybuchu chorób zakanych, których su-
chacze na miejscu nie maj sposobnoci obser-

wowa.)
Szkoa podkowania, (przyczona do

Akademii Weterynaryi). W tej szkole pobieraj cze-

ladnicy kowalscy po wyzwoleniu i dwuletniej prak-

tyce czeladniczej 6- miesiczn nauk dla uzyska-

nia kwalifikacyi podkowaczy, wymaganej ustaw
przemysow. Kierownik tej szkoy, lek. wet. Pa-

we Kretowicz, jest zarazem docentem Akademii
Weterynar>'i dla teoryi kucia kopyt (anatomia, fi-

zyologia i mechanizm kopyta, podstawy, choroby
kopyt, stosowne do nieprawidowoci kopyt pod-

kucie, operacye) i wicze w podkowaniu. Szkoa
ta obejmuje oprócz pomostu, kuni, (w której za

opat kuje si konie), sal wykadow, kancela-

r>' i muzeum (zbiory prawidowych i nieprawi-
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dowych kopyt, koci, preparatów, podków, przy-

rzdów do oznaczania ruchów fizyologicznych ko-

pyt, tablic z podstawami koczyn i t. d.

Do tacy a naukowa wynosi 7.200 k. do
rozdziau pomidzy wszystkie instytuty i pracownie.
Obecnie wniesionem zostao podanie o podwy-
szenie tej dotacyi na 13.600. k. i udzielenie nad-

zwyczajnego kredytu.

Budet Zakadu w r. 1906 wynosi okrgo
120.000 k., z tego przypado na rodki naukowe
stae i zmienne 16.800 k. (utrzymanie klinik, kuni,
biblioteki, dotacye), na zarzd 15.900 k., klinik
ambulatoryjn 2.078 k., ekspozytur 1.800 k.; reszta

przypada na pace profesorów, rzdcy, suby,
demonstratorów, remuneracye docentów i asysten-

tów, stypendya i t. d.

Dochody w r. 1906 z rónych tytuów do-

signy prawie 12.000 k.

Stypendya. Przy zaoeniu Zakadu a do
r. 1888 nie mia Zakad adnych stypendyów. Dziki
inicyatywie obecnego kierownika i staraniem grona
profesorów, oraz wielkiej ofiarnoci byych i obec-

nych profesorów, docentów i dawnych suchaczy,
powsta w r. 1888 fundusz jubileuszowy imienia

Najjaniejsego Cesarza Franciszka Józefa I., wy-
noszcy obecnie prawie 10.000 k., z których rok
rocznie jeden suchacz otrzymuje stypendyum
200 k.; nastpnie wyjednao grono profesorów
7 stypendyów krajowych po 500 k. i 3 rzdowe
po 600 k. (oprócz 3 demonstratur, t.j. stypendyów
rzdowych po 600 k.). Poza tem istnieje fundusz

docentów, z którego rok rocznie udziela si zasiku
w kwocie do 500. k. Suchacze z Czech, Moraw,
Kroacyi i Bugaryi otrzymuj stypendya od swoich
rzdów krajowych.

Statystyka suchaczy. Na pórocze zi-
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mowe r. 1906 7 zapisao sig ogóem 103 sucha-
czy: na r. I. - 32. II. — 3S, III. — 19. IV. - 14,

(w tem 2 doktorów i 1 rygorozant medycyny).
Ogólna frekwencya w cigu 25 lecia. t. j. od czasu

istnienia Zakadu we wszystkich latach przedsta-

wia cyfr 1.680 suchaczy, w tem obcych podda-
nych 174. W tym czasie nowo zapisanych i im-

matrykulowanych byo 773 (Polaków 546. Rusi-

nów 133, Rosyanin 1, Bugarów 16, Dalmaty-
niec 1, Czechów 47, Kroatów 21, Soweniec 1,

Serbów 2, Niemców 4).

Z tej liczby otrzymao dyplom lekarzy we-
teranyjnych 292, a mianowicie 265 wedug daw-
nego, a 27 wedug nowego urzdzenia studyów

;

midzy tymi z Galicyi 224, z Czech i Moraw
27, z Kroacyi 12 (10 Kroatów i 2 Serbów) ze Sa-
wonii 1 i Rosyi 1. Midzy dyplomowanymi byo:
1 chirurg, 6 doktorów, i 1 doktor filozofii.

Dziaalno Akademii We t er v nary i.

Gownem zadaniem po otwarciu Zakadu byo urz-
dzenie pracowni i zebranie potrzebnych rodków
naukowych. Pomimo braku pomieszczenia i sk-
pego udotowania wasn prac i zapobiegliwoci
profesorów powstay w cigu lat 25 zbiory tak

cenne i liczne, e w tym kierunku moe i Aka-
demia Weterynaryi w zawody z innymi podobnymi
zakadami zagranicznymi, od 100 lat i duej istnie-

jcymi. Na wystawie rolniczo lenej w Wiedniu
w r. 1889 otrzyma Zakad tutejszy za preparaty

anatomiczne dyplom honorowy, a na wystawie
krajowej wr. 1894dyplom uznania. Wychowankowie
tutejsi zajmowali i zajmuj nawet najwysze po-

sady w subie pastwowej i autonomicznej, i to

nie tylko w kraju, ale i za jego granicami. Byli

i obecni profesorowie pracami swojemi nauko
wemi i wydaniem podrczników zjednali sobie
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uznanie nie tylko w kraju, ale i za granic. Z ona
Akademi Weterynaryi wychodz 3 czasopisma fa-

chowo- naukowe:
1. „Przegld weteryn arski", organ za-

wizanego w r. 1886 galie. Towarzystwa wetery-

narskiego. Czasopismo to wychodzi o r. 1886, t.

j. 22-gi rok. Jednym z zaoycieli i pierwszym re-

daktorem by Prof. Dr. Józef Szpilman (od r. 1886
do 1898), a od r. 1899 redaguje to pismo Prof.

mag. Stanisaw Królikowski. Prenumeratorów jest

365 (w tem czonków gal. Tow. wet 175).

2. „Hodowca drobiu", organ kraj. To-
warzystwa chowu drobiu, które ma 11 filii i liczy

1.022 czonków, rozchodzi si przeszo w 1.200

egzemlarzach. Pismo to bogato illustrowane, któ-

rego zaoycielem i pierwszym redaktorem by
dr. J. Szpilman (od r. 1906 do 1905), wydawa na-

stpnie . p. Dr. Henryk Makowski, a od r. 1906
obj redakcy Prof. Dr. Fibich.

3. „Przegld hygien iczny", organ To-
warzystwa hygienicznego, zaoony w r. 1902 przez

Dra J. Szpilmana, który do koca r. 1905 (4 lata)

by redaktorem tego czasopisma, bdcego od r.

1906 zarazem organem Towarzystwa: „Ochrona
modziey", rozchodzi si przeszo w 500 egzem-
plarzach. Od r. 1906 objli i prowadz redakcy
Profesorowie Akademii Weterynaryi: Dr. Mieczy-

saw Grabowski i Dr. Kazimierz Panek, docent hy-

gieny na Wydziale lek. Uniwersytetu i Technice

lwowskiej.

6.

Szkoa Politechniczna.

Zawizkiem dzisiejszej Szkoy
Politechnicznej bya trzyklasowa Szkoa
realna, zaoona w roku 1817 we Lwowie.
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Szko t z biegiem lat przeksztacono w kocu
w r. 1844 na Akademi Techniczn. W r. 1856

odczono od Akademii Technicznej Szko realn,

pomnaajc liczb klas do szeciu; odtd Akade-
mia skadaa si ju tylko z oddziau technicznego

i niszego oddziau handlowego. Przez szereg lat

Akademia nie rozwijaa si zupenie, dopiero na
lata 1870— 1877 przypada znamienity fakt w hi?

storyi Akademii, mianowicie: przeksztacenia jej

na Szko Politechniczn, a to przez powiksze-
nie liczby katedr z 5 na 13, a asystentur z 2 na
9, dalej przez lepsze urzdzenie i zasobniejsze

wyposaenie laboratoryów i muzeów, przez wpro-
wadzenie podziau Akademii na Wydziay zawo-
dowe, a wreszcie przez zrównanie profesorów
Akademii pod wzgldem praw i przywilejów z pro-

fesorami Uniwersytetu.

Kollegium profesorów zaproponowao, aeby
dotychczasow nazw Zakadu zmieni przez na-

danie mu tytuu: „Szkoa Politechniczna", odpo-
wiadajcego nowem jego urzdzeniom i wyraa-
jcego jego zrównanie z innymi technicznemi

szkoami gównemi monarchii. W roku 1877 sta-n nowy gmach Szkoy Politechnicznej przy ul.

Leona Sapiehy, który wykoczony, uporzdko-
wany i urzdzony zosta oddany z dniem 1. pa-
dziernika 1877 do uytku naukowego.

Z dniem tym rozpocz si nowy rok szkolny

pod przewodnictwem wybranego pierwszego rek-

tora, Juliana Zachariewicza.
Aby upamitni t chwil, tak wan w roz-

woju Zakadu, postanowio Kollegium profesorów
jak najuroczyciej obchodzi akt inauguracyi no-

wego rektora, oraz poczy t uroczysto z aktem
powicenia gmachów. Na uroczysto t prze-
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znaczono dzie 15. listopada, która te odbya
si z ca okazaoci.

Odtd stale rozwija si Szkoa Politechni-

czna. Obecnie istniej w niej nastpujce Wy-
dziay: 1. Wydzia inynieryi. 2. Wydzia archite-

ktury. 3. Wydzia budownictwa maszyn. 4. Wy-
dzia chemiczno-techniczny i 5. Wydzia nauk
spoecznych.

Grono profesorów przedstawia si
nastpujco: Julian Niedwiedzki, Dr. filozofii,

profesor mineralogii i geologii; Bogdan Maryniak,
profesor budowy maszyn; Juliusz Jaxa Bykowski,
profesor technologii mechanicznej; Gustaw Bi-

sanz, architekt, profesor budownictwa ldowego
i ustaw budowniczych; Karol Skibiski, profesor

budowy dróg, kolei el. i tunelów; Bronisaw
Pawlewski, prof. technologii chem.: Placyd Dzi-

wiski. Dr. fil. prof. matematyki; Mieczysaw a-
zarski, Dr. filoz., profesor geometryi wykrelnej;
Roman baron Gostkowski, prof. kolejnictwa; Ka-
zimierz Olearski, Dr. filoz., prof. fizyki ogólnej

i techn.; Maksymilian Thullie, Dr. nauk techniczn.,

prof. buowy mostów; Stefan Niementowski, Dr.

filoz., prof. chemii ogólnej; Roman Dzielewski,
prof. elektrotechniki; Tadeusz Fiedler, prof. me-
chaniki i teoryi maszyn; Seweryn Widt, profesor

miernictwa; Wacaw Laska, Dr. filoz., prof. astro-

nomii sferycznej i geodezyi wyszej; Stanisaw
Kpiski, Dr. filoz., prof. matem.; Wad. Piat,

Dr. praw, prof. ekonomii spoecznej, prawa han-

dlowego i wekslowego i administracyi; Edgar
Kovats, prof. architektury i form architektonicz-

nych; Leon Syroczyski, inynier górn., profesor

encyklopedyi górnictwa, górnictwa nafty i gbo-
kich wierce; Edwin Hauswald, prof. budowy
maszyn; Cezary Russyan, Dr. filoz., prof. mech.
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Ogólnej i analitycznej; Teodor Talowski, architekt,

konc. budown.. prof. rysunków odrcznych i or-

namentalnych; Jan Lewiski, arckitekt, prof. bu-

downictwa utylitarnego i kolejowego, oraz ency-

klopedyi budown. ldowego; Wiktor Syniewski,

prof. technologii chem. i mykologii technicznej;

Tadeusz Godlewski, dr. filoz., prof. fizyki ogólnej

i technicznej; ukasz Bodaszewski, inynier cyw.,

zast. prof. budown. wodnego; Roman Zaoziecki,
prof. technologii oleju skaln. i wosku ziemn., kier.

kraj. stacyi dowiad. dla przem. naftowego; Jan
Blauth, dr. nauk techn., .st. inynier Wydz. kraj.,

prof. melioracyj rolnych; Antoni Popiel, artysta-

rzebiarz, prof. modelowania; Roman Wawni-
kiewicz, dr. filoz., docent technologii chemicznej
i chemii rolniczej; Micha Kowalczuk, architekt

i konces. budown , docent historyi architektury;

Kazimierz Acht, dyplomowany lenik, docent
encyklopedyi lenictwa; Ludwik Bruner, docent
chemii fizykalnej; Eugeniusz Romer, dr. filozofii,

docent meteorologii i klimatologii; Roman Waw-
nikiewicz, dr. filoz., docent meteorologii i klima-

tologii: Stanisaw Zdobnicki, starszy inynier,

docent encyklopedyi mechaniki i nauki o ma-
szynach; Stanisaw Prokopowicz, docent ustaw
akcyzowych; Jan Bogucki, dr. nauk technicznych,

docent encyklopedyi nauk inynierskich i rysun-

ków technicznych; Zdzisaw Krygowski, dr. filoz.,

docent elementów matematyki wyszej : Kazimierz

Panek, dr. medyc, docent hygieny i pierwszej

pomocy w nagych wypadkach; Bronisaw Ja-

nowski, docent encyklopedyi rolnictwa i boni-

tacyi gleby.

Poza tern s jeszcze 2 adjunkci, 2 konstrukto-

rzy, asystenci w liczbie 30 i 3 nauczyciele ob-

cych jzyków.

11

,
* JvN!TIOVN/l

'



- 162

Chemiczne Laboratoryum.

Dzisiejsze laboratoryum 4-te, zostajce pod
kierownictwem profesora wykadajcego techno-

logi chemiczn cia mineralnych i organicznych,

przeznaczone jest dla analizy chemiczno-techni-

cznej i produkcyi chemicznej czyli preparatyki.

wiczenia z analizy i preparatyki odbywaj si
w 20 godzinach obowizkowych tygodniowo przez

2 pórocza i s dalszym cigiem wicze, pro-

wadzonych na III. roku.

Laboratoryum to, dzi jeszcze szczupe i ubogo
uposaone, rozwijao si stopniowo, a jest na-

dzieja, e za 2 — 3 lata znajdzie si w nowem
pomieszczeniu i bardziej odpowie potrzebom i wy-
magamiom, e stanie na wyszej, ni obecnie,

stopie, po wybudowaniu na dzisiejszym gmachu
laboratoryum 2 go pitra. W r. 1885, po usuni-
ciu si prof. B r ii h 1 a z powodu choroby, mia-

nowany zostaje profesorem Bronisaw Pawlew-
ski, który prowadzi wykady caej technologii

chemicznej i kierownictwo dwóch laboratoryów
na Iii. i IV. roku i którjrte czyni usilne zabiegi

okoo podniesienia caego wydziau chemii te-

chnicznej na Politechnice. W r. 1886/7 zaoono
i pomieszczono w lokalnociach katedry techno-

logii chemicznej dwie krajowe stacye dowiad-
czalne, jedn dla przemysu ceramicznego, drug
dla przemysu naftowego. Kierownikiem pierwszej

zostaje in. Edmund K rz e n, a kierownikiem dru-

giej Br. P a w 1 e w s k i, który w r. 1891 przelewa

kierownictwo teje stacyi na docenta, Romana
Zaozieckiego. Obie te stacye d do pod-
niesienia przemysu odnonego i daj mono
modym chemikom bliszego zapoznania si
z tymi dziaami przemysu. W r. 1887 habilituje
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s\ do wykadów technologii nafty Roman Z a-

o z i e c k i, wychowanek i asystent tutejszej Po-
litechniki; w ostatnich czasach habihtuje si a pó-

niej zostaje profesorem bakteryologii i czci
technologii chemicznej Wiktor S y n i e w s k i, ró-

wnie absolwent i asystent teje politechniki. Z za-

mianowaniem Wiktora S y n i e w s k i e g o pro-

fesorem nastpuje rozdzia laboratoryów i katedr;

kierownictwo laboratoryum na roku 111. obejmuje
prof. W. S y n i e w s k i, na IV. roku zatrzymuje
kierownictwo prof. P a w 1 e w s k i.

Za czasów prof. Pawlewskiego asysten-

tami byli pp. : F i 1 e m o w i c z, Jakimowicz,
Lachowicz, Z a o z i e c k i, B r u n e r, S y-

n i e w s k i, Dziewoski, T o c h t e r m a n

i inni znani ogóowi ze swych prac chemicy;
z laboratoryum prof. Pawlewskiego wyszli pp.:

D z i u r z y s k i, L a u r y n o w, M a t z k e,

dzisiejsi kierownicy gazowni w Stanisawowie,
Drohobyczu, Jarosawiu, i cay szereg dzielnych

pracowników w rónych gaziach przemysu jak

pp.: Klimaszewski, R o 1 1 e, Rutkowski,
Pannenka, Wieleyski it. d.

Dzisiejsze laboratoryum 4-te technologii che-

micznej obejmuje: pokój wagowy dla sucha-
czy, jedn wiksz sal dla prac, pracowni
i pokój wagowy profesora, sal wykadow, may
magazyn szka, a w piwnicy prowizorycznie
w domku po motorze do pompowania wody
mieci si skad kwasów i chemikaliów. W praco-

wni jest 18 miejsc do pracy, bardzo ciasnych

tak, e ju od przyszego roku szkolnego ilo
miejsc nie wystarczy dla przyszych suchaczy.
Laboratoryum dotychczas pobierao 1.800 kor.

rocznej dotacyi, dopiero w ostatnim roku pod-
niesiono j do 2.000 kor. Dotacya zuywan jest

11*
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gównie na zakupno maszyn i chemikaliów, na za-

kupno jednak cenniejszych przyrzdów nie wystar-

cza ; muzeum technologicznego prawie niema
adnego i nawet nie mona dzi o niem marzy
ze wzgldu na brak miejsca; dopiero w nowem
pomieszczeniu mona bdzie przystpi do za-

wizku muzeum.
Laboratoryum posiada 8 szaf ze szkem,

chemikaliami i przyrzdami, 5 wag analitycznych,

4 piece zwyke, 1 elektryczny do opale. Z przy-

rzdów zasuguj na wzmiank: 3 polarymetry:

Wilda, Laurenta i Scheiblera, 2 mikroskopy, mi-

kroskop do badania metali, prosty spektroskop,

spektroskop absorbcyjny v. kalorymetryczny re-

fraktometr, przyrzd do destylacyi Claudona i Mo-
dna, przyrzdy do analizy gazów, astrometry i sze-

reg przyrzdów do analizy technicznej. Cz na-

wet tych przyrzdów wypoyczono laboratoryum

3-mu, które dopiero niedawno zostao niezale-

nem. Szczupo laboratoryum, brak rodków
i równoczenie odrbno programu wykadów
i zaj, jest powodem, e modzi chemicy Poli-

techniki nie mog zaj si przez czas duszy
opracowaniem odrbnych tematów naukowych
i prawie nie bior udziau w postpie tej nauki.

Praca ta przypada jedynie w udziale asystentom,

o ile ci nie rekrutuj si ze suchaczów III. lub

IV. roku.

Laboratoryum chemiczne Szkoy Politechnicznej.

W osobnym jednopitrowym budynku, zwró-

conym frontem do pi. w. Jura, mieszcz si la-

boratorya chemiczne Szkoy Politechnicznej. Wik-
sz poow budynku zajmuj laboratorya katedry

chemii ogólnej i analitycznej, reszt laboratorya

dwu katedr technologi chemicznej i dwie dowiad-
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czalne stacye krajowe dla przemysu naftowego
i ceramicznego.

Laboratorya chemii ogólnej i anali-

tycznej. Od czasu utworzenia SzkoK' Politechni-

cznej i przeniesienia zbiorów dawnej Akad. Tech-
nicznej do wybudowanych za namiestnika Age-

nora hr. Gouchowskiego nowych gmachów Szkoy
Politechnicznej pozostaway te pracownie a do
roku 1892 pod kierownictwem prof. dra Augusta
Freunda; odtd zawiaduje instytutem prof. dr. Ste-

fan Niementowski. W chwili obecnej adjunktem
Zakadu jest Wodzimierz Baszyski, asystentami:

Zygmunt Jakubowski i Mieczysaw Mielecki, sty-

pendyst : Wadysaw Kuczyski.
Liczba pracujcych w laboratoryach sucha-

czy wynosi 121.

Urzdzenia pracowni suchaczy s zasto-

sowane do wymaga planu pierwszego i drugiego
roku studyów na Wydziel chemii technicznej i na
kursie przygotowawczym dla kandydatów zawodu
górniczego. Obejmuj 5 sal przeznaczonych dla

prac analitycznych, jakociowych i ilociowych,
z przynalenymi do nich pokojami dla prac z siar-

kowodorem, pokojami wag, ciemniami i t. p.

Poza tem mieszcz si w parterze osobne
pracownie adjunkta, asystenta i stypendysty, war-

sztat mechaniczny z precyzyjn tokarni, dwoma
motorami gazowymi i dwoma dynamo-maszynami,
batery akomulatorów o 40 elementach systemu
dr. Z. Staneckiego, sala dla prac pyrochemicznych,
magazyny i t. p. Na pierwszem pitrze: biblioteka,

gabinet profesora, pracownia i pokój zbiorów
dla sali wykadowej. Audytoryum amfiteatralne

na 150 suchaczy zajmuje rodek budynku.
W kilku pokojach wagowych jest ustawio-

nych 12 precezyjnych wag, 2 mikroskopy, 1 pre-
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cezyjny a 2 zwykle polarymetry, 1 spektrometr

Zeissa, 3 aparaty spektralne, aparaty do oznacza-

nia przewodnictwa galwanicznego roztworów, do
bada kryoskopowych i ebulioskopowych i t. p.

Kilka gazowych pieców do spale organicznych,

do tych samych celów elektryczny piec Heraensa,

piece muflowe, gazowe i wglowe, piec Perota,

kilka pieców elektrycznych kryptolowych, 2 termo-

stosy PiJlchera, mae przenone baterye akumu-
latorów, wywiewy rtciowe, olejewe pompa dwu-
tokowa Geryka i t. p. urzdzenia su do spe-

cyalnych celów bada naukowych.
Laboratoryum posiada nadto obfity zbiór

rónych naczy platynowych cznej wagi Po kig.

oraz bogate zbiory preparatów chemicznych.

Roczna staa dotacya rzdowa wynosi 2.800 k. Prze-

szo drugie tyle daj taksy laboratoryjne, uiszczane

przez suchaczy pracujcych w laboratoryach, co
razem z dotacy nadzwyczajn, przyznan przez

rzd na lat par w kwocie 1.500 k. wynosi okoo
9.000 k. rocznie.

Krajowa Stacya dla przemysu naftowego przy Szkole
Politechnicznej.

Zaoona w r. 1899 przez Wydzia krajowy

w porozumieniu si z Rzdem w gmachu labora-

toryjnym Szkoy Politechnicznej jest umieszczon
w suterenach tego gmachu w sposób zupenie nieod-

powiedni. Celem zaoenia stacyi dowiadczalnej

dla przemysu naftowego byo nawizanie stycz-

noci midzy studyami teoretycznemi a praktycz-

nemi, raz przez podjcie prac w laboratoryum, wy-
nikajcych z potrzeb praktyki, powtóre przez na-

strczenie monocisuchaczom Szkoy Politechnicz-

nej lub ukoczonym chemikom i praktykom za-

poznania si z robotami laboratoryjnemi, w zakres
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naftowego przemysu wchodzcemi. Na dalszym
pl.anie byo podjcie i przeprowadzenie bada
naukowych z dziedziny chemii i technologii wosku
ziemnego i oleju skalnego. Temu celowi, mimo
bardzo nieodpowiedniego pomieszczenia i braku
rodków, odpowiedziaa naftowa siacya dowiad-
czalna w zupenoci, bo w cigu lat wyszy z pra-

cowni stacyi naftowej bardzo liczne prace, z któ-

rych kilka na konkursie Wydziau krajowego
zostay nagrod uwieczone. To zjednao stacyi

naftowej rozgos poza granicami kraju tak, e
kilkakrotnie z dalekich stron przyjedali prakty-

kanci na studya do stacyi we Lwowie.
Obecnie projektuje si rozszerzenie stacyi

i pomieszenie jej w osobnym budynku. Niewtpli-
wie przyczyni si to znacznie do jej dalszego roz-

woju. Kierownikiem stacyi jest prof. Roman Za-

oziecki; jemu przydany jest asystent.

Muzeum rodków naukowych przy katedrze minera-
logii i geologii

W Szkole Politechnicznej (na 11. pitrze gównego
budynku) zawiera zbiory: a) dla mineralogii ogól-

nej, b) systemat. mineralogiczny, c) petrografi-

czny, d) dla geologii dynamicznej, e) formacyi

(systemów) geologicznych (z wyczeniem krajo-

wych, f) geologiczny krajowy rozdz. wedug obsza-

rów, g) systemat. paleontologiczny, h) waniejszych
krajowych kamieni budowlanych.
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Statystyka suchaczy Szkoy Politecinicznej

w roku 1905 6.

1. Liczba suchaczy:

Na Wydziale:

I

I

Inynieryi, wraz z kursem geom. 676 15 23 714

Budownictwa ldowego. ... 84 6 10 100

Budowy maszyn 205 13 48 266

Chemii technicznej 73 11 24 108

Razem . . .1.038 45 105 1.188

2. Podug metryki urodzenia pochodzio :

Z Galicyi 911 such.

Austryi dolnej 5

lska austryackiego .... 8

Bukowiny 5

Czech 2

Moraw , . . . 3

Wgier i Siedmiogrodu .... 3

VV^ Ks. Poznaskiego .... 2

Królestwa Polskiego i Rosyi. . 239

Niemiec 3

Rumunii 2

Turcyi 1

Francyi 3

Herzogowiny 1

Razem . . .1.188 such.
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3. Ze wzgldu na narodowo i wyznanie religijne by
rozdzia suchaczy nastpujcy:

Narodowo

Polaków

Rusinów

.

Czechów
Niemców
Rosyan .

Francuzów

Anglików

926

2

I

W \' z n a n I e

^ ^ r- '^ n:

-r. o

6 2

68 —
14 42

1

Beznarodowociowych — — — — — 114

Razem ... 930 74 2 14 2 157 9 1.

Oi

993

69

3

1

I

1

1

114

188

7.

Uniwersytet.

Lwów posiada ju w wiekach rednich szko
miejsk przy kociele Panny Maryi, zbudowan
i utrzymywan przez miasto a podleg plebanowi
tego kocioa. Gdy w r. 1412 przeniesiono stolic

arcybiskupi z Halicza do Lwowa, szkoa ta staa
si metropolitaln, a za arcybiskupa lwowskiego,
synnego Grzegorza ze Sanoka, staa si kolo-
ni Akademii Jagielloskiej i w w. XVI. zas>'-

na imionami swych rektorów, których miano-
wao miasto z poród magistrów, a póniej nawet
doktorów Szkoy Jagielloskiej. Mimo dobrego
uposaenia i zdolnoci swych rektorów szkoa
metropolitalna pocza traci na znaczeniu wobec
Kollegium Jezuitów, którzy sprowadzeni w r.

1584 do Lwowa przez arcybiskupa lwowskiego,
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Dymitra Solikowskiego wkrótce te wybudowali
we Lwowie Kollegium, otwarte w r. 1608, a liczce

ju w kilka lat póniej 550 uczniów. Kollegium
to obok kursów niszych miao kurs filozo-

ficzne i teologiczne. W interesie katolicyzmu i pol-

skoci dyli Jezuici do zamienienia Kollegium na
Akademi równ krakowskiej, by nie do-

puci do zaoenia we Lwowie akademii schizma-

tyckiej.Schizmatycy bowiem najmocy ugody hadziac-

kiej (1658) otrzymali prawo zaoenia dwu aka-

demii, jednej w Kijowie, a drugiej gdzie sobie

upatrz, z tym jednak warunkiem, e gdzie ich

akademia stanie, ju inne szkoy tworzone by
nie mog. By nie dopuci do zaoenia takiej

akademii we Lwowie, w którem to miecie ju
i tak od poowy XVI. w. istniaa szkoa prawo-
sawna, grecko-sowiaska. Jezuici uzyskali (1661)

od króla Jana Kazimierza akt fundacyi Akade-
mii czyli Uniwersytetu we Lwowie, rów-
najcy now instytucy w prawach i przywilejach

z Akademi Jagiellosk, z wszystkimi fakultetami

i prawem nadawania wszystkich stopni akademic-

kich. Wprawdzie ani Sejm, ani Akademia krakow-
ska, ani nawet Lwów, nie rozumiay korzyci py-
ncych z tego Uniwersytetu dla katolicyzmu i pol-

skoci i akt królewski nie uzyska zatwierdzenia

Sejmu, mimo to Kollegium jezuickie nazywao
si przecie Akademi i liczyo setki uczniów,

a midzy nimi synów najwybitniejszych rodzin

kraju. August 111. zatwierdzi (1758) przywilej erek-

cyjny Jana Kazimierza, a papie Klemens Xlii.

wyda bull, zatwierdajc Akademi z prawem
udzielania stopni doktorów teologii, prawa kano-

nicznego i filozofii. Jednym z promowanych w tej

Akademii doktorów filozofii by poeta Franciszek

Karpiski. Akademia, uwaana powszechnie za
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Uniwersytet, istniaa a do kasaty Zakonu
w r. 1773.

Rzd austryacki, zagarnwszy Galicy, nie

pomyla zrazu o utworzeniu Uniwersytetu, ale

utworzy tylko osobne Collegium Medicum
dla ksztacenia chirurgów; dawny uniwersytet

Jezuitów zamieni na liceum na wzór akademii
rycerskich] istniejcych w Austryi, a dla synów
szlachty utworzy Collegium Nobilium (The-
resianum), zwane po polsku Akademi sta-

now, uywszy do tego majtku fundacyi X. arcy-

biskupa Gowiskiego. Wykady we wszystkich

tych szkoach odbyway si w jzyku aciskim.
Dopiero cesarz Józef II., chcc zapewni krajowi

dostateczn ilo urzdników, ksiy i lekarzy,

odnowi w r. 1784 we Lwowie Uniwersytet
z wszystkimi czterema wydziaami i gimnazyum.
Jzykiem wykadowym tego uniwersytetu by jzyk
aciski a urzdowym niemiecki. Na profesorów
powoa Józef II. Niemców lub zniemczonych
Czechów.

Po przyczeniu Krakowa do Galicyi Uniwer-
sytet lwowski zosta (1805) czciowo przeniesiony

do Krakowa, a we Lwowie pozostao jedynie

liceum, przy którem jednak istniao studyum
filozofii, prawa, teologii i studyum chirurgiczne.

W liceum tem mona byo osign tylko dokto-

rat teologii i filozofii; prawnicy i medycy musieli

o doktoraty ubiega si w Krakowie lub w Wie-
dniu. Po utracie Krakowa, który zosta wolnem
miastem, zachodzia obawa, e Polacy z pod
zaboru austryackiego udawa si bd na Uni-

wersytet do Krakowa lub do Warszawy. Wobec
tego cesarz Franciszek I. w 1817 roku wyniós
liceum lwowskie ponownie do godnoci Uni-
wersytetu z wydziaami: teologicznym, prawni-
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czym, filozoficznym i ze studyum medyczno-chi-
rurgicznem (zwinitym w r. 1872 4). Pocztkowo
wykadano w tym Uniwersytecie po acinie, podo-
bnie jak w józefiskim; w r. 1824 wprowadzono
jzyk niemiecki, jako wykadowy dla wszystkich

przedmiotów na wydziale filozoficznym, a póniej
dla kilku przedmiotów na wydziale prawniczym.
W r. 1826 ustanowi Rzd katedr jzyka i litera-

tury polskiej z jzykiem wykadowym polskim,
ale profesor tego przedmiotu (Mikoaj Michale-

wicz t 1846) nie umia obudzi w uczniach za-

pau do tych nauk. Dopiero Antoni Maecki,
powoany w r. 1856 na profesora tych przedmio-
tów, wietnymi swymi wykadami otworzy po
raz pierwszy w Galicyi oczy suchaczom na nie-

znane im skarby jzyka i literatury ojczystej i wzbu-
dzi niebyway entuzyazm wród modziey pol-

skiej, a zarazem gorce pragnienie suchania
wszystkich wykadów w jzyku ojczystym. Na to

musiano jednak dugo jeszcze czeka i podczas
gdy Rusini, którzy od r. 1849 posiadali katedr
jzyka i literatury ruskiej, otrzymali ju w r. 1862
dwu profesorów nadzwyczajnych, wykadajcych
w jzyku ruskim przedmioty egzaminu sdowego
na wydziale prawniczym, Polacy dopiero w r. 1867
dziki staraniom ówczesnego Namiestnika Galicyi,

Agenora hr. Gouchowskiego, otrzymali pierwsze

trzy katedry na wydziale prawniczym z jzykiem
wykadowym polskim. Skutkiem wydania konsty-

tucyi grudniowej w r. 1867 Sejm galicyjski zaj
si gorco spraw jzyka wykadowego w Uni-

wersytecie lwowskim, a owocem tych zabiegów
byo najwysze postanowienie z r. 1871, moc
którego odpady wszelkie ograniczenia, jakie dotd
stay na przeszkodzie odbywania polskich i ruskich

wykadów na wydziaach : prawniczym i filozoficz-
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nym Uniwersytetu lwowskiego, a na katedry tych

fakultetów mog odtd by powoywane tylko

osoby uzdolnione zupenie do wykadania w jed-

nym z obu jzyków krajowych. Skutkiem tego
profesorowie Niemcy powoli usuwali si z Uni-
wersytetu, a miejsce ich zajmowali Polacy. Wród
Rusinów nie znateli si jednak odpowiedni kan-
dydaci, nic tedy dziwnego, e Uniwersytet, stra-

ciwszy charakter niemiecki, przybra charakter

polski, cho to moe pewnym sferom rzdz-
cym wiedeskim nie byo na rk. Ten polski

charakter Uniwersytetu lwowskiego uzna wy-
ranie Rzd w r. 1882, orzekajc, e regu
jest, i w Uniwersytecie lwowskim pro-
fesorowie obowizani s do wykadania
w jzyku polskim, podczas gdy katedry
ruskie stanowi tylko wyjtek od tej

reguy*). Dalsz konsekwency polskiego charak-

teru Uniwersytetu jest fakt, e jego jzykiem
urzdowym jest jzyk polski, a to na
mocy najwyszego postanowienia z r. 1879.

Od r. 1883 posiada Uniwersytet katedr historyi

polskiej, od r. 1887. katedr prawa polskiego
a od r. 1903 drug katedr jzyka i literatury

polskiej. W r. 1894 5 otrzymah Uniwersytet wy-
dzia lekarski. Stao si to po dugoletnich stara-

niach kraju, zwaszcza posów polskich do Rady
PaFistwa (przedewszystkiem Profesora Uniwersy-
tetu lwowskiego, posa Euzebiusza Czerkawskiego

*) Katedr tych jest na wieckich wydziaach Uni-
wersytetu pi, a mianowicie: na wydziale prawa: kate-

dry prawa ogólnego i karnego, a na wydziale filozoficz-

nym: jedna zwyczajna i jedna nadzwyczajna katedra
jzyka i literatury ruskiej i katedra historyi V\'schodu

Europy; nadto odbywaj si w jzyku ruskim wykady
dwu przedmiotów na wydziale teologii.
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i Ottona Hausnera) i po czstokro ponawianych
przedstawieniach Sejmu krajowego, który nadto
sam hojn ofiar przyczyni si do jego zaoenia.

Obecnie hczy Uniwersytet na wydziale teolo-

gicznym 8 katedr zwyczajnych i 1 nadzwyczajn;
na wydziale prawa i umiejtnoci politycznych

15 zwyczajnych i 4 nadzwyczajne; na wydziale

lekarskim 14 zwyczajnych i 2 nadzwyczajne, a na
wydziale filozoficznym 24 katedr zwyczajnych i 7

nadzwyczajnych. Docentów prywatnych jest: na
wydziale teologicznym 3, na prawniczych 5, na
lekarskim 22, na filozoficznym 24. Asysten-

tów na wydziale lekarskim jest 26, na filozo-

ficznym 8.

Suma wydatków Skarbu Pastwa prelimino-

wana na utrzymanie Uniwersytetu w roku 1907
wynosi 1,207.822 k.

Liczba suchaczy wzrasta stale, co wykazuje
nastpujca tablica statystyczna frekwencyi sucha-
czy z ostatnich lat dziesiciu:

Dr^ir Suma suchaczy
•^"•^ na wszystkich wydzfaach

1897 8 1.732

1898 9 1.901

1899 00 2.004

1900 1 2.060

1901 2 1.628

1902 3 2.414

1903 4 2.747

1904 5 .• 2.933

1905 6 3.249

1906 7 3.582

Studenci p o 1 s c \' n a w y d z i aa c h wiec-
kich stanowi wicej, ni trzy czwarte
ogóu, ruscy mniej, ni jedn pit. Rusini
wykazuj przyrost 40" ,„ Polacy 60%.
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Gmach gówny Uniwersytetu znajduje si
obecnie obok kocioa w. Mikoaja*). Gmach
ten mieci aul, kancelarye, sale wykadowe dla

wydziaów teologicznego, prawniczego i dla nie-

których wykadów wydziau filozoficznego. Nadto
w budynku tym pomieszczone s zakady i zbiory:

historyi sztuki nowoytnej, filologii klasycznej,

archeologii, paleografii i dyplomatyki, oraz insty-

tuty: zoologiczny, anatomii porównawczej, bota-

niczny, geologiczno-paleontologiczny i botaniczno-

biologiczny z cennymi zbiorami. Do gmachu przy-

lega ogród botaniczny z cieplarniami i szklarniami.

Poniewa skutkiem przepenienia gmachu gów-
nego zbiorami daje si dotkliwie uczuwa brak

sal wykadowych i lokali seminaryjnych, przeto

Rzd przyrzek, i przystpi do budowy gmachu,
w którym znajd pomieszczenie zakady geologii,

paleontologii, astronomii i geografii, a nadto do
drugiego gmachu dla botaniki, zoologii, anatomii

porównawczej i biologii. Grunta pod te budowle
s ju zakupione i plany sporzdzone, a Uniwer-
sytet czyni poza tem starania, by naby grunta pod
nowy ogród botaniczny i by skoni Rzd do
budowy nowego gmachu gównego. Dla chemii

i mineralogii wystawi ju Rzd w r. 1891 budy-

nek osobny przy u. Dugosza 1. 6 na gruntach

ogrodu botanicznego, a dla fizyki (z geografi,

matematyk i astronomi) w r. 1887 gmach przy

ul. Dugosza 1. 8.

Wydzia lekarski otrzyma w czasie od
r. 1894 gmachy dla dziewiciu zakadów medy-

') Dawny gmach uniwersytecki przy ul. Krakowskiej
spalony zosta w r. 1848 podczas bombardowania Lwowa,
a obecne swe pomieszczenie ma Uniwersytet od r. 1851.
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cyny teoretycznej*), wzniesione przy ul. Piekar-

skiej 1. 52 na gruntach ofiarowanych przez gmin
m. Lwowa, i gmachy dla kliniki chorób wewntrz-
nych, kliniki chirurgicznej i kliniki pooniczo-
ginekologicznej, wzniesione na gruntach szpitala

krajowego kosztem funduszu krajowego. Prócz

tego Wydzia krajowy zaadaptowa kosztem fun-

duszu krajowego lokale w gównym gmachu szpi-

talnym na klinik chorób ocznych i na klinik

chorób skórnych i wenerycznych. Dotd brak

jednak wydziaowi lekarskiemu kliniki oto rhino-

laryngologicznej, kliniki chorób nerwowych i umy-
sowych, i kliniki chorób dziecicych, o których

zdobycie czyni usilne i wytrwae zabiegi.

Prawdziw ozdob Uniwersytetu jest wyko-
czony w r. 1905 wedug wszelkich wymogów
nowoczesnych gmach Biblioteki Uniwersytec-
kiej przy ul. Mochnackiego 1. 5. ze wspania
czytelni, pracowni profesorów, pokojem dlarko-
pisów, zbiorem numizmatów i magazynem na

ksiki o elaznej konstrukcyi.

Biblioteka Uniwersytecka, zaoona w r. 1784,

powstaa z ksigozbioru zniesionej Akademii Tere-

zyaskiej (pochodzcej z daru Garellich) i z biblio-

tek zniesionych klasztorów. Cay zbiór wynosi
w roku 1848 nad 51.000 tomów, w tyme jednak

roku przy bombardacyi Akademii zbiór ten pad
niemal w caoci ofiar pomieni (uratowano ledwie

7.200 tomów). W r. 1853 otwarto bibliotek na

nowo w gmachu uniwersyteckim, a dziki darom
(z tych wiksze: Zakadu nar. im. Ossoliskich,

Stanisawa hr. Borkowskiego, ks. Formaniona)

*) Anatomia, fizyologia, histologia, patologia, che-

mia lekarska, farmakologia, anatomia patologiczna, medy-
cyna sdowa, hygiena.
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i nabytkom drog kupna dosza ona z kocem
r. 1904 do liczby 180.000 tomów. W r. 1905.

przeniesiono bibliotek do nowego wasnego gma-
chu, gdzie frekwencya wzrosa w trójnasób;

w r. 1906 korzystao ze zbiorów bibliotecznych

53.534 osób, którym wydano 110.206 dzie
w 191.263 tomach, a 1.309 rkopisów. Biblioteka

liczy obecnie okoo 90.000 dzie w 191.263 to-

mach; zbiór rkopimienny zawiera 887 rkopi-
sów, okoo 800 fasc. archiwaliów i 297 dyplomów.
Gabinet numizmatyczny posiada 11.178 monet
i 502 medali.

Dzia matematyczno-fizyczny liczy 6.680 dzie,

przyrodniczy 3.210, medyczny 5.625. Biblioteka

abonuje 29 czasopism matematyczno-fizycznych,

46 przyrodniczych, 51 medycznych.
Na wzmiank zasuguj komplety dzie przy-

rodniczych i lekarskich:

1) International Cataloque of scientific Lite-

ratur. (67.263 11.)

2) Ostwald: Klassiker der exakten Wissen-
schaften.

3) Komplety publikacyi Akademii we Wiedniu,
Berlinie, Halli, Monachium, Paryu, Petersburgu i in.

4) The Norwegian North Polar Expedition

1893—1896. Scientific Results edited by F. Nansen.
(15.036 111.)

5) Expedition Antarctique Belge. Resultats du
Voyage du „Belgica" 1897—1899. (82.687 III)

6) Ergebnisse der in dem Atlantischen Ozean
1889 ausgefiihrten Plankton-Expedition der Hum-
boldt-Stiftung. (19.765 111)

7) Biologische Untersuchungen. Hrg. von
Retzius. (65.495 111. i iV.)

8) Bibliotheca Zoologica. Hrg. von Chun.
(65.498 III.)

12
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9) Bibliotheca botanica.

10) Fauna und Flora des Golfes von Neapel.

(19.101 ill.)

11) Das Pflanzenreich (Regni vegetabilis con-

spectus) Hrg. von Engler. (83.101 111.)

12) C. F. de Martius, Flora Brasiliensis.

(17.201 IV.)

13) Palaeontografica. (65.496 III.)

14) Romer, Frech... Lethaea geognostica.

(83.105 111.)

15) F. J. Pictet, Materiaux pour la paleonto-

logie suisse. (83.024 III.)

16) Denkschriften der Medicinisch naturwis-

senschaftlichen Gesellschaft zu Jena. (65.379 111.)

17) Real-Encyklooadie der gesammten Heil-

kunde. 3 Aufl.
'

(83.870 II.)

18) Index Medicus. (65.666 III.)

19) Bibliographia Medica. (65.667 III.)

20) Bibliothera Medica.

Ruch naukowy Uniwersytetu objawia si
w tempie coraz ywszem w licznych pracach

profesorów, docentów i asystentów, które to

prace s ogaszane drukiem, w pracach uczniów,

dokonywanych w seminaryach i laboratoryach,

oraz w licznych kókach naukowych modziey
akademickiej, rozwijajcych si zwaszcza w ostat-

nich latach bardzo piknie.

Z tem wikszym smutkiem naley skonstato-

wa, e do polskiego Uniwersytetu we Lwowie,

w którym ksztaci si take sporo modziey
ruskiej, spoeczestwo ruskie w Galicyi w^schod-

niej odnosi si nieprzyjanie, a od lat kilku wprost

wrogo. Jakkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie

Rusinom, by si w tym Uniwersytecie habilitowali

do wykadów ruskich i t drog uzyskiwali równo-

lege z polskiemi katedry, ruchu naukowego w tym
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kierunku nie wida. Natomiast od r. 1901. usiuje

si Uniwersytetowi narzuci gwatem jzyk ruski

jako drugi jzyk urzdowy, mimo e na mocy
najwyszego rozporzdzenia z r. 1879 jest nim
wycznie jzyk polski, co póniej kilkakrotnie

stwierdzi Rzd i Trybuna pastwa.
Na tej te podstawie w powanej i penej

godnoci enuncyacyi polscy profesorowie i docenci

owiadczyli si w dniu 2 marca 1907 z caym
naciskiem przeciw utrakwizacyi Uniwersytetu i lu-
bowali przekaza nastpnym pokoleniom nietknit
ca t spucizn, któr objli po bezporednich
swych poprzednikach w tem niezachwianem prze-

konaniu, e Uniwersytet lwowski jak dotd
jest polskim, tak te i na przyszo
polskim pozosta powinien.

Skad Uniwersytetu w roku 1906/7 przedsta-

wia si nastpujco:

A). Senat akademicki

Rector magnificus: Szczsny Gryziecki,
Dr. praw.

Prorektor: Antoni Gluziski, Dr. wszech
nauk lekarskich.

Dziekani: X. Józef Komarnicki, Dr. teol.,

dziekan wydziau teologicznego; Ernest Ti 11,

Dr. praw, dziekan wydziau prawniczego; Wa-
dysaw Szymonowicz, Dr. wszech nauk lek.,

dziekan wydziau lekarskiego; Maryan Smolu-
chowski. Dr. filozofii, dziekan wydziau filoz.

Prodziekani: X. Jan ukowski, Dr. teol.,

prodziekan wydz. teologicznego ; Marceli Chlam-
tacz, Dr. praw, prodziekan wydziau prawniczego;
Emanuel Machek, Dr. wszech nauk lekarskich,

prodziekan wydziau lekarskiego; Rudolf Zuber,
Dr. filozofii, prodziekan wydziau filozoficznego.

12*
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Delegaci wydziaów: X. Maciej Sieniatycki,
Dr. teologii, delegat teologicznego kollegium pro-

fesorów; Aleksander Doliski, Dr. praw, de-

legat prawniczego kollegium profesorów; Henryk
Kadyi, Dr. wszech nauk lekarskich, delegat le-

karskiego kollegium profesorów; Ignacy Za-
krzewski, Dr. filozofii, delegat filozoficznego

kolleginm profesorów.
Sekretarz i notaryusz: Alojzy Winiarz,

Dr. praw.
B) Wydziay:

I. Wydzia teologiczny. Profesorowie: X. Jan
Bartoszewski, Dr. teologii, prof. zw. teologii pa-

storalnej i pedagogii z wykadem ruskim; X. Józef

Komarnicki, Dr. teologii, prof. zw. nauk biblijnych

Nowego Testamentu; X. Jan Fijaek, Dr. teologii

i prawa kanonicznego; X. Baej Jaszowski, Dr.

teologii, prof.zw. prawa kocielnego i pedagogiki;

X. Stanisaw Narajewski, Dr. teologii, pro!, zw.

teologii moralnej; X. Jan ukowski, Dr. teologii,

profesor zw. dogmatyki fundamentalnej i filozofii

chrzecijaskiej ; X. Maciej Sieniatycki, Dr. teologii,

prof. zw. dogmatyki szczegóowej ; X. Tytus Mysz-
kowski, Dr. teologii, prof. nadzw. studyum biblij-

nego Starego Testamentu i dyalektów semickich;

X. Adam Gerstmann, Dr. teologii, docent teologii

pastoralnej; X. Jan lósarz, Dr. teologii, do-

cent teologii pastoralnej; X. Stanisaw Wysocki,
Dr. teologii, docent prawa kocielnego ; X. Euge-
niusz Huzar, kapan, nauczyciel katechetyki i me-
todyki z wykadem ruskim; X. Dyonizy Doro-
yski. Dr. teologii.

II. Wydzia prawa i umiejtnoci polit>'cznych.

Profesorowie : August Balasits, Dr. praw, prof.

zwycz. austryackiej procedury cywilnej; Aleksander

Janowicz, Dr. praw, prof. zw. prawa niemieckiego,
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docent austr. postpowania cyw. sd.; Gustaw
Roszkowski, Dr. filozofii, magister prawa i admi-
nistracyi; Oswald Balzer, Dr. praw. Dr. filozofii

honoris causa Uniw. lwów.; Wadysaw Abraham,
Dr. praw, prof. zw. prawa kanonicznego; Szczsny
Gryziecki, Dr. praw, prof. zw. austr. prawa i po-
stpowania karnego; Stanisaw Starzyski, Dr.

praw, prof. zw. ogólnego i austr. prawa pastw.;
Wadysaw Ochenkowsla', Dr. filozofii, prof. zw.
ekonomii politycznej ; Piotr Stebelski, Dr. praw,
prof. zw. austr. prawa i postpowania karnego
z wykadem ruskim; Stanisaw Gbiski, Dr. pr.,

prof. zw. ekonomii politycznej; Alfred Halban,
Dr. praw, prof. zw. historyi porównawczej prawa;
Marceli Chlamtacz, Dr. praw, prof. zw. prawa
rzymskiego; Ernest Till, Dr. praw, profesor zw.
powszechnego prawa prywatnego austryackiego

;

Ignacy Koschembahr-yskowski, Dr. praw, prof.

zw. prawa rzymskiego; Stanisaw Dniestrzaski,
Dr. praw, prof. nadzw. austryackiego powszech-
nego prawa prywatnego z jzykiem wyk. ruskim

;

Aleksander Doliski, Dr. praw, profesor nadzw.
prawa nandlowego i wekslowego; Józef Buzek,
Dr. praw, prof. nadzw. statystyki, nauki admini-

stracyi i austryackiego prawa administr. ; Leon
hr. Piniski, Dr. praw, Dr. praw honoris causa
Uniw. Jagielloskiego, profesor honorowy prawa
rzymskiego i karnego; Jan Dobrzaski, Dr. praw,
habilitowany docent prywatny austr. prawa i po-
stpowania karnego z jzykiem wykad, ruskim

;

Wadysnw Piat, Dr. praw, habilitowany docent
pryw. ekonomii polit. ; Alojzy Winiarz, Dr. praw,
habilitowany docent pryw. prawa polskiego; Jan
Rozwadowski, Dr. praw, habilitowany docent
pryw. ekonomii polit. ; Przemysaw Dbkowski,
Dr. praw, habilitowany docent prywatny prawa
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polskiego; Tadeusz Klusik -Orzechowski, suplent

rachunkowoci pastwowej.
111. Wydzia lekarski. Profesorowie: Henryk

Kadyi, Dr. wszech nauk lekarskich, profesor zw.

anatomii opisowej ; Ludwik Rydygier, Dr. wszech
uauk lek., prof. zw. chirurgii; Antoni Gluziski,

Dr. wszech nauk lek., prof. zw. szczegóowej pa-

tologii i terapii chorób wewntrznych
; Jan Prus,

Dr. wszech nauk lek., prof. zw. patologii ogólnej

i dowiadczalnej; Antoni Noga Mars, Dr. wszech
nauk lek., prof. zw. poonictwa i ginekologii;

Andrzej Obrzut, Dr. wszech nauk lek., prof. zw.

anatomii patologicznej; Adolf Beck, Dr. wszech
nauk lek., prof. zw, fizyologii; Wodzimierz u-
kasiewicz, Dr. wszech nauk lek., prof. zw. der-

matologii i chorób syfilitycznych ; Emanuel Ma-
chek, Dr. wszech nauk lek., prof. zw. okulistyki

;

Wadysaw Szymonowicz. Dr. wszech nauk lek.,

prof. zw. histologii i embryologii; Stanisaw B-
dzyski. Dr. wszech nauk lek. i filozofii, profesor

zw. hygieny ; Wodzimierz Sieradzki, Dr. wszech
nauk lek., prof. zw. medycyny sdowej; Leon
Popielski, kandydat nauk fizyko-matemat. peters-

burgskiego uniw., dr. med., prof. zw. farmakologii

i farmakognozyi
; Jan Raczyski, Dr. wszech nauk

lek., prof. nadzw. pedyatryi; Henryk Halban, Dr.

wszech nauk lek., prof. nadzw. psychiatry! i neuro-

patologii; Pawe Kuera, Dr. wszech nauk lek.,

prof. nadzw. hygieny ; Grzegorz Ziembicki, Dr.

wszech nauk lek., habilitowany docent prywatny
chirurgii ; Hilary Schramm, Dr. wszech nauk lek.,

habilitowany docent pryw. chirurgii
; Józef Wicz-

kowski. Dr. wszech nauk lek., habilitowany doc.

pryw. patologii specyalnej i terapii chorób wewn.;
Roman Barcz, Dr. wszech nauk lek., habilitowany

docent pryw. chirurgii; Franciszek Komiski,
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Dr. wszech nauk lek., habilitowany docent pryw.
poonictwa i ginekologii; Wadysaw Bylicki,

Dr. med., chirurgii i magister poonictwa, habi-

litowany docent pryw. poonictwa i ginekologii;

Gustaw Bikeles, Dr. wszech nauk lek., habilito-

wany docent pr>'w. anatomii mikroskop, ukadu
nerwowego; Antoni Gabryszewski, Dr. wszech
nauk lek., habilitowany docent pryw. chirurgii;

Adam Soowij, Dr. wszech nauk lek., habilitowany

doc. pryw. poonictwa i ginekologii; Edmund
Kowalski, Dr. wszech nauk lek., habilit. docent
pryw. hydroterapii; Adam Szulisawski, Dr. wszech
nauk lek., habilitowany docent pryw. okulistyki;

Juliusz Marischler, Dr. wszech nauk lek., habilit.

docent pryw. medycyny wewntrznej; Andrzej

Goka, Dr. wszech nauk lek., habilitowany doc.

pryw. dentystyki; Roman Rencki, Dr. wszech nauk
lek., habilitowany docent pryw. medycyny wewn.;
Adam Bednarski, Dr. wszech nauk lek., habilito-

wany docent pryw. okulistyki; Teodor Bohosie-

wicz, Dr. wszech nauk lek., habilitowany docent

pryw. stomatologii i dentystyki; Edmund Bier-

nacki, Dr. wszech nauk lek., habilitowany docent

pryw. patologii ogólnej i dowiadczalnej ; Maksy-
milian Herman, Dr. wszech nauk lek., habilito-

wany docent pryw. chirurgii; Józef Markowski,
Dr. wszech nauk lek., habilitowany docent pryw.

anatomii opisowej ; Kazimierz Panek, Dr. wszech
nauk lek., habilitowany docent pryw. hygieny;

Jerzy Modrakowski, Dr. wszech nauk lek., habi-

litowany docent prywatny farmakognozyi; Józef

Józef Szpilman, Dr. wszech nauk lek., wykada-
jcy weterynary.

IV. Wydzia filozoficzny. Profesorowie : Teofil

Ciesielski, Dr. filozofii, prof. zw. botaniki ; Bro-

nisaw Radziszewski, Dr. fil., prof. zwycz. chemii
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Ogólnej i farmaceutycznej ; Ryszard Marya Werner,
Dr. fil., prof. zw. jzyka i literatury niemieckiej

;

Antoni Rehman, Dr. fil., prof. zwycz. geografii

;

Tadeusz Wojciechowski, Dr. fil., prof. zw. hist.

polskiej ; Emil Habdank Dunikowski, Dr. filoz.,

prof. zw. mineralogii ; Bronisaw Kruczkiewicz,

Dr. fil., prof. zw. filologii klasycznej
; Józef Pu-

zyna, Dr. fil., prof. zw. matematyki ; Micha Kru-
szewski, magister historyi ruskiej, prof. zw. hist.

powsz. z wykadem ruskim; Bronisaw Dembiski,
Dr. fil., prof. zw. historyi powszechnej; Ignacy

Zakrzewski, Dr. fil., prof. zw. fizyki dowiadcz.;
Kazimierz Twardowski, Dr. fil., prof. zw. filozofii;

Jan Booz Antoniewicz, Dr. fil., prof. zw. hist.

sztuki nowoytnej ; Ludwik Finkel, dr. fil., prof.

zw. historyi austryackiej, docent historyi rednio-
wiecznej i nowoytnej ; Aleksander Kolessa, Dr.

fil., prof. zw. jzyka ruskiego i literatury ; Rudolf

Zuber, Dr. fil., prof. zw. geologii; Maryan Smo-
luchowski, Dr. fil., prof. zw. fizyki teoretycznej;

Józef Kallenbach, Dr. fil., prof. zw. jzyka pol-

skiego i literatury polskiej; Stanisaw Witkowski,
Dr. fil., prof. zw. filologii klasycznej

;
Józef Nus-

baum, Dr. fil., magister zoologii i anatomii po-

równawczej, prof. zw. zoologii
; Józef Siemiradzki,

Dr. fil., prof. nadzw. geologii i paleontologii;

Edward Porbowicz, Dr. fil., prof. nadzw. filologii

romaskiej ; Cyryl Studziski, Dr. fil., prof. nadzw.
jzyka ruskiego i literatury z szczeg. uwzgldn.
cerkiewno-sowiaskiego jzyka i literatury; Mci-
saw Wartenberg, Dr. fil., prof. nadzw. filozofii;

Maryan Raciborski, Dr. fil., prof. nadzw. botan.;

Józef Schatz, Dr. fil., prof. nadzw. dawniejszego
jzyka i literatury niemieckiej ; Karol Hadaczek,
Dr. filozofii, prof. nadzw. archeologii klasycznej

i prehistoryi; Stanisaw Tooczko, Dr. fil., prof.
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nadzw. chemii ; Wilhelm Bruchnalski, Dr. filozofii,

prof. nadzw. jzyka i hteratury polskiej; Aleksan-

der Semkowicz, Dr. fil., habilitowany docent pryw.
historyi powszechnej z tytuem profesora nadzw.

;

Aleksander Raciborski, Dr. fil., habilitow. docent
pryw. filoz. z tyt. nadzw. prof. ; Szymon Aske-
nazy. Dr. fil., habil. docent pryw. historyi nowo-
ytnej z tyt. nadzw. prof.; Aleksander Hirschberg,

Dr. fil., habil. docent pryw. historyi polskiej z tyt.

nadzw. prof. ; Marcin Ernst, Dr. fij., habil. docent
pryw. astronomii z tyt. nadzw. prof.; Henryk
Wielowiejski, Dr. fil., habil. docent pryw. embryo-
logii i anatomii porówn.; Wawrzyniec Teisseyre,

Dr. fil., habilitowany docent pryw. paleontologii;

Ignacy Szyszyowicz, Dr. fil., habil. docent pryw.
systematyki morfologii rolin; Wacaw Jan Laska.

Dr. fil., habil. docent pryw. astronomii
; Jan Le-

ciejewski. Dr. fil., habilit. docent pryw. filologii

sowiaskiej; Eugeniusz Romer, Dr. fil., habilit.

docent pryw. geografii; Stanisaw Kpiski, Dr.

fil., habil. docent pryw. matematyki; Witod Rub-
czyski. Dr. praw i fil., habil. docent pryw. hist.

filozofii; Adam Szelgowski, Dr. fil., habil. doc.

prywatny historyi redniowiecznej i nowoytnej;
Gustaw Gerson Blatt, Dr. fil., habil. doc. pryw.
gramatyki porównawczej jzyków indoeuropejsk.;

Bolesaw Makowski, Dr. fil., habil. doc. pryw.
pedagogiki; Konstanty Wojciechowski, Dr. filoz.,

habil. docent pryw. literatury polskiej; Bronisaw
Gubrynowicz, Dr. fil., habil. docent pr-yw. litera-

tury polskiej; Stanisaw Zakrzewski, Dr. filozofii,

habil. docent pryw. historyi polskiej i hist. pow-
szechnej redniowiecznej z powierzonym wykadem
pomocniczych nauk historyi; Stanisaw Grabski,

Dr. fil., habil. docent pryw. filozofii i metodologii
nauk spoecznych ; Wadysaw Witwicki, Dr. fii..
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habil. docent filozofii; Stanisaw Opolski, Dr. fil.,

habil. docent pryw. chemii ogólnej; Roman Ne-
grusz. Dr. fil., habil. docent pryw. chemii fizycznej

i elektrochemii; Józef Szpilman, Dr. med., wyka-
dajcy hygien i somatologi na wydziale filozof.,

a weterynary na wydziale lekarskim Uniwers.;

Wiktor Hahn, Dr. fil., habil. docent historyi lite-

ratury polskiej.

Lektorowie i nauczyciele: Eliasz Kokorudz,
lektor jzyka ruskiego; Pawe Postel, remunero-
wany lektor jzyka angielskiego; X. Bogdan Da-
widowicz, lektor jzyka staro i nowo armeskiego;
Jan Alfred Bignat, remunerowany lektor jzyka
francuskiego; Wodzimierz Resl, nauczyciel ste-

nografii.

C. Biblioteka Uniwersytecka (ze zbiorem numizmatów).

Dyrektor: Dr. Aleksander Semkowicz, Kus-

tosz: Dr. Bolesaw Makowski, Skryptorowie:
Dr. Wilhelm Rolny, Dr. Eugeniusz Barwiski-
Amanuenci: Dr. Zygmunt Batoski, Dr. Rudol^

Kotula, Dr. Walery oziski. Praktykanci: Dr.

Jan iirschler, Dr. Wodzimierz Zagórski, Dr. Adam
Skakowski. Wolontaryusze: Jan Nowak, kandy-
dat filozofii. Dr. Bronisaw Pawowski.

Statystyka suchaczy Uniwersytetu lwowskiego
w roku 1006 7.

I. Wydzia teologiczny: POJed. razem

Suchacze zwyczajni 482
Suchacze nadzwyczajni 34 516

11. Wydzia prawa i umiejtnoci polit.

:

Suchacze zwyczajni 1851

Suchacze nadzwyczajni , .... 37 1883

III. Wydzia lekarski:

Suchacze zwyczajni 181

Suchaczki zwyczajne 25
Suchacze nadzwyczajni 12 218
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IV. Wydzia filozoficzny:

Suchacze zwyczajni
Suchaczki zwyczajne
Suchacze nadzwyczajni .

Suchaczki nadzwyczajne
Suchacze farmacyi .

Suchaczki farmacyi
Hospitantki ....
Suma ogólna wszystkich suchaczy Uniwers

z krajów monarchii austro-wgierskiej
z innych pastw

pojed.



— 188 -

i ideowymi przewodnikami. I zaiste te dziwi si
naley tym mom, jako wród tylu prac zawo-
dowych, spoecznych i obywatelskich, speniali

ponadto sub lekarsk, sub zdrowia.

Suba ta zorganizowan bya we Lwowie
ju od najdawniejszych czasów. Najstarsze ksigi

miejskie nawet z koca jeszcze czternastego wieku
wymieniaj lekarzy osiadych we Lwowie. Obok
nich istnia cech chirurgów, sprawujcy pod-

rzdniejsze funkcye medyczne.
Z poród wielu lekarzy Lwowian odznaczy

si w szesnastym wieku, jako profesor Akademii
Krakowskiej, Hieronim Wosserbroth de Leo-
poli, w siedmnastym za wieku dziaa we Lwo-
wie Stanisaw Dybowicki, byy lekarz przy-

boczny Zygmunta 111., rajca miejski, który „w ob-

cych akademiach uczy si i naucza sztuki lekar-

skiej, w Bononii po odbytej rozprawie stopie
doktora uzyska".

Najznakomitszym jednak lekarzem lwowskim
by Erazm Sykst (fi 635), doktor medycyny
i filozofii, rajca miejski, od którego nazwiska dzi
jeszcze swe miano nosi ulica Sykstuska we Lwo-
wie. Nazwisko Erazma Syksta rozbrzmiewao saw
nie tylko w kraju, ale i za granic. Pozostawa on
w stosunkach ze znakomitymi uczonymi swojego
czasu, a w wielkiej zayoci z poet Szymonem
Szymonowiczem. Sykst pisa o cieplicach w Szkle

pod Lwowem, „Commenterius medicus in L.

Annaei Senecae oper" (1627) i wiele innych

By równie najznakomitszym we Lwowie obywa-
telem swojego czasu, piastowa urzd burmistrzow-

ski i przyczyni si znacznie do rozwoju wietno-
ci miasta. Z innych dawnych lekarzy lwowskich
wymieni naley dra Jakóba Gidelczyka
(fi 650), równie rajc miasta Lwowa, który spra-
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wowa urzd nadwornego lekarza u hetmana Sta-

nisawa Koniecpolskiego, nastpnie dra Marcina
Kam pian a, dugoletniego burmistrza lwowskiego
i rzadkiej energii gospodarza, którego staraniem,

jako mauzoleum rodowe, powstaa przeliczna

kaplica Kampianów w katedrze, wreszcie patry-

cyuszów i synnych mieszczan lwowskich: Jana
Habermanna, Dominika Hepnera, Mar-
cina Korzeniowskiego, Jana Wolfowicza
i Marcina Grozwajera, synnego obroc
Lwowa w czasie najazdu Chmielnickiego w roku
1648 i w. In.

Jeden z tych starych lwowskich lekarzy patrzy

jeszcze do dnia dzisiejszego na nowe pokolenia
Lwowian portretem swoim z murów kaplicy

Boimów, umieszczonym od ulicy Halickiej. To
Pawe Bo im, jedna z najpikniejszych postaci

mieszczaskich we Lwowie, lekarz, kupiec hurto-

wny, wielokrotny rajca i burmistrz lwowski.

Wieczn po nim pamitk jest synna kaplica

Ogrojcowa, obok katedry, któr z pocztkiem
siedmnastego wieku wystawi, jako grobowiec dla

swojej rodziny.

Instytuty medyczne.

Zakad anatomii opisowej.

Zakad anatomii opisowej zajmuje
tylny (poudniowy) trakt rodkowego z trzech

budynków przy uL Piekarskiej 1. 52, mieszczcych
t. zw. teoretyczne zakady Wydziau lekarskiego.

Trakt ten jest parterowy, a tylko sala wyka-
dowa, amfiteatralna, póokrga, mogca pomie-
ci przeszo stu suchaczy, zajmujc rodek
tego traktu, siga na wysoko dwóch pitr (t. j.

parteru i pierwszego pitra). Sala ta jest owie-
tlona szecioma wysokiemi, a dwoma niszemi,



190

szerokiemi oknami. Uczniowie wchodz do sali

z podestu schodów gównych, wiodcych na
1. pitro (do Zakadu fizyologii), przez garderob
umieszczon na pópitrzu, pod któr na pozio-

mie parku znajduje si pokój przygotowawczy.
Po obu stronach saH wykadowej symetrycz-

nie w dwóch skrzydach traktu parterowego roz-

mieszczone s inne lokale Zakadu anatomii

opisowej.

W prawem (zachodniem) skrzydle mieszcz
si trzy wielkie sale muzealne i ciemnica (praco-

wnia fotograficzna); w lewem (wschodniem) mie-

ci si pracownia profesora (o dwóch oknach)
pracownia asystentów (o trzech oknach), które

razem zajmuj obszar równy pierwszej sali muzeal-

nej; nastpne dwie sale, równe dwom dalszym
salom muzealnym, przeznaczone s na pracowni
uczniów, czyli prosektoryum anatomii opisowej.

Pierwsza z nich ma trzy okna zwrócone na wschód,
druga wiksza, we dwóch cianach dugich i prze-

ciwlegych po cztery okna. Do prosektoryum
mona wic wej z pracowni asystentów (a pore-
dnio z pracowni profesora); dla uczniów jest oso-

bne wejcie, prowadzce z kurytarza przez gar-

derob.
W cianie dziaowej midzy oboma salami

prosektoryjnemi jest umieszczony przyrzd do
wycigania zwok z lokalu suterenowego (lift,

czyli winda).
W suterenach (wysokich i jasnych) pod pra-

cowni profesora, asystentów i pierwsz sal pro-

sektoryjn, a po czci i pod drug, znajduje si
trupiarnia i skad czci bdcych w preparacyi,

lokal do maceracyi koci i pracownia do nastrzy-

kiwania zwok.
Oprócz tych ubikacyi do Zakadu anatomii
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opisowej naley jeszcze jeden pokój o dwóch
oknach, znajdujcy si w rodkowej czci traktu

frontowego. Jest to kancelarya profesora, w której

mieci si take podrczna biblioteka Zakadu.
Waciwoci lwowskiego Zakadu

anatomii opisowej jest aseptyka, przepro-

wadzona od samego pocztku istnienia Zakadu,
t.j. od r. 1894 przez jak n aj rozleg ej sze i kon-
sekwentne zastosowanie aldehydu mrów-
kowego (formaliny). Wszystkie zwoki, uywane
do preparacyi anatomicznej, nastrzykuje si tu

wprzód rozczynem aldehydu mrówkowego tak,

aby go zawieray 0*1 '„. Podczas preparacyi zwoki
i ich czci od czasu do czasu wkada si, aby
nie zasychay, do wody zawierajcej równie 0.1"

o

aldehydu mrówkowego. (Postpowanie to opija
prof. Dr. H. Kadyi w t. I. zesz. „Polskiego Archi-

wum nauk biologicznych i lekarskich").

Pominwszy ju cay szereg znacznych korzy-

ci, jakie daje takie postpowanie, wynikiem jego

jest: 1) e wszelkie gnicie jest wyrugowane z Za-

kadu, w którym niema ladu woni cuchncej,
a w którym powietrze jest wiee i czyste; 2) e
u medyków pracujcych w prosektoryum (od
lat 13) nie zdarzy si ani jeden wypadek septycz-

nego zakaenia rany; 3) e wykluczonem jest,

aby medycy z Zakadu anatomii opisowej mogli
roznosi jad septyczny albo inne zakaniki.

Tylko zwok przeznaczonych do maceracyi
koci nie odkaa si aldehydem mrówkowym,
gdy czci mikkie wanie przez gnicie musz
by zniszczone. Dzieje si to w lwowskim Zaka-
dzie w przyrzdach porcelanowych, pomysu prof.

Dr. Kadyiego, za pomoc zmodyfikowanej metody
Teichmanna, ju przedtem ulepszonej przez

Pfitznera (w Strassburgu); podczas maceracy,



:92

która przy utrzymywaniu staej ciepoty (okoo
37^ C) trwa 6—8 dni, gazy cuchnce odpowiedni
rur odprowadzane s wprost do komina wenty-

lacyjnego i nie zanieczyszczaj powietrza w Zaka-
dzie. Odtuszczenie koci odbywa si zapomoc
zmydlania sod (wglanem sodowym), która te
równoczenie niszczy przenikliw wo pynu gnil-

nego, zawartego w przyrzdzie maceracyjnym.
Zastosowanie aldehydu mrówkowego w lwow-

skim Zakadzie anatomii opisowej umoebnio te
zupene usunicie alkoholu z muzeum anatomicz-

nego. Preparaty, o ile nie s zasuszone, prze-
chowywa si po prostu w wodzie przekro-
pl o n ej. Skoro aldehyd mrówkowy zniszczy w nich

wszelkie drobnoustroje, któreby mogy sprawi
gnicie lub fermentacy, natenczas wyjaowione pre-

paraty anatomiczne przechowywa si w wodzie
czystej, bez zmian, przez czas nieograniczony.

Wszelkie dodatki do wody jakichkolwiek rodków
antiseptycznych lub „konserwujcych" s zupenie
zbyteczne i bezcelowe.

Preparat>^ przechowywane w muzeum we
wodzie przekroplonej s umieszczone nie w uy-
wanych zwykle (kosztownych) sojach, lecz w skrzy-

neczkach, zrobionych na sposób „akwaryów"
ze szyb szklanych, osadzonych na kicie twardym,
w szkieletach z blachy ktowej. Te naczynia s
bez porównania tasze, ni soje, objto ich

moe by nierównie lepiej zastosowana do wiel-

koci i ksztatu preparatów, a przez paskie ich

ciany wida preparaty nierównie lepiej, jak przez

wypuke ciany sojów. Wiksze preparaty albo

cae ich serye mieszcz si w podobnie skonstruo-

wanych naczyniach, zrobionych z elaza ktowego
i „zwierciadlanych" pyt szklanych.

Szafy muzealne, z elaza i szka wykonane,



- 193 —

zamykaj si szczelnie; wszelkie paczenie si jest

wykluczone. Szafa taka spoczywa tylko na pod-
stawie z drzewa i ma nasad (ozdob) z drzewa.

Co do pracowni anatomicznej to prócz zwy-
kych instrumentów i przyrzdów, jak: skalpeli,

noyczek, pincet i t. p., tudzie trzech mikrosko-
pów (jeden wielki z apochromatami Reicherta),
strzykawek (ze szczerego niklu, który nie nie-
dzieje). Zakad posiada zwyky przyrzd fotogra-

ficzny, wielkie przyrzd mikrofotograficzny, skiopti-

kon do rysowania tablic ciennych (wedle rycin

z ksiek), mikrotom saneczkowy Reicharta, t. zw.

„Tauchmikrotom" braci Fromme w Wie-
dniu i wielki mikroton Sartoriusa w Getyn-
dze z przyrzdem do zamraania pynnym bez-

wodnikiem wglowym; mikrotom ten nadaje si
do sporzdzania skrawków z przedmiotów wiel-

kich, jak: cay mózg, nerka i t. p.

Dyrektorem Zakadu jest Radca Dworu Prof.

Dr. H. Kadyi; asystentem Dr. Józef Markowski,
demonstratorami suchacze medycyny: Maryan
Paczyszyn i Rudolf Stenzel. Dotacya wynosi
2.000 k. Publikowano prac 6.

Zakad fizyologiczny.

Zakad fizyologiczny mieci si w rodkowym
budynku gmachów przeznaczonych dla zakadów
teoretycznej medycyny przy ul. Piekarskiej 1. 52
i zajmuje cae pierwsze pitro budynku. Ubika-

cye, z których skada si Zakad i które s prze-

znaczone dla celów dydaktycznych i naukowych,
rozmieszczone s w trakcie gównym i dwóch
skrzydach bocznych, a prowadz do nich sze-

rokie, jasne i wygodne korytarze.
'

rodek traktu gównego zajmuje sala wyka-
dowa, mogca pomieci wygodnie 120 do 150

13
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suchaczy. Sala ta otrzymuje wiato przez 3 due
okna, zwrócone na pónoc, które zapomoc
jednej korby mog by szczelnie czarnemi alu-
zyami zakryte, przez co osiga si absolutne

zaciemnienie sali dla demonstracyi aparatem pro-

jekcyjnym. Owietlenia sztucznego przy zakrytych

oknach dostarczaj dwie ukowe lampy wiksze
i jedna mniejsza, owietlajca katedr i tablic.

Sala wykadowa uposaona jest od r. 1901 apa-

ratem projekcyjnym najnowszej konstrukcyi, posia-

dajcym urzdzenia, dozwalajce demonstrowa
nie tylko diapozytywy, preparaty mikroskopowe
w bardzo znacznych powikszeniach (immersya),

obrazy w wietle odbitem (episkop), ale take
liczne zjawiska z dziedziny fizyologii, n. p. zapi-

sywanie ruchów, róne zjawiska optyczne i t. p.

Aparat ten projekcyjny zbudowaa firma Zeissa

w Jenie kosztem 5.000 k., liczne za dodatkowe
aparaty i urzdzenia zostay sporzdzone przez

siy miejscowe. Do sali wykadowej dostaj si
suchacze przez garderob, z której prowadz
take drzwi do sali wicze fizyologicznych. Sala

wicze zaopatrzona jest we wszystkie przyrzdy
potrzebne do wykonywania najprostszych dowiad-
cze fizyologicznych; nadto umieszczony jest tam
motor elektryczny, który za porednictwem trans-

misyi wprawia w ruch walce, kimograf i t. p.

Sala wykadowa graniczy od wschodu z t. zw.

wiwisektoryum, du sal o trzech oknach, su-c zarazem jako pokój przygotowawczy do
wykadów, i t sal mona zaciemni zapomoc
korby. W wiwisektoryum znajduje si równie
motor elektryczny, wprawiajcy w ruch dug
transmisy, która biegnie wzdu caego pokoju
pod sufitem. Przeduenie tej transmisyi w sali

wykadowej suy do wprawiania w ruch przy-
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rzdów, uywanych przy demonstracyach w czasie

wykadu.
Z wiwisektoryum czy si pokój profesora,

z pokoju tego lub z korytarza w trakcie gównym
mona si dosta do skrzyda wschodniego, prze-

znaczonego dla bada chemicznych. Na kocu
korytarza w tem skrzydle znajduje si dua sala

wicze chemicznych o 7 oknach zwróconych na

3 fronty.

Z sal t graniczy sala dla samodzielnych

bada chemicznych. Z tej za prowadz drzwi do
sali wagowej, w której umieszczone s wagi pre-

cesyjne. W skrzydle tem znajduje si nadto sala

przeznaczona do analizy gazów.
Skrzydo zachodnie, do którego dosta si

mona ze sali wicze fizyologicznych, albo te
z korytarza w trakcie gównym, mieci w sobie

kolejno nastpujce sale: sal optyczn, wyposa-
on znowu w urzdzenie do cakowitego jej

zaciemnienia; sal elektryczn, posiadajc 2 kon-

sole kamienne, pokryte grubemi pytami szkla-

nemi, na których ustawione s galwanometry.

(1 ta sala czasowo dla bada, w których si foto-

grafuje wychylenia galwanometru, moe by ca-
kowicie zaciemnion); bibliotek; dalej t. zw. pra-

cowni asystentów, waciwie pokój przeznaczony
dla bada histologicznych; sal do operacyi asep-

tycznych, urzdzon wedug wymogów nauki i zao-

patrzon w sterylizator wmurowany w cian.
Nadto naprzeciw skrzyda wschodniego znajduje

si pokój obserwacyjny, przeznaczony dla zwie-

rzt operowanych, naprzeciw za skrzyda zachod-

niego warsztat i dua ciemnia fotograficzna, nader

wygodnie urzdzona. W parterze tego budynku
mieszcz si: mieszkania dwóch asystentów Zakadu
iizyologicznego, kade skadajce si z 2 pokoi,

13*
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W suterenach za mieszkania dwóch sucych,
kade zoone z pokoju i kuchni; nastpnie ubi-

kacya przeznaczona tymczasowo, a do wybudo-
wania stajni dla zwierzt, do pomieszczenia psów
zapasowych , wreszcie duy pokój mieszczcy „ r a n a-

rium" i „auarium". \V tym ostatnim pokoju
znajduje si duy zbiornik betonowy z pync
wod, przeznaczony dla ab, oraz dwa akwarya,
z których jedno ma 2 m^ obydwa za zaopa-
trzone s aparatami sscymi, które dostarczaj
dopywajcej wodzie powietrza. Zakad fizyolo-

giczny zbudowano wedug pomysu Prof. Cybul-

skiego z Krakowa, urzdze za wewntrznych
Zakadu dokonano w myl propozycyi Profesora

Becka.

Dyrektorem Zakadu jest Prof. Dr. Beck;
asystentami: Dr. Wadysaw Fromowicz i Dr. Bo-
gusaw Klarfeld. Dotacya roczna wynosi 3.000 k.

Publikowano prac 67.

Zakad histologiczno-embryologiczny.

Zakad histologiczno-embryologiczny oddano
do uytku uczniów i pracujcych z pocztkiem
pórocza letniego 1895 6. Zakad ten mieci si
w rodkowym gmachu budynków medycyny teo-

retycznej przy ul. Piekarskiej 1. 52, gdzie zajmuje

w parterze praw, frontow poow tego gmachu,
t.j. 7 pokoi i zamknity kurytarz, tudzie 2 pokoje
w suterenach prawego skrzyda.

W rodkowej czci znajduj si: kancelarya

i pracownie profesora, asystenta i demonstratora,

nadto pokoik dla pracowników; w skrzydle pra-

wem: zamknity kurytarz, sala wykadowa, sala

wicze i pokoik przygotowawczy. W kancelaryi

profesora mieci si biblioteka, telefon, oraz ciem

nia fotograficzna; w pracowniach muzeum Za-
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kadu, w kurytarzu aparat do destylowania wody
i spirytusu, oraz garderoba dla studentów.

Sala wykadowa z trzech stron owietlona
(sala wicze ma wiato od wschodu) mieci
w sobie 10 stoów o 20 miejscach; w suterenach

za znajduje si akwaryum, klatki ze zwierztami
i warsztat stolarski.

Zakad posiada urzdzenie gazowe, wodoci-
gowe i owietlenie elektryczne. Z waniejszych
przedmiotów na wymienienie zasuguj: 2 due
mikroskopy i jeden mikroskop stereoskopowy
firmy Zeissa, jeden wikszy i 16 mniejszych mikro-
skopów dla studentów firmy Reicherta, jeden mikro-
skop do preparowania, 2 lupy, 3 mikrotomy, 2 ter-

mostaty, 1 wylgarnia jaj, piec do zatapiania pre-

paratów w parafinie, kompletny aparat fotogra-

ficzny, maa kamera mikrofotograficzna i aparat

do powiksze.
W muzeum znajduje si 127 modeli wosko-

wych, embryologicznych, wykonanych w pracowni
Zieglera we Fryburgu, ponadto 80 preparatów
anatomicznych i okoo 6.000 preparatów histolo-

gicznych.

Dyrektorem Zakadu jest Prof. Dr. Wady-
saw Szymonowicz; asystentem Dr. Jan Grek;
demonstratorem Dr. Wadysaw Wiszniewski. Dota-
cya wynosi 800 k. rocznie.

Zakad anatomii patologicznej.

Zakad anatomii patologicznej mieci si
w jednym z trzech budynków (lewym od wejcia)
medycyny teoretycznej przy ul. Piekarskiej 1. 52,

zajmujc znaczn cz jego parteru. Z przed-

sionka budynku wchodzi si na lewo do Zakadu
w kurytarz, oddzielony duemi drzwiami oszklo-

nemi. Z kurytarza tego prowadz drzwi wprost
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do kancelaryi dyrektora Zakadu, na lewo do
oddziau bakteryologicznego, na prawo za do
histologiczno-patologicznego.

Cay Zakad rozpada si na trzy oddziay:
bakteryologiczny, histologiczno-patologiczny i pro-

sektoryum z ubikacyami don naleacemi. Oddzia
bakteryologiczny skada si z przedpokoju z jedno-

lit posadzk (terazzo), sucego do robienia

poywek, dowiadcze na zwierztach i ich sekcyi.

Tu wic znajduj si sterylizatory w parze i su-

chem powietrzu, szafy z naczyniami szklanemi

do celów bakter., oraz przedmioty potrzebne do
robienia poywek. Z przedpokoju wchodzi si do
duej, omioma oknami owietlonej pracowni,

zaopatrzonej midzy innemi w cztery termostaty

(jeden systemu Adneta). Tu mieszcz si stoy
przeznaczone dla pracowników wolontaryuszy

w zakresie bakteryologii. Z sali bakter. wchodzi

si do biblioteki i czytelni, posiadajcej 15 czaso-

pism, z tego 6 polskich, 2 czeskie, 3 francuskie,

4 niemieckie, oraz pracowni profesora, nastpnie

do jego kancelaryi. Z t ostatni bezporednio
komunikuje oddzia histologii patolog., skadajcy
si z trzech sal. W pierwszej znajduje si pracownia
asystentów, zawierajca mikrotomy (trzy, z tych

jeden do krajania kaweeczków tkanek zamraa-
nych za pomoc CO.), termostat do preparatów

parafinowych, szafa z preparatami do wicze
histologiczno-pat. i t. p.; nastpna sala jest prze-

znaczona dla pracowników- wolontaryuszy i na
prowadzenie protokoów sekcyi, dalej pokój dla

demonstratora i sala dla wicze hist., owietlona
picioma oknami, wkocu pracownia dla leka-

rzy z urzdzon w niej ciemni fotograficzn.

Z gównego przedsionka budynku wchodzi

si przez dwoje drzwi, umieszczonych na boku od
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gl-ównycli schodów, do dwóch sionek, obejmuj-
cych du sal wykadow i sucych zarazem
za garderob dla suchaczy. Sionki te prowadz
do dwóch trupiarni, a take do krgej salki, prze-

znaczonej do wicze w sekcyach ze suchaczami
i do sekcyi klinicznych ; na jej pododze (terazzo)

umieszczono marmurowy stó, obracajcy si do-

koa osi pionowej, a posiadajcy w swej nodze
elazne syfony, potrzebne do chwytania czci
stalszych ; do nogi tej przymocowany jest rów-
nie hydrant, od którego idzie gumowy w
celem polewania w czasie sekcyi. W salce tej urz-
dzon jest amfiteatralnie konstrukcya elazna do
stania dla suchaczy, wzgldnie lekarzy. Prosekto-

ryum, do którego wchodzi si z sionki prawej,

sianowi dua, z dwóch utworzona sala, owietlona
7 oknami, caa jasno lakierowana. Na pododze
(terazzo) s ustawione cztery stoy sekcyjne takie

same, jak powyszy, prócz tego przy kadym od-

pyw do kanau, do którego spywa woda z po-
dogi codzie dokadnie zmywanej. Z prosektoryum
wchodzi si elaznemi, krtemi schodami do pod-

ziemia, gdzie mieci si pralnia i macerownia, od
której wiedzie winda do presektoryum, wzgldnie
na pierwsze pitro do sali, gdzie odbywaj si
wiczenia w operacyach na zwokach. Trupiarni

jest dwie: jedna do skadania zwok niesekcyono-

wanych, zaopatrzona w sygnay alarmowe w razie

pozornej mierci, druga komunikujca z presekto-

ryum, gdzie le zwoki po sekcyi ; ta czy si
z pokojem, przeznaczonym do ubierania zwok,
i pikn obszern kaplic.

Osobno znajduje si sala muzealna z prepa-

ratami anat. pat. Zakad jest owietlony elektrycz-

nie, wszdzie urzdzenie wodocigowe i gazowe.
Sal wykadow opala si centralnie, reszt ubi-
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kacyi piecami. Kuchnia chem. ze szka i elaza,

przy umywalniach przyrzdy do szybkiego grzania

wody.
Prócz wykonywania sekcyi osób zmarych

w szpitalu i klinikach, dalej bada bakter. i histol.

dla zakadów publicznych i osób prywatnych. Zakad
suy równie hygienie publicznej, jak n. p. bada-

niom wody z wodocigów miejskich, dalej mate-

ryaów przesyanych za porednictwem Namiest-

nictwa z powiatów caej Galicyi, a wic w wy-
padkach czarnej cholery, ostatnimi za czasy ba-

daniom zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
nagminnych.

Dyrektorem zakadu jest Prof. A. Ob rzut;

asystentami: Dr. W. Nowicki i Dr. Hornow-
ski; demonstratorem N. Horowitzówna. Dotacya
wynosi 2.000 k. rocznie.

Instytut patologii ogólnej i dowiadczalnej.

Instytut patologii ogólnej i dowiadczalnej
utworzony zosta z pocztkiem roku szkolnego

1896 7, a dyrektorem tego mianowany Prof.

Dr. J. Prus, który wstpnym wykadem dnia

10 listopada 1896 rozpocz swe wykady. Za-

kad sam mieci si przy ulicy Piekarskiej I. 52,

w jednym z trzech jednopitrowych budynków,
przeznaczonych na pomieszczenie katedr medycyny
teoretycznej, a mianowicie w budynku znajduj-

cym si po stronie lewej obszernego podwórza,
a mieszczcego w swych murach take dwa inne

Zakady, to jest nauki anatomii patologicznej

i medycy sdowej. Ostatnie dwa Instytuty zajmuj
parter budynku, podczas gdy Zakad patologii

ogól. i dowiad. mieci si na pitrze, gdzie zaj-

muje rodek gmachu i due prawe skrzydo, zwró-

cone frontem ku ulicy Piekarskiej. VVygodnemi,



— 201 -

szerokiemi schodami wychodzimy na pitro, wprost
do sali wykadowej. Dua sala pomieci moe
zgoa wygodnie 100 suchaczy, widna, aku-

styczna, z awkami amfiteatralnie ustawionemi;
wejcie do niej dla suchaczy prowadzi z salki

obok niej umieszczonej, a sucej jako szatnia

i poczekalnia przed odby si majcym wy-
kadem.

Oprócz tego skada si Instytut z 9 sal, z któ-

rych sala suca do dowiadcze wykonywanych
na zwierztach, t. zw. sala wiwikcyjna. znajduje

si jeszcze w rodkowej czci, reszta za sal

w prawym skrzydle gmachu. Wejcie do sal pro-
wadzi z szerokiego kurytarza, biegncego dokoa
gmachu, jakkolwiek mona i bezporednio przej
z jednej sali do drugiej. Sala wiwisekcyjna bardzo
obszerna, z posadzk z pytek szamotowych, mie-

ci przybory i narzdzia potrzebne do rónorod-
nych dowiadcze, wykonywanych na zwierz-
tach. Obok stolików wiwisekcyjnych o konstrukcyi

elaznej, jednego dla zwierzt wikszych n.p. psów
i drugiego dla zwierzt mniejszych n. p. królików,

wymieni tu mona adnie urzdzony i doskonale
funkcyonujcy kimograf Heringa, zmodyfikowany
przez Prof. Prusa i drugi kimografion wedug Lu-

dwiga, przyrzd do sztucznego oddechania, po-
ruszany zapomoc motorów, dajcych si z at-
woci przesuwa, du szkatu, zawierajc bar-

dzo znaczn ilo narzdzi potrzebnych do do-
wiadcze, jak: noe, noyczki, tpe i ostre haki,

trepany i t. d., wreszcie przyrzd przenony do
prdu staego, przerywanego i kombinowanego,
wraz z opornic i multiplikatorem. Do przyrzdu
tego prd zostaje doprowadzony z centrali za-

kadowej. Nadto istnieje przyrzd do prdów
o Wysokiem napiciu i czstej zmiennoci d'ar-
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zonwalizacyi), przyrzd Leduc'a do narkozy zwie-

rzt za pomoc elektrycznoci i wielk ilo przy-

rzdów drobniejszych, jak bbenków Mareya, przy-

rzdów do znaczenia czasu, elektrod niepolaryza-

cyjnych i zwykych i t. d.

Z sali wiwisekcyjnej wychodzimy na kory-

tarz, biegncy wzdu prawego skrzyda gmachu.
Korytarz ten podzielony jest na 2 czci, mniej-

sz i wiksz. W mniejszej czci kurytarza umie-

szczona jest elazna kuchenka i aparat do desty-

lowania wody i alkoholu ; std wejcie do kan-

celaryi profesora, sali duej, widnej, sucej równo-
czenie do wicze histologicznych i do salki ob-

serwacyjnej, przeznaczonej dla zwierzt bdcych
pod obserwcy po dokonanem dowiadczeniu
lub po szczepieniach, wykonanych w celach na-

ukowych ; w niej znajduje si te basen betonowy
z' wod cigle przepywajc, sucy do trzyma-

nia ab; trzecie wejcie z kurytarza prowadzi do
sali asystenta. Te trzy ubikacye ze sob bezpo-

rednio nie komunikuj i wchodzi do nich mo-
na tylko z korytarza. Do reszty sal gmachu wej-

cie prowadzi albo wprost z kurytarza (z wikszej
jego czci), lub bezporednio z jednej sali do dru-

giej. Obok sali asystenta znajduje si may po-

koik z mikrotomami i 4 mikroskopami, a obok
niego do obszerna pracownia profesora; z niej

wchodzimy do pracowni bakteryologicznej. Sala

ta suy obecnie równie i dla prac chemicznych.

Z sali bakteryologicznej prowadzi wejcie do po-

koiku, gdzie si mieszcz wagi chemiczne i zwy-

ke. Nastpn sal, przytykajc bezporednio do
sali wag, jest sala chemiczna, a dalej maa salka,

przeznaczona do dowiadcze z gazami i kwasami
rcymi. Urzdzenie ich odpowiada zupenie po-
trzebom Zakadu patologii dowiadczalnej. Ostat-
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ni ubikacy, do której osobne wejcie prowadzi
wprost z kurytarza, jest ciemnia fotograficzna.

Cay Zakad owietlony jest elektrycznie, a gaz
i wodocigi znajduj si w kadej sali.

Na cele naukowe posiada zakad dotacy
zwyczajn, wynoszc 1.200 koron rocznie.

Oprócz przyrzdów wyej wymienionych obej-

muje inwentarz zakadowy do r. 1907 pozycyi

585, do których s te zaliczone narzdzia i przy-

bory dopeniajce urzdzenia Zakadu, jak równie
40 tablic ciennych, przedstawiajcych rónego ro-

dzaju bakterye. W bibliotece Zakadu, prócz bar-

dzo licznych drobniejszych rozprawek, ofiarowa-

nych bd Zakadowi, bd przeoonemu Zakadu
przez poszczególnych autorów, jak równie oprócz
ksiek traktujcych o caej lub pewnych dziaach
patologii ogólnej, znajduj si jeszcze fachowe
czasopisma.

Dyrektorem Zakadu jest Prof. Dr. J. Prus;
asystentem Dr. Teofil Hoobut; demonstratorem
suchacz medycyny, Leon Kpiski. W Zakadzie
pracuj oprócz profesora i asystentów : Doc. Dr.

Biernacki, Dr. Quest, Dr. witalski i Dr. Prgow-
ski. Rozpraw naukowych, wykonanych w Za-

kadzie, ogoszono drukiem 32. Dotacya wynosia
w cigu 9 lat istnienia Zakadu 17.500 kor.

Zakad Medycyny sdowej.

Katedra medycyny sdowej utworzon zostaa
na lwowskim Wydziale lekarskim w 1898 r.

Zakad med. sd. mieci si w prawem skrzydle

parteru wschodn. gmachu, jednego z trzech, miesz-

czcych w sobie teoretyczne Zakady Wydziau
lekarskiego przy ulicy Piekarskiej I. 52.

Z przedsionka na prawo, przez drzwi oszklone

wchodzi si do kurytarza, w którym na wprost
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znajduje si kancelarya dyrektora. Kurytarz ten

rozdziela si na dwa ramiona oddzielone drzwiami.
Prawe rami krótsze, w którem ustawiono dige-

storyum z aparatem destylacyjnym i suszark,
'prowadzi do obszernej sali muzealnej, na prawo
do pracowni chemicznej, na lewo za do dwu sal,

jednej przeznaczonej na badania miskropowe,
drugiej zawierajcej konsole z wagami i stó- z apa-

ratem spektralnym; cz tego pokoju, oddzielona
drewnian ciank, stanowi ciemni fotograficzn;

sale te cz si z kancelarya -dyrektora.

Lewe skrzydo kurytarza, równie drzwiami
oddzielone prowadzi do pracowni bakteryologicz-

nfej, pracowni dla sucego i do obszernej sali

sekcyjnej. Prosektoryum to poczone jest zapo-
moc windy z trupiarni, znajdujc si pod niem
w suterenach, dokd przez osobny kurytarz wprost
z bocznego dziedzica, przynosi si zwoki do
Zakadu dostarczone. W suterenach równie znaj-

duje si mieszkanie sucego zakadowego, pod-
czas gdy mieszkanie asystenta jest na pierwszem
pitrze ponad Zakadem. Sala wykadowa dla me-
dycyny sdowej jest wspólna z Zakadem anato-

mii patologicznej, podobnie jak druga sala do
sekcyi poczonych z wykadem; obie pooone
w rodku gmachu. Wspóln jest równie kaplica,

skd odbywa si pogrzeb zwok sekcyonowanych.
Urzdzenie wewntrzne Zakadu postpowao

zwolna w miar dostarczonych funduszów tak,

e chocia pierwszy wykad medycyny sdo-
wej odby si ju 11 listopada 1898 roku, to jed-

nak waciwe prace Zakadu zaczy si znacznie

póniej, a pierwsza sekcya zwok wykonan zo-

staa 26 czerwca 1899 r. Urzdzenie wewntrzne
Zakadu odpowiada wogóle potrzebom i nowo-
czesnym wymaganiom, wyposaenie naukowe
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wymagajce wprawdzie dalszych uzupenie, jest

równie dostatnie. Na urzdzenie naukowe Zakadu
otrzymano w piciu ratach nadzwyczajn dotacy
w kwocie 10.000 koron.

W Instytucie odbywaj si wszystkie sekcye
sdowo-lekarskie. zarzdzone w miecie Lwowie,
przyczem jako jeden ze znawców, funkcyonuje
stale dyrektor lub asystent Zakadu. Ponadto na
mocy osobnego ukadu z wadzami miejskiemi,

dokonywa si w instytucie wszystkich sekcyi po-
licyjno-sanitarnych na zwokach, które w tym celu

z miasta dostarczone bywaj do Zakadu. Roczna
ilo obdukcyi dochodzi obecnie liczby 200.

Dyrektorem Zakadu jest od pocztku jego

istnienia Prof. Dr. W. Sieradzki; asystentem
obecnie Dr. Józef Jasieski

;
poprzednio byli asy-

stentami : Dr. Henryk Klovsy (1898 — 1900)
i zmary w 1906 r. Dr.>. Stankiewicz (1900—1906).
Przy Zakadzie systemizowan jest posada staego
i jednego pomoczniczego sucego. Dotacya wy-
nosi rocznie 800 koron. Prac w Zakadzie wyko-
nano 12.

Zakad chemii lekarskiej.

Zakad chemii lekarskiej by jednym z pierw-

szych zakadów dowiadczalnych, które powstay
przy zaoeniu Wydziau lekarskiego we Lwowie.
Po urzdzeniu w r. 1896 zosta odany do uytku
zamianowanemu wanie profesorem tego przed-

miotu, zmaremu w r. 1904 Dr. Wadysawowi
Niemiowiczowi, przedtem z. profesorowi farma-
kognozyi na Wydziale filozoficznym Uniwersytetu
tutejszego, pod którego kierunkiem Zakad pozo-
stawa a do zgonu jego. W tym czasie wykonane
zostay tam przez . p. prof. Niemiowicza, jakote
przez uczniów jego, prace dowiadczalne w iloci 5.
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W czerwcu 1903 r. kierownictwo Zakadu
chemii lek. obj profesor hygieny na Uniwersy-
tecie lwowskim, Dr. Stanisaw Bdzyski, które to

obowizki peni przez 2 lata zastpczo, a od li-

stopada 1906 r., od chwili mianowania go profe-

sorem chemii lek., oraz zwolnienia od obowizków
profesora hygieny, peni je trwale.

Zakad chemii lek. skada si z wielkiej sali

wicze dla uczniów o powierzchni 150 m-, sali

wykadowej, wspólnej dla chemii lek. i hygieny,

12 mniejszych pokoi, dalej z pracowni profesora

i asystenta, 2 pokoi wagowych, pokoju do spala,
ciemni do bada przyrzdami fizycznymi, pokoju
do bada moczu dla klinik, ksinicy i pokoju
do prac z siarkowodorem; nadto w skad Zakadu
wchodzi dua hala w suterenach o powierzchni
wikszej ni 200 m'-, przeznaczona i urzdzona na
pracowni chemiczn, niemoliwa jednak do uy-
cia i nieuyteczna wskutek niedostatecznego owie-
tlenia i wielkiej wilgoci. Cae urzdzenie we-
wntrzne pracowni znajduje si w stanie znacznego
zaniedbania i wymaga gruntownej poprawy.

Oprócz centryfugi, oraz przyrzdów do mie-

lenia cia twardych, poruszanych zapomoc elektro-

motorów, Zakad posiada nastpujce godniejsze

uwagi przyrzdy: 1. polarymeter systemu Lippi-

cha, 2. spektroskop systemu Kniissa, 3. fotome-

ter widmowy systemu Kniissa, 4. wag analityczn

z przyrzdem do automatycznego obciania syst.

Nemetra (przyrzd, którego kosztowno prze-

wysza zreszt znacznie uyteczno), nadto par
przyrzdów pomysu uczniów pracowni, a wyko-
nanych w ubiegym roku przez laboranta, jako

to: przyrzd do wycigania cia sta>^ch w iloci do
1 kilo rozpuszalnikami organicznymi, oraz przy-

rzd do przekraplania w próni.
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Ksinica Zakadu posiada po kilka tomów
3 powanych czasopism chemicznych, nie ma
jednak adnego czasopisma naukowego w caoci
i wykazuje jedno tylko ródowe dzieo z zakresu

chemii.

Jakkolwiek wic Zakad chemii lek. powierz-

chni, któr zajmuje, jasnymi pokojami i pewnemi
urzdzeniami, jak wodocigowem, oraz owie-
tleniem elektrycznem róni si z pewnoci ko-

rzystniej od tych pracowni, jakie posiaday nasze

Uniwersytety przed kilkunastu laty, to jednak tak

urzdzenia jego wewntrzne, jakote rodki nau-
kowe s dalekie od poziomu wspóczesnych urz-
dze pracowni chemicznych w krajach, gdzie

pielgnuje si nauk. Szczupa dotacya roczna

(1.200 k.), nie przenoszca tego budetu, jaki

osoba prywatna redniej zamonoci, oddajca si
nauce przeznacza na swoje osobiste potrzeby nau-

kowe, a która przecie ma dostarczy rodków na
wyksztacenie w chemii okoo 40 uczniów w roku,

bo tyle suchaczy uczszcza przez oba pórocza
na wiczenia, nie dopuszcza nie tylko do rozwoju
pracowni i monoci stworzenia w niej ogniska
naukowego, lecz nie pozwala jej nawet sprosta
daniom nauczania.

Dyrektorem Zakadu jest Prof. Dr. J. B-
dzy ski.

Zakad farmakologiczny i farmakognostyczny.

Zakad farmakologiczny i farmakognostyczny
zajmuje pierwsze pitro jednego z trzech gma-
chów medycyny teoretycznej przy ulicy Piekar-

skiej 1. 52, mianowicie gmachu prawego od wej-

cia z ulicy na podwórze. Zakad skada si z 21

ubikacyi. Front gmachu zajmuje sala wykadowa
z urzdzeniem do zaciemniania, z 2 lampami u-
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kowemi i duym stoem zaopatrzonym w wodo-
cigowe i gazowe kurki. Sala wykadowa, obli-

czona na 70—80 suchaczy, dzieli Zakad na dwie

czci. Na prawo od sali wykadowej znajduj
si: 1) pokój przygotowawczy z posadzk pyt-

kow, nakadan na betonie, z odpowiednim cie-

kiem, z digestoryum, licznemi kranami wodoci-
gowymi i gazowymi; 2) pokój bakteryologiczny;

3) dua sala biblioteczna, z szafami zawierajcemi
najwaniejsze dziea i roczniki z zakresu farma-

kologii, farmakognozyi, fizyki, fizyologii, botaniki

i zoologii; (Celem zor>'entowania si w dzieach

urzdzony jest katalog kartkowy, a dziea rozo-
one w szafie wedug treci.) 4) obok biblioteki

znajduje si olbrzymia sala, przeznaczona na mu-
zeum, w którem mieszcz si w porzdku wedug
czci rolin preparaty farmakognostyczne, prze-

twory z nich w postaci olejków eterycznych, y-
wic i t. d. Oprócz tego znajduj si 2 szafy z che-

mikaliami; w jednej umieszczone s tylko orga-

niczne, w drugiej nieorganiczne chemikalia. Z bi-

blioteki prowadz drzwi do: 5) kurytarza, w któ-

rym ustawione sa szafy z chemicznemi aparatami

szklanemi, porcelanowemi i niektóremi prepara-

tami. Z kurytarza prowadz drzwi do: 6) pokoju

elektrycznego, w którem nagromadzone s niektóre

fizyologiczne przyrzdy szklane do waniejszych

manipulacyi chemicznych i t. d. Przez sal wyka-
dow, albo przez kurytarz i plac przed sal wy-

kadowow dostajemy si na drug stron Zakadu.
Najpierw wchodzimy na: 7) korytarz, gdzie umie-

szczone s wieszada na ubrania wierzchnie su-

chaczy, oraz szafki na ubrania i rzeczy pracujcych

naukowo w laboratoryum. Z kurytarza prowadzi

wejcie do : 8) gabinetu profesora, gdzie oprócz

zwykych mebli znajduje si bogato zaopatrzona
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szafa z >ilnie dziaajcymi rodkani. Za gabinetem
profesora znajduje si : 9) pracownia profesora

z digestoryum, z szafami dla szka chemicznego,
z suszark parow i t. d. Z pracowni profesora

dostajemy si do : 10) pokoju destylacyjnego, z któ-

rego prowadz drzwi kolejno do: li) pokoju wa-
gowego z dwoma analitycznemi wagami Sarto-

riusa i Nemetza, z 2 zwykemi wagami, z pod-
rczn dziesitn wag apteczn i odpowiednimi
ciarkami; dalej do: 12) pokoju do spale, w któ-

rym oprócz digestoryum, pieca do elementarnej

analizy, znajduj si szafy zaopatrzone w rozmaite

palniki, tygielki, trójkty, korki, we kauczukowe
i t.d. ; nastpnie do: 13) pokoju dla gazów smrod-
liwych, do: 14) pokoju chemicznego z odpowied-
nio urzdzonem digestoryum, szafkami, szafami

dla szka chemicznego, dla zwykych chemikaliów
i t. d. Przez pokój destylacyjny i korytarz prze-

chodzimy do: 15) duej sali mikroskopowej, gdzie

ustawion jest maszyna hydrauliczna do wyta-
czania olejów, soków zwierzcych i t. d.; obok
mieci si sala wiwisekcyjna, gdzie znajduj si
stoy do wiwisekcyi, aparat oddechowy, kimo-
grafion, wprowadzone w ruch za pomoc motoru
elektrycznego. Ten ostatni wprawia te w ruch

du centryfug. W sali wiwisekcyjnej znajduje

si szafa z precyzyjnymi aparatami fizyologicz-

nymi : galwanometr, opornica, elektryczne czaso-

mierze, barograf, termograf, miograf i t. d. Z sal
wiwisekcyjna czy si: 16) pokój przedoperacyjny
z podog o pytkach metlachskich na betonie

a cianach olejem farbowanych. Pokój ten prze-

dzielony jest cian z pótna na 2 czci; w pierw-

szej, komunikujcej z pomieszczeniem dla psów,
myj zwierz przeznaczone do operacyi, ju wsta-
nie zupenie czystym na odpowiednim stole. Na-

14
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stpnie zwierz przenosi si do 2-ej czci pokoju,

gdzie pomocnicy myj rce przy odpowiednio u-

rzdzonej umywalni z zimn i ciep wod, przy-

gotowuj psa do operacyi, przyi<rywajc go rcz-

nikami i t. d. Wreszcie z pokoju przedoperacyj-

nego wchodzimy do : 17) pokoju operacyjnego,

w którym znajduje si tylko stolik szklany na

instrumenty i opatrunki ; ciany s malowane
farb olejn, podoga betonowa. Z pokoju przed-

operacyjnego prowadz drzwi do: 18) pokoju dla

zwierzt operowanych, umieszczonych w czystych

elaznych klatkach. Z pokoju tego dostajemy si
do: 19) stolarskiego, a z tego do: 20) ciemni fo-

tograficznej. Z sal wic wykadow mamy 21

ubikacyi. Oprócz tego nale sutereny i ogród

dla rolin lekarskich.

W suterenach s urzdzone wedug najnow-

szych wymaga klatki elazne w liczbie 8 dla

psów, z odpowiedniemi cianami. Obok klatek

dla psów znajduje si pomieszczenie dla królików,

oddzielone od klatek przegrod elazn. Klatki

urzdzono w 1906 r.

Ogród dla rolin lekarskich urzdzony w 1905

roku zawiera: roliny trujce, przewanie krajowe,

obok których s uprawiane roliny pastew^ne dla

królików.

Dyrektorem Zakadu jest Prof. Dr. Leon
Popielski; asystentem Dr. Wadysaw Mazur-
kiewicz; demonstratorem suchacz medycyny Fran-

ciszek Czubalski; wspópracownikami: Dr. Flora

Mira Ogórek, Prof. Akad. Weteryn. Dr. Kazimierz

Panek, ^Prof. Akad. Weteryn. Dr. Adolf Gizelt,

Doc. Uniw. Dr. Jerzy Modrakowski.
Dytacya wynosi 1.600 k. rocznie.
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Zakad hygieny.

Zakad hygieny, urzdzony przez Prof. St.

Bdzyskiego, znajduje si w póhiocnej, partero-

wej poowie zachodniego gmachu budynków
medycyny teoretycznej przy ul. Piekarskiej. Zakad
obejmuje 13 ubikacyi parterowych, oraz 4 sutere-

nowe. Rozmieszczenie i urzdzenie ubikacyi przed-

stawia si kolejno w nastpujcy sposób: 1) Pokój
przeznaczony na muzeum, 2} biblioteka, 3) pokój
wagowy, 4) dua pracownia chemiczna o 3 sto-

ach z dygestoryum, 5) pracownia chemiczna
2 stoach z dygestoryum, 6) pokój siarkowo-

dorowy z dygestoryum i przedpokojem, w którym
znajduje si zlew i stó do czyszczenia szka, (na

kurytarzu aparat do destylacyi wody, oraz duy
aparat ekstrakcyjny), 7) pokój do spala (elemen-

tarnej analizy), 8) pracownia profesora o 2 sto-

ach, z których 1 chemiczny z termostatem (dy-

gestoryum), 9) pokój profesora, 10) pracownia
asystenta ze stoem chemicznym (dygestoryum),

11) pracownia techniczna z 2 stoami, z nich

1 chemiczny (dygestoryum), 12) pracownia mikro-

skopowa o 4 miejscach przy oknach, 13) pokój
przygotowawczy, przytykajcy do sali wykadowej.

W suterenach mieszcz si 2 ubikacye prze-

znaczone dla zwierzt, pracownia dla sucych
o 1 stole chem. (dygestoryum), magazyn; na kory-

tarzu za urzdzenie pracowni lusarskiej. Obecnie
zmienia si niektóre adaptacye i uzupenia si
urzdzenia zwaszcza w kierunku studyów chorób
infekcyjnych, co jednak wobec braku funduszów
postpuje powoli.

Dyrektorem Zakadu od r. 1898 do listopada

1906 r. by Prof. Dr. Bdzyski; asystentem Doc.
Dr. K. Panek. Od listopada 1906 r. dyrektorem

14*
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jest Prof. Dr. P. Ku cera; asystentem Doc. Dr.

J. Modrakowski. Dotacya wynosi 1.600 k. rocznie.

Klinika lekarska.

Zakad ten, powstay w roku 1897, mieci si
w jednopitrowym budynku przy ulicy Pijarów.

Cao obejmuje dwa skrzyda poczone z sob
traktem gównym, który mieci klatk schodow,
kurytarze, pomniejsze ubikacye i pitrow sal
wykadow, pókolist, o awach amfiteatralnie

zbudowanych. Skrzyda boczne przeznaczone s
na sale dla chorych, a mianowicie w kadem
mieci si jedna sala wielka (na 10 óekj i po
2 separatki (na 1 óko) w parterze, na których

miejscu pierwsze pitro mieci salk na 3 óka,
razem przeto jest w parterze 24, na 1. pitrze

26 óek, ogóem 50 óek klinicznych. W trakcie

gównym oprócz sali wykadowej mieci si kan-

celarya dyrektora kliniki, zoona z przedpokoju,
sali o 2 oknach i pracowni o 1 oknie (parter).

Na kadem pitrze mieci si: mieszkanie asy-

stenta, zoone z 2 pokoi, oraz pracownia pod-
rczna dla lekarzy klinicznych. Oprócz tych ubi-

kacyi znajduj si w gównym trakcie na I. p.

dwie pracownie specyalne, mianowicie: pracownia
chemiczno bakteryologiczna, skadajca si z 2 po-
koi i jednej sali o 2 oknach, oraz pracownia histo-

logiczna w sali o 2 oknach. Ambulatorya, których

jest 2, jedno dla mczyzn, drugie dla kobiet,

mieszcz si w parterze po obu stronach sali

wykadowej. Skadaj si one, kade z wielkiej

poczekalni i z pokoju przeznaczonego do bada-
nia. Pokój ten mieci si pod sklepieniem dwi-
gajcem awy amfiteatru sali wykadowej, a jest

zaopatrzony w liczne okna. Pomidzy pokojem
badan jednego a drugiego ambulatoryum mieci
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siQ równie pod sklepieniem amfiteatru podrczna
pracownia dla ambulaloryów, zaopatrzona w przy-

bory do badania moczu, plwocin, kau i t. p.

Porady lekarskiej udziela si tylko chorym ubo-
gim zupenie bezpatnie; z ambulatoryów te czer-

pie si materya do staej obserwacyi klinicznej,

jakote do wykadów ambulatoryjnych.

W wysokich i widnych suterenach mieszcz
si ubikacye do zabiegów wodoleczniczych, wiwi-

sektoryum i mieszkania suby. Prócz wymienio-
nych powyej ubikacyi znajduj si w budynku:
szatnie dla lekarzy i suchaczy, ciemnia fotogra-

ficzna, azienki dla chorych (w kadem skrzydle

po dwie) i azienka dla lekarzy.

Budynek cay jest centralnie ogrzewany a ele-

ktrycznie owietlony; pracownie wszystkie posia-

daj take palniki gazowe. Sale chorych, ambula-
torya i pracownie maj umywalnie na ciep
i zimn wod. Nadto Zakad posiada telefon

i wind (lift) do dwigania chorych razem z ó-
kami na I. pitro.

Dotacya kliniki zwyczajna wynosi 400 k. rocz-

nie, nadzwyczajna wynosia w roku otwarcia kli-

niki (1897) 12.000 k. na urzdzenie pracowni,

sprawienie przyrzdów leczniczych i t. d.; w roku
189S wynosia dotacya nadzwyczajna 2.000 k.,

póniej ju pozycya ta maleje do kilkuset koron.
Inwentarz naukowy kliniki stanowi:

a) urzdzenia pracowni chemicznych, histologicz-

nej i bakteryologicznej (szko, drobnowidy, pola-

rymetry, cieplarki, wirownice, i t. d.; b) przyrzdy
suce do badania chorych ; c) przyrzdy, suce
do zabiegów leczniczych; d) biblioteka i czasopisma.

Person al kliniki: a) Dyrektor kliniki. Na
tern stanowisku pozostaje od chwili zaoenia kli-

niki Prof. Dr. .Antoni Gluziski; b) .Asystenci.
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Z chwil otwarcia kliniki stanowiska te zajli:

Dr. Roman Rencki i Dr. Juliusz Marischler. Otrzy-

mawszy po picioletniej pracy „veniam legendi"

z patologii i terapii szczegóowej chorób wewntrz-
nych, ustpili ze swych stanowisk, a miejsce

ich zajli: Dr. Edward Kikinger i Dr. Stanisaw
Eliasz-Radzikowski. W roku 1903 utworzone zo-

stao miejsce III. asystenta (bezpatne). Obj je

Dr. Maryan Frank, mianowany nastpnie po ust-
pieniu Dra Radzikowskiego (1904) asystentem pat-
nym. Miejsce III. asystenta zaj wtedy Dr. Witold

Ziembicki. W roku 1904 utworzono czwart asy-

stentur (bezpatn), któr oddano Dr. Markowi
Reichensteinowi; w tym te roku po ustpieniu
Dr. Kikingera zosta asystentem Dr. Wincenty
Czernecki tak, i obecnie pracuje w klinice 2 pat-
nych i 2 bezpatnych asystentów. Oprócz nich s
zajci w klinice lekarze-praktykanci, z których czte-

rech najstarszych sub kliniczn mianuje Wydzia
lekarski elewami rzdowymi (bezpatnymi). Byli

nimi w czasie 104etniego istnienia Dr. Czernecki,

Frank, Kikinger, Klarfeld, Lów, Opolski, Eliasz-

Radzikowski, Reichenstein, Sabatowski, Schneider,

Szczepaski, Turnheim i Ziembicki W. W klinice

pracowali nadto w pierwszych latach lekarze przy-

dzieleni przez Dyrekcy lwowskiego Szpitala Pow-
szechnego, jakote lekarze pukowi, przydzielani

przez Ministerstwo Obrony Krajowej, ponadto wst-
puj na krótszy lub duszy czas do kliniki leka-

rze w celu dalszego ksztacenia si. Do pomocy
asystentów i lekarzy przyjmuje dyrektor kliniki

zgaszajcych si suchaczy wykadu patologii

i terapii chorób wewn. Studenci owi, zwani koa-
systentami, wprawiaj si przez swe czynnoci
kliniczne w badaniu chorych, prowadzeniu obser-

wacvi i t. d.
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Sub kliniczn stanowi: laborant, 4 dozor-

czynie i 4 dozorców chorych, chopak do pomocy
i odwierny. Rozdzielaniem poywienia dla cho-
rych, oraz zarzdem, pociel, bielizn i t. d. zaj-

muj si Siostry jMiosierdzia.

Codziennie z wyjtkiem soboty i dni wi-
tecznych odbywa si rano wykad uniwersytecki,

który prowadzi dyrektor kliniki juto w wielkiej

sali wykadowej, juto na salach chorych. Oprócz
wykadu dyrektora kliniki odbywaj si w godzi-

nach oznaczonych wykady docentów. Asystenci

za kliniki wicz suchaczy w badaniu chorych
i ledzeniu przebiegu choroby w czasie codzien-

nych wizyt popoudniowych.
Ilo chorych, przebywajcych w klinice

przez duszy lub krótszy czas, wynosia przez

pierwszych 9 lat istnienia' kliniki (1897— 1906 r.):

mczyzn 2.279, kobiet 1.676, razem 3.955 osób.

Ilo za ambulantów w tym czasie wynosia:
mczyzn 18.020, kobiet 18,886, razem" 36.906

osób. Leki i ywno dla chorych pobierane s
ze Szpitala Powszechnego. Chorzy dostaj dzien-

nie 5 razy poywienie, o ile niema specyalnego
innego zarzdzenia. Leczenie jest zasadniczo bez-

patne.

W pierwszych 9 latach istnienia kliniki ogo-
szono z niej drukiem 50 mniejszych i wikszych
prac naukowych pióra dyrektora kliniki i lekarzy

klinicznych. Wiele z tych prac wydano równo-
czenie w tumaczeniu niemieckiem. W tym te
okresie czasu mieli dyrektor i czonkowie kliniki

74 odczytów i demonstracyi w Iwowskiem Towa-
rzystwie Lekarskiem.
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Klinika chirurgiczna.

Klinika chirugiczna (ul. Pijarów 1. 4) oddan zo-

staa do uytku dnia 22 maja 1897, w trzy dni za
póniej rozpoczto w niej wykady. Za wzórsuya
architektom klinika chirurgiczna w Krakowie, o dzie-

si lat starsza od lwowskiej. Std wic, jak nie

mniej i z tej przyczyny, i w czasie budowy brako
architektom rady interesowanego fachowca, oka-

zay si w ogólnym planie budowy liczne braki,

których usunicie po dokonanem wybudowaniu
przedstawiao i przedstawia wielkie trudnoci i tylko

w maej czci si udao. Dalej sigajce zmiany,

które obmyli obecny dyrektor kliniki, Radca
dworu Dr. Ludwik Rydygier, znajduj wprawdzie
przychylne przyjcie u obu wadz opiekuczych,
rzdowej i krajowej, nie mog jednak zosta urze-

czywistnione z powodu chronicznego braku od-

powiednich funduszów.
Obecnie gmach kliniczny podzieli mona na

trzy czci: 1) klinik ruchom (ambolatoryum);

2) klinik sta; 2) sal wykadow.
Do kliniki ruchomej wchodzi si po schod-

kach przez drzwi wybite w pónocnej cianie gma-
chu (od ulicy). Z obszernego przedsionka wcho-
dzi si na prawo do poczekalni dla kobiet, na
lewo do poczekalni dla mczyzn. Trzy dotd
wymienione ubikacye mieszcz si pod amfite-

atrem sali wykadowej. Z poczekalni cz si
dwie salki, owietlone w dzie duem oknem,
w nocy za lampkami Nernsta. Kada z tych salek

ma zaciemnion ny. W ubikacyacli tych bada si
chorych zgaszajcych si do kliniki, operuje si
i opatruje chorych przychodu ich, wieczorem za
po dokadnem zmyciu i oczyszczeniu caego po-
koju zmienia si opatrunki u chorych z kliniki
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Staej. W nyach dokonywa si bada wzierniko-

kowych. Dziki osobnemu wejciu, chory, który

z jakiegokolwiekbd powodu do khniki staej

przyjtem by nie moe, z klinik t wcale si
nie styka.

Wejcie do kUniki staej znajduje si w cia-
nie frontowej (poudniowej gmachu). Z przedsionka

na prawo wejcie do loy portyera, na lewo do
suteren. W suterenach prócz mieszka dla suby
i pomieszczenia dla maszyneryi (do rozprowadzania
wody zimnej i ciepej, oraz ciepa po caym gma-
chu), mieszcz si azienki dla profesora i asy-

stentów, pracownia opatrunków, ciemnia do celów
fotograficznych i muzeum kliniki.

Wracajc do przedsionka po kilku stopniach,

wchodzimy na kurytarz parteru. Przed sob mamy
sal wykadow z wejciem dla lekarzy i chorych,

na lewo wejcie do maego pokoiku dla jednego
chorego, nastpnie do pokoju, w którym ustawiono
niektóre przyrzdy pomocne przy zakadaniu o-

patrunków ortepedycznych, wreszcie do pokoju
dla lekarzy. Analogiczne wejcia po stronie pra-

wej prowadz do kancelaryi dyrektora kliniki

i do pokoju róntgenowskiego. Obecny aparat rent-

genowski .pochodzi z fabryki Dessauera w Aschaf-

fenburgu i zasilany jest prdem stacyi elektrycz-

nej miejskiej. Instytut ten zaopatrzony jest 1 ) w kilka-

nacie lamp systemu Mullera, Dessauera, Beckera,

Bauera, Hirschmanna, Stórzla etc, 2) trochoskop
najnowszej modyfikacyi Holzknechta, 3) rozmaite
blendy m. i blend kompresyjn Wiesnera i 4)

liczne urzdzenia do ochraniania chorych i leka-

rzy przed szkodliwym wpywem promieni Rent-
gena.

Korytarz na obu kocach gczy si z bocz-

nemi skrzydami, w których mieszcz si po je-
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dnej sale dla chorych, a obok sal azienki i klo-

zet dla uytku chorych, oraz magazyn podrczny
na bielizn, wgldnie kuchenka.

Po szerokich schodach wchodzimy na I-sze

pitro.

Klatka schodowa a po czci i korytarze ozdo-

bione rzebionemi kapitelami, gzemsami, fugami

i t. d. sprawiaj na ogó wraenie estetyczne, nie-

mie s jednak dla oka chirurga, jako miejsca,

w któr>xh osadza si kurz i bakterye i skd je

nieatwo wymie. Dyrektor kliniki wolaby, gdyby
i do tych czci zastosowano „styl aseptyczny".

Stanwszy na pierwszem pitrze, mamy przed

sob wejcie dla studentów do sali wykadowej,
po bokach za tego wejcia dwa pokoje dla cho-

rych, wieo przebudowane, kady o trzech ókach.
Idc korytarzem na prawo, spotykamy mieszka-

nia dwóch asystentów ; lewa za poowa koryta-

rza biegnie wzdu ubikacyi przeznaczonych na

operacye aseptyczne. Spotykamy tu zatem naj-

pierw pokój, w którym przygotowuje si chorego
do operacyi, gdzie równie myj si lekarze i wy-
jaawiaj opatrunki i narzdzia. Z tego pokoju
prowadz drzwi wahadowe do waciwej sali ope-

racyjnej, ogrzewanej przy pomocy pieca opalanego
od strony pokoju przygotowawczego i tak usta-

wionego, e ciana jego ogrzewajca sal zna-

chodzi si „au niveau" cian sali. Kaloryfer, który

musiano póniej zastpi piecem, ogrzewa nie-

wystarczajco. ciany pokoju s gadko lakiero-

wane, kty zaokrglone, przewody elektryczne

wpuszczone w ciany drzwi, i okna tak osadzone,

aby nigdzie nie potworzyy si zagbienia i martwe
kty, w których mógby si zbiera brud. W górnej

poowie ciany, oddzielajcej sal operacyjn od
nastpnego pokoju, wybito szeroki otwór i oszklono
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go. Przez to okno studenci stojcy na balkonie

ustawionym w nastpnej ubikacyi ledzi mog
przebieg operacyi. nie wnoszc do sali zarazków
chorobotwórczych. W tym (trzecim) pokoju prócz

balkonu dla studentów pomieszczono sterylizatory

i szafki na narzdzia. Wreszcie jak na parterze

tak i tu wchodzi si z kurytarza (na prawo i na

lewo) do dwóch duych sal dla chorych z przy-

naleytociami.
Obonie chorych sprowadza si z pierwszego

pitra na parter i z powrotem wind rczn, któr
po staremu wprowadza w ruch Maciek lub Magda.

Jest jednak nadzieja e z czasem klinika zdob-
dzie wycig elektryczny. Doprowadzono ju nawet
przewody do przyszego motoru elektrycznego.

Do sali wykadowej, pókolistej, wysokiej na

pitro, wchodz studenci przez wejcie poudniowe,
przez gówn klatk schodow do szatni na pierw-

szem pitrze, std na balkon o elaznej kon-

strukcyi, zawieszonej na cianie poudniowej,
z balkonu za do awek amfiteatru. W amfite-

atrze pomieci si moe okoo 200 suchaczy.
Sal owietla dziewi okien. Noc owietla si
ca klinik elektrycznemi lampkami arowemi,
ogrzewa si za centralnym kaloryferem (z wy-

jtkiem operacyjnej sali aseptycznej).

ciany sal operacyjnych w caoci (sale za
chorych czciowo) lakierowane, posadzki z be-

tonu, sprzty proste, o ile tego potrzeba, zaopa-
trzone w mechanizm pedaowy, czyni zado
profilaktyce aseptyki. Sterylizowana woda w ko-

ciokach nad umywalniami i zamiast szczotek wióra

do mycia rk, wyrzucane po jednorazowem uyciu
umoliwiaj dostateczne wyjaowienie rk operu-

jcego i asystujcych; sterylizowany za rozczyn fi-

zyologiczny soli kuchennej umieszczony w stojakach
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obok stoów operacyjnych, pozwala rce i bez rka-
wiczek utrzyma wstanie aseptycznem podczas caej
operacyi. Wreszcie do wyjaawiania bielizny i mate-

ryaów opatrunkowych rozporzdza Klinika czte-

rema sterylizatorami (po jednym w obu salkach

operacyjnych ambulatoryjnych, w sali wykadowej
i w sali operacyjnej aseptycznej), w których dziaa
para pdzona zwyczajnym cinieniem. S to ste-

rylizatory systemu Braatza (a raczej Kocha). Ich

zaletami s: 1) pewne wyjaawianie, 2) mecha-
nizm moliwie prosty, 3) wykluczenie tworzenia

si w nich pary przegrzanej, co ma miejsce w ste-

rylizatorach systemu Lautenschlagera. Jedynie ko-

cio sterylizatora w sali wykadowej opalany jest

gazem, lecz kocio ten pomieszczony jest w przed-

sionku kliniki ruchomej. Wszystkie inne steryliza-

tory opalane s elektrycznoci tak, jak i wikszo
sterylizatorów na narzdzia. W ten sposób unika

si szkodliwego wpywu produktów ze spalenia

gazu na chloroform.

Oddziau ortopedycznego klinika nie posiada.

W tej mierze tocz si ju od paru lat rokowa-
nia z Rzdem i Wydziaem krajowym. Dyrektor
kliniki domaga si dobudowania do kliniki jesz-

cze jednego skrzyda, któreby pomiecio na par-

terze ubikacye ortopedyczne, na pitrze za ope-

racyjn sal aseptyczn.
Czter>' sale due i trzy t. z. separatki po-

mieci mog 50 óek. Wypenia si jew przewanej
czci chorymi wybranymi z kliniki ruchomej,

w mniejszej czci przysanemi z kliniki wewntrz-
nej, lub z obu oddziaów wewntrznych i chi-

rurgicznego tutejszego Szpitala. Dziki uprzejmemu
i wysoce koleeskiemu wspódziaaniu Profeso-

rów i Prymaryuszy wymienionych klinik i oddzia-

ów materya tutejszej kliniki jest bardzo uroz-
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maicony. Rocznie, a raczej przez przecig 9 mie-

sicy (po odtrceniu dwóch miesicy wakacyjnych
t. j. sierpnia i wrzenia, podczas których klinika

jest zupenie zamknit, oraz pierwszej poowy
padziernika a drugiej poowy hpca, kiedy to cho-
rych do kliniki zaczyna si wzgldnie przestaje si
przyjmowa) leczy si w klinice staej przecitnie
375 chorych. Przewanie bywaj to przypadki

cierpieli aseptycznych, Wyjtkowo tylko zdarza

si cierpienie septyczne. Std w klinice tutejszej

niema podsiau na oddzia aseptyczny i septyczny.

W potrzebie dla izolowania chor\'ch septycznych
wystarczaj jedna lub dwie separatki.

Chorych w klinice pielgnuj Siostry .Mio-

sierdzia (dwie), do pomocy za maj dodan sub
w iloci szeciu ludzi. Suba niewyszkolona po-
zostawia wiele do yczenia. Za wynagrodzeniem
jednak 12— 16 koron miesicznie suby fachowo
wyksztaconej dosta chyba nie mona. Chorzy
w klinice dostaj t. z. „wikt szpitalny 11-giej klasy"

t. j. 9 porcyi na dob, w tem co najmniej 3 razy

dziennie potraw z misa.
Do kliniki ruchomej (ambulatoryum) zgasza

si w cigu roku szkol. 3.500 chorych. Z tych

okoo 10";,, przyjmuje si do kliniki staej, okoo
40".o leczy si ambulatoryjnie, reszt odsya si
do innych Zakadów. W cigu roku szkol, mniej-

szych rkoczynów chirurgicznych w ambulatoryum
wykonywa si okoo 1.500.

Do kliniki naley take pracownia mikrosko-
powo -dowiadczalna, pomieszczona w osobnym,
parterowym budynku na podwórzu. Prócz duej
sali mogcej pomieci 12 pracowników, prze-

znaczonej do bada mikroskopowo -chemicznych,
w domku tym znachodzimy ma salk operacyjn
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i dwa pokoiki z klatkami na pomieszczenie zwie-

rzt do dowiadcze.
Klinik od jej zaoenia, t. j. od lat dziesi-

ciu, prowadzi Radca dworu Dr. L. Rydygier.
W tym czasie obowizki asystentów penili Dr.

Stanisaw Krasowski (obecnie Dyrektor szpitala

w Stanisawowie), Dr. Bronis. Kozowski (obecnie

dyrektor szpitala w Drohobyczu), Dr. Salamon
Ruff (obecnie prymaryusz oddz. chirurg, w tutej-

szym szpitalu izraelickim), Dr. M. W. Herman
(obecnie Docent chirurgii we Lwowie) Dr. Fran-

ciszek Slk (obecnie dyrektor szpitala w niaty-
nie) i Dr. Stanisaw Blaim. W biecym roku kli-

nika posiada trzech etatowych asystentów, z któ-

rych I-szy Dr. Antoni Rydygier (jun.) prowadzi

ambulatoryum i opiekuje si ciko chorymi po-

mieszczonymi w separatkach, 11-gi Micha Jedlicka

prowadzi oddzia kobiet w klinice staej i ma so-

bie oddany instytut róntgenograficzny, lil-ci Dr.

Tytus E. Buraczyski prowadzi oddzia mczyzn
i zawiaduje pracowni kliniki. Remunerowany
elew rzdowy. Dr. jakób Selzer, czuwa nad
aseptyk i odpowiedzialnym jest za instrumenta-

ryum kliniki. Prócz tego bywa w klinice po kilku

lekarzy praktykantów, którzy w charakterze ele-

wów przydzielani zostaj asystentom do pomocy.
Dotacya roczna wynosi 1.200 koron.

Studenci obowizani s uczszcza do kliniki

chirgicznej przez cztery pórocza (po 7\\, godz.

tygodniowo). Prócz tego maj sposobno ucze-

nia si chirurgi, suchajc (nie obowizkowo) wy-
kadów Prof. Dra G. Ziembickiego (gównie dya-

gnostyka), Prof. Dra Schramma (chirurgia wieku

dziecicego), Prof. Dra Barcza (chirurgia „maa"),
Doc. Dra A. Gabryszewskiego (ortopedya i kurs
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operacyjne) i Doc. Dra M. W. Hermana (chirur-

gia ogólna).

Klinika pooniczo-ginekologiczna. *)

Katedra poonictwa i ginekologii, systemizo-

wana postanowieniem cesarskiem z 9 wrzenia
1897 r., zostaa otwart z dniem 1 padziernika
1898 r. Na mocy umowy, któr zawar Wydzia
krajowy z Administracy pastwa, pomieszczono
klinik pooniczo -ginekolologiczn w gmachu
pooniczego zakadu krajowego, wybudowanym
w r. 1892, a mianowicie w ten sposób, e na
cele kliniki oddano ca lew poow budynku.
Kosztem funduszu krajowego poczyniono ko-

nieczne adaptacye, poczem ze skarbu pastwa
sprawiono wewntrzne urzdzenie dla celów nau-

kowych i dydaktycznych.

Personal: Dyrektor kliniki: Prof. Dr. Antoni
Noga Mars. Profesorowie nadzwyczajni pooni-
ctwa i ginekologii: Dr. Wadysaw Bylicki i Dr.

Franciszek Komiski. Docent poonictwa i gine-

kologii: Dr. Adam Soowij. Asystenci: I. Dr. Kazi-

mierz Bocheski, II. Dr. Ludwik Daum, III. Dr.

Stanisaw Machnicki, iV. Dr. Emanuel Grobel.

Nadto w cigu 8-mio letniego istnienia kliniki pra-

cowao w niej 54 lekarzy.

Sub wysz stanowi: 1 Siostra Miosier-
dzia, 1 nadpoona, 1 poona pomocnicza, 1 do-

zorczyni. Ze suby niszej ma klinika: 13 posu-
gaczek, 2 laborantów i 2 parobków.

Klinika skada si z 4 oddziaów, a mianowi-
cie z oddziau ginekologicznego, pooniczego,

*) Blisze szczegóy dotyczce statystyki, dziaalnoci
naukowej i wyników leczniczyci patrz: „Ginekologia"
Warszawa 1904.
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zakanego i ambulatoryum, wraz z czci admi-

nistracyjn i naukow. Podzia ten jest przepro-

wadzony w ten sposób, i kady oddzia jest od
drugiego odgraniczony, kady ma osobn sub
lekarsk, osobne posugaczki, osobne narzdzia
i osobne przyrzdy do wyjaawiania.

I. Oddzia ginekologiczny, umieszczony
na drugiem pitrze, przeznaczony dla chorych gine-

kologicznych, obejmuje jedn sal, w której si
umieszcza tylko chore po laparatomiach, wypo-
saon w metalowe sprzty, metalowy stó do
opatrunków, umywalni marmurow do mycia si
wod i umywalni aseptyczn do mycia si spi-

rytusem i rozczynem sublimatu. Kade óko ma
dzwonek elektryczny. Dla reszty chorych gineko-

logicznych tego oddziau przeznaczone s: 2 sepa-

ratki po 2 óka, 1 sala o 5 ókach i wreszcie

jedna o 12 ókach. W skrzydle obok separatek

jest pokój akuszerki pomocniczej, która jest stale

zajt w oddziale ginekologicznym, kuchenka
a w niej 2 óka dla posugaczek i azienka dla

chorych. W kadej sali dla chorych znajduje si
umywalnia na wod i na sublimat, oraz stó me-
talowy.

Od frontu mieci si sala wykadowa z 3-ma
oknami od poudnia, z tych rodkowe z szyb
przesuwaln, matow, szerokoci 3 m. W rodku
sali wykadowej znajduje si amfiteatr metalowy
na 60 siedze, ustawiony na metalowych kantów-
kach tak, e pod nim mona przechodzi.

W rodku amfiteatru znajduje si stó do bada-

nia ciarnych i stoek do badania chorych gine-

kologicznych, stó szklany na instrumenta, dwie

umywalnie none, z tych jedna aseptyczn na wod
i druga na mydo, alkohol i sublimat. Przy cianie

poudniowej na sali wykadowej znajduj si nadto
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Z kadej strony obok rodkowego okna po 2 umy-
walnie none na wod, kada z 2-ma muszlami.
Za amfiteatrem przy jednej cianie znajduj si
3 szafy dbowe, zawierajce modele, atlasy i inne

przybory dydaktyczne i 4-ta szafa z modelami
atlasu plastycznego operacyi ginekologicznych

Prof. Dr. Marsa. Przy drugiej cianie po przeciw-

nej stronie amfiteatru znajduje si aparat, sucy
do endoskopii, kaustyki, galwanizacyi i faradyza-

cyi, dajcy si poczy z centraln stacy elek-

tryczn, dalej szafka szklana z instrumentami i przy-

borami do podrcznego badania w czasie wykadu,
oraz só szklany na puszki z wacikami i opa-
trunkami. Pod amfiteatrem z jednej strony drzwi

przy cianie umieszczone s 2 stoy operacyjne,

z drugiej strony stojak z 6-mi butlami na pyny
antiseptyczne, w cianie za znajduj si wyloty

rurocigu z pynami sterylizowanymi. Tu obok
tej ciany znajduje si otwór spustu, do którego
zbienie jest nachylona posadzka, wyoona pyt-
kami szamotowemi. Przed oknem rodkowym sali

wykadowej naprzeciwko amfiteatru znajduje si
poduny, duy stó, sucy profesorowi za kate-

dr. Z prawej strony tego stou obok amfiteatru

znajduje si tablica. Owietlenie sali wykadowej
jest elektryczne i skada si z 7-miu lamp arowych,
kada o sile 32 wiec, nadto z 3 lamp ukowych
t. zw. liliputów. Sala ta, w której odbywaj si
wykady, suy take jako sala operacyjna dla

mniejszych operacyj ginekologicznych. Obok sali

wykadowej s 2 pokoje, z tych jeden przezna-

czony jest na instrumentaryum ginekologiczne,

umieszczone w 3-ech duych szklanych sza-

fach. W teje salce znajduje si jeszcze szeroka

szafa szklana na opatrunki, wat i puszki z gaz,
a nadto 2 szafy dbowe, z tych jedna mieci

15
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W sobie aptek , druga przybory opatrunkowe
i t. d. W drugim pokoju obok sali wykadowej
znajduj si urzdzenia do sterylizacyi, gdzie si
wyjaawia opatrunki dla caej kliniki. Na elaznym
pomocie ustawione s 4 due sterylizatory, kady
pojemnoci 50 litrów a jeden 100 litrów, z któ-

rych pyny wyjaowione rozprowadza si za po-

moc rurocigu cynowego do trzech ubikacyi:

porodowej, wykadowej i laparatomijnej. Rurocig
ten, zakoczony wyej wspomnianymi wylotami,

jest opatrzony w kurki szczelnie zamykane. Pod
pomostem znajduje si duy sterylizator, sucy
do sterylizowania puszek z opatrunkami, paszczy
misek i miednic, dalej sterylizator na wod, wresz-

cie elazny kocio parowy „Climax", sucy do
wytwarzania pary wodnej, wybiegajcej z kota
pod cinieniem 4-ech atmosfer. Kocio ten suy
do oczyszczania rur wspomnianego rurocigu cyno-

wego, a nadto do napeniania sal operacyjnych
par wodn w celu oczyszczenia powietrza z kurzu.

Naprzeciw pomostu przy drugiej cianie znajduj
si 3 stoy metalowe, na których pomieszczone
s dwa sterylizatory na instrumenta i puszki nikie-

linowe, suce do wygotowywania wacików, kom-
presów i t. p. przyborów, sucych do operacyi.

Tak sterylizatory, jakote i puszki ogrzewane s
gazem.

Od pónocnej strony kurytarza znajduje si
sala operacyjna aseptyczna czyli laparatomijna.

Prowadz do niej z kurytarza podwójne drzwi,

z których pierwsze zamykaj si automatycznie.

W sali laparatomijnej ku pónocy umieszczone
jest due okno o jednej szybie osadzonej w ramie
elaznej, obracalnej na osi w rodku okna. Caa
sala jest lakierowan, a kty jej i rogi zaokrglone.
Ogrzewa si j zapomoc pieca ukrytego w cia-
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nie, uoonego z pytek porcelanowych o brze-

gach szhfowanych , spojonych ze sob szkem
wodnem. Z lewej strony drzwi umieszczona jest

nona, aseptyczna um\walnia porcelanowa systemu
Lautenschlagera, a nad ni wyloty rurocigu, z któ-

rych jeden zapomoc umylnie na ten cel zbudo-
wanej umywalni nonej doprowadza wod do stou
operacyjnego tak. e operator prawie nie oddala-

jc si od stou, wród operacyi od czasu do czasu

moe obmywa rce. Na rodku sali stoi stó ope-

racyjny, a obok dwa stoy szklane, jeden na instru-

menta. drugi na puszki z opatrunkami sterylizo-

wanymi. Obok umywalni na wod stoi druga umy-
walnia nona na mydo pynne, alkohol i sublimat.

Po obu stronach stou operacyjnego stoj stojaki

z miednicami na sublimaty i pyn Tamela. Do
ciany przy umywalni przymocowany jest przy-

rzd Kadera na szczotki wyjaowione. Owietle-
nie sali jest podwójne, elektryczne, skadajce si
z 4-ech lamp arowych, kada o sile 50-ciu wiec,
i z 2-ch lamp gazowych auerowskich. Tak lampy
elektryczne, jak i gazowe umieszczone s przy

bocznych cianach sali; sufit sali jest zupenie
wolny. Druty lamp elektrycznych, jakote rury

lamp gazowych i rury rurocigu, przebiegaj w mu-
rach tak, i ciany sali s zupenie gadkie. Drzwi
w sali laparatomijnej. od wewntrz uszczelnione.

tworz ze cian jedn paszczyzn i s równie
jak sala lakierowane. W pokoju ssiadujcym
z sal laparatomijn urzdzona jest loa na elaz-
nym pomocie. Loa ta zbudowana jest w ten spo-

sób, e wejcie do niej jest z pokoju ssiedniego
od kurytarza. a widok na sale laparatomijnej jest

przez grub szklan szyb, dugoci 3 m., wyso-
koci 1 m. Szyba ta osadzona jest w cianie mi-
dzy sal laparatomijn i ssiednim pokojem. W tej

15*
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cianie pod lo s drzwi prowadzce do ssied-

niego pokoju. W pokoju tym przed laparatomi
zawsze przygotowuje si wózek, który po opera-

cyi wsuwa si do sali laparatomijnej i po uoe-
niu na chorej przewozi si j do sali polapara-

tomijnej. Od chwili rozpoczcia narkozy gówne
drzwi prowadzce na kurytarz s zamknite i do-

stp do sali laparatomijnej moliwy jest tylko

przez pokój ssiedni i drzwi boczne, umieszczone
pod lo. Na 2 giem pitrze nadto znajduje si
mieszkanie jednego asystenta.

Oddzia ten mieci przypadki ginekologiczne

czyste.

11. Oddzia pooniczy zajmuje cae pitro

i obejmuje sal porodow o powierzchni 48 m-
o 4-ech oknach ze wiatem poudniowem. ciany
sali porodowej s lakierowane, posadzka za wyo-
ona jest pytkami szamotowemi, zbudowana fali-

sto tak, e spadzisto jej dy ku dwom spustom
umieszczonym symetrycznie obok pónocnej ciany.

W sali porodowej jest 6 óek dla rodzcych, z tych

2 operacyjne. Nadto mieszcz si tam 4 umywal-
nie none, przyrzd na wyjaawione szczotki po-

mysu Kadera, szafa z instrumentami, waga do
waenia dzieci, zegar cienny duy z sekundnikiem,

stó duy z podrczn aptek i przyrzdami przy-

datnymi do badania, jakote z puszkami na waciki,

dwa stoy szklane na tace z instrumentami w cza-

sie operacyi. Zapomoc rurocigu cynowego
sprowadza si pyny sterylizowane, które bezpore-
dnio ze sterylizatorów spywaj i dziki osobnemu
urzdzeniu do óka operacyjnego doprowadzone
bywaj. Owietlenie sali porodowej jest podwójne:
gazowe o 6-ciu lampach auerowskich i elektryczne

z 1 1 lampami, kada o sile 32 wiec. Obok sali

porodowej znajduje si sterylizator do gotowania
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narzdzi w pokoju dyurnej akuszerki, pokój dla

dyurnej posugaczki, w którym si mieci bielizna

podrczna; tam te znajduje si azienka dla rodz-
cych z wann porcelanow, suc do kpania
rodzcych i ciarnych w celach leczniczych i z tac
z blachy miedzianej, na której si kpie i myje
nadchodzce rodzce w celu oczyszczenia w wodzie
pyncej. Dla poonic przeznaczone s 3 sale

pierwszego pitra, jedna o 12-stu, druga o 7-miu,

a trzecia o 5-ciu ókach. Jedna jest przeznaczona
dla osób ju operowanych. W mniejszej sali poo-
niczej mieci si wylgarnia dla niedonoszonych
noworodków. óka w salach poonic s meta-

lowe, lakierowane na biao z koszykami dla nowo-
rodków, stoy mosine. Kada z sal ma marmuro-
w umywalni. Tu przy salach poonic znajduje si
pokoik dla 2 posugaczek i mieszkanie nadpoo-
nej, zoone z 2 pokoi. Nadto na 1-szem pitrze

znajduje si mieszkanie dwu asystentów i kaplica.

Do oddziau tego nale jeszcze 2 pokoje
w suterenach pooone, gdzie mieci si 20 óek
dla ciarnych.

Cay ten oddzia jest przeznaczony wycznie
tylko dla rodzcych i poonic zdrowych, u któ-

rych ciepota nie przekracza stanu normalnego.
111. Oddzia zakany, umieszczony jest

w skrzydle bocznem parteru i obejmuje_jedn
sal o 6 ókach dla gorczkujcych poonic,
drug o 10 ókach dla nieczystych przypadków
ginekologicznych i jedn separatk, w której si
znajduje óKo siatkowe dla szaowych chorych.

Wreszcie w teme skrzydle jest salka porodowa
dla gorczkujcych i nieczysto rodzcych. Salka
ta posiada osobne instrumentaryum umieszczone
w szafie szklannej, dwie umywalnie none, jedn
na wod, a drug na mydo pynne, alkohol i subli-
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mat. W teje salce znajduje si óko porodowe,
puszka ze stojakiem na waciki i kompresy wyja-

owione, stojak z irygatorami, stojak z [6-ciu bu-

tlami na pyny ant\septyczne i stó szklany na

narzdzia do operacyi.

W skrzydle obok sal chorych znajduje si
mieszkanie nadzorczyni, asystent za czynny na

tym oddziel mieszka obok w skrzydle frontowym
parteru. Obok sal chorych mieci si pokoik dla

sub>', kuchenka i azienka dla chorych. Kory-
tarz tego skrzyda jest zamknity ciank szklan,

aby oddzia tem by kompletnie oddzielony.

Reszta sal klinicznych tworzy oddzia
c z w a r t y.

W parterze od frontu przed drzwiami wcho-
dowemi znajduje si pokój, sucy za magazyn
z bielizn, w korytarzu za od strony poudnio-
wej, tu obok drzwi wchodowych pokój lekarza

dyurnego; kancelarya lekarzy a po drugiej stro-

nie azienka dla lekarzy i ciemnia fotograficzna.

Obok prowadz drzwi do kancelaryi profesora,

która skada si z poczekalni dla interesantów,

azienki dla profesora i z waciwej kancelaryi.

W poczekalni mieszcz si akty kliniczne. Pokój
profesora jest urzdzony tak, e w dzie suy
jako kancelarya (moe by uyty na sal posie-

dze), w nocy za daje si zamieni na wygodn
sypialni. W pokoju tym mieci si biblioteka

kliniczna.

W nastpnej sali jest urzdzone ambulato-
ryum o cianach lakierowanych i kamiennej po-

sadzce pochyej, opatrzonej spustem.

W sali tej s ustawione naprzeciw 2 okien

2 stoki do bada ginekologicznych, stó sucy
do bada brzemiennych i rodzcych. W sali tej

znajduj si 4 umywalnie none na wod, jedna
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umywalnia nona na mydo pynne, alkohol

i sublimat. stojak z puszk na wod sterylizo-

wan, szafa szklana z instrumentami, midzy
oknami za biurko z ksikami ambulatoryjnerni

i papierami, 2 stoy szklane, jeden na instrii-

menta w czasie operacyi, drugi na podrczne
lekarstwa, wreszcie stojak z irygatorami i stó
metalowy, na którym si mieci sterylizator

i puszka nikielinowa, podobnie jak na drugiem
pitrze ogrzewane gazem. Sala owietlona jest

6 lampami elektrycznemi, arowemi, kada o sile

32 wiec, a nadto 2 ukowemi („liliputami").

W korytarzu obok ambulatoryum ustawione s
awki, na których czekaj ambulantki zgaszajce
si do kliniki. Obok sali ambulatoryjnej znajduje

si pokój uczniów dyurnych, a dalej podrczna
pracownia chemiczno-bakteryologiczno-mikrosko-

powa, kompletnie uposaona. Osobn pracowni
mikroskopow ma profesor urzdzon w swej

kancelaryi. W suterenach znajduje si sala dla

wicze w operacyach pooniczych i ginekolo-

gicznych, suce zarazem za sal wykadow
dla docentów. W niej stoj 2 szafy z odpowied-
niem instrumentaryum, sucem do wicze.
Obok tej sali mieci si muzeum kliniczne cz-
ciowe, gdy waciwe muzeum znachodzi si
w Zakadzie anatomii patologicznej, gdzie te jest

pokój kliniczny, sucy do wicze w operacyi

na trupach. Nadto w suterenach pomieszczone
jest wiwisektoryum, wyposaone we wszelkie przy-

bory, osobne instrumenta, sterylizator i sprzty,

oraz stajnia dla mniejszych zwierzt i mieszkanie

obu laborantów klinicznych.- W samym za kcie
kurytarza suteren jest umieszczony magazyn na
brudn bielizn, któr si spuszcza z kadego
pitra spustem, osadzonym w murze, przez otwór
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opatrzony w drzwiczki metalowe, szczelnie zamy-
kalne. a pitro prowadz jedne schody ka-

mienne w gównej klatce schodowej, nadto s
drugie, te kamienne w skrzydach budynku.
W gównej klatce schodowej jest winda hydrau-

liczna dla chorych, przy bocznych schodach winda
na drzewo i wgiel. Miejsca ustpowe na kadym
pitrze mieszcz si jedne w gównej klatce scho-

dowej, drugie w miejscu przejcia z frontowej

czci gmachu do skrzyde obok tylnych, czyli

tzw. czarnych schodów. Mieszcz si one w obszer-

nych izbach, których poowa stanowi rodzaj przed-

pokoju do waciwych kabin ustpowych, zaopa-
trzonych w wodne klozety hermetyczne, bezwonne.
Materya kliniczny ginekologiczny wybiera si
z ambulatoryum, do którego bywaj odsyane
osoby zgaszajce si do szpitalnej izby przyj-

cia. Ciarne, rodzce i poonice przyjmuje kli-

nika cztery dni w tygodniu, obecnie: w niedziel

poniedziaek, rod i czwartek. W reszty dni przyj-

muje Szkoa akuszerek.

Kad rodzc po przybyciu do kliniki bada
zaraz lekarz dyurny na óku metalowym w ambu-
latoryum. Badanie to ogranicza si do badania

zewntrznego, zmierzenia ciepoty i ogólnego zba-

dania. Po zapisaniu jej do ksigi przyj, prze-

znacza j na odpowiedni oddzia pooniczy, t. j.

przypadki czyste na l-sze pitro, przypadki nie-

czyste lub gorczkujce na oddzia zakany. Chore
ginekologiczne po zapisaniu do ksiki ambula-
toryjnej bada lekarz, penicy sub w ambula-
toryum. Chore kwalifikujce si do kliniki przyj-

muje po zapisaniu do ksiki przyj na oddzia
ginekologiczny na 11-gie pitro lub na oddzia
zakany, zalenie od stanu chorobowego. Chorym
nie kwalifikujcym si do przyjcia udziela si
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porady lekarskiej lub te odsya si je do szpi-

talnej izby przyj, jeeli chc pozosta w szpi-

talu. Inne chore leczy si ambulatoryjnie.

Ogóem mieci klinika:

óek dla rodzcych 7

dla czystych przypadków poon. na 1. pitrze 24
dla nieczystych przypadków pooniczych na

oddziale zakanym w parterze .... 6

dla czystych przypadków ginekologicznych na
ll-giem pitrze 24

dla nieczystych przypadków ginekologicznych
na oddziale zakanym w parterze . . 11

dla brzemiennych w suterenach 30

razem . 102
Przecitnie liczba porodów w roku wynosi

600. chorych ginekologicznych 300. Operacyi
pooniczych wykonywa si w klinice rocznie

przecitnie 1 17, ginekologicznych 155; liczba am-
bulantekl (pooniczych) rocznie wynosi przecit-
nie okoo 3.000. Roczna dotacya wynosi 600 k.

Publikacyi za ogoszono 32.

Klinika okulistyczna.

(w gmachu Szpitala krajowego).

Katedra okulistyki, utworzona postanowie-

niem cesarskiem z dnia 9-go wrzenia 1897 r.,

rozpocza czynno swoj z dniem Igo pa-
dziernika 1898 r. Klinik pomieszczono na mocy
umowy, któr zawar Wydzia krajowy z Admi-
nistracy pastwa, w parterze wschodniego pa-

wilonu Szpitala krajowego. Poniewa pomiesz-

czenie kliniki ocznej, jest pod wielu wzgl-
dami nieodpowiednie, co wykaza prof. Machek,
w osobnym do Ministerstwa wystosowanym me-
moryale, przeto czyni Wydzia lekarski usilne sta-

ranie o wyjednanie nowego budynku. Po dugich
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rokowaniach pomidzy Ministerstwem i Wydzia-

em krajowym, zgodzio si Ministerstwo w 1905 r.

w zasadzie na budow nowego gmachu dla kh-

niki okulistycznej. W roku nastpnym zakupiono
grunt pod budow przy ul. Piekarskiej; plany kli-

niki, wykonane przez inyniera Broniewskiego we-

dug da prof. Macheka, zatwierdzio Minister-

stwo W. i O., i przyznao 50" „ kosztów z fun-

duszów pastwa, wreszcie Sejm galicyjski dnia

16-go maja 1907 r. zgodzi si na wybudowanie
klinicznego Zakadu okulistycznego i na pokrycie

drugiej poowy kosztów. Nie ulega teraz wtpli-

woci, e w przecigu nastpnych dwóch lat sta-

nie nowa klinika okulistyczna.

Personal: Dyrektor kliniki: Prof. Dr. Ema-
nuel Machek; Docenci okulistyki : Dr. Adam Szu-

lisawski i Dr. Adam Bednarski; Asystenei: Dr.

Stanisaw Markowski, Dr. Wiktor Reis; Elewi kli-

niczni : Dr. Jerzy Hood>'ski, Dr. .Abraham Acht.

Poza asystentam.i czynnych byo w klinice w la-

tach 1898— 1907 20 lekarzy w charakterze ele-

wów klinicznych, wolontaryuzy lub przydzielo-

nych lekarzy wojskowych. Suba na oddziale cho-

rych : 2 Siostry Miosierdzia, 3 sucych i 3 su-
ce. Jeden wony kliniczny.

Klinika skada si z dwóch czci, które prze-

dziela kurytarz szpitala gównego. Po stronie pra-

wej mieci si cz teoretyczna, po lewej sale

dla chorych, wraz ze sal operacyjn. Cz teo-

retyczna sk-ada si : z pracowni profesora, w któ-

rej si mieci take podrczny ksigozbiór kliniki.

z poczekalni dla dochodzcych chorych, dwóch sa-

lek ordynacyjnych, pokoju dla wziernikowania

i sali wykadowej. Sala wykadowa, majca 90 m-
powierzchni, daje si zamieni na ciemnic. Wy-
soko wszystkich ubikacyi wynosi 4.80 m.
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W teoretycznej czci rozmieszczono wiksze
i waniejsze przybory naukowe, suce do ba-

da szczegóowych, z powodu braku miejsca nie

do wygodnych. Na osobnych stoach ustawiono

lup stereoskopow Westhien-Zehendera, astygmo-

metr Iaval-Schiótza (Kagenar z Utrechtu) dla ba-

dan przy dziennem wietle, drugi wyrobu Fritscha

z owietleniem gazowem i elektrycznem, oftalmo-

metr Coopera z modyfikacy Pfliigera, fotometr

Forstera, uniwersalny aparat elektryczny poczony
z centralnym miejskim Zakadem elektrycznym

;

aparat ten jest umieszczony na stoie przesuwal-

nym najnowszej konstrukcyi i suy do elektrolizy,

galwanokaustyki, faradyzacyi i galwanizacyi. Dalej

perimetr celluloidowy, inny Schweigera i Forstera,

przyrzed Greffa do badania widzenia stereosko-

powego, sideroskop Asmusa, elektromagnes Haaba,

stereoskop, przyrzd do leczenia par wodn i do
hydropatyi ocznej, dziewi stolików marmuro-
wych z lampami gazowemi lub elektrycznemi,

wraz ze zbiorem wzierników ocznych. W sali wy-

kadowej s w osobnych szafach systematycznie

ustawione przybory naukowe i instrumenta, jako

zacztek muzeum klinicznego. W pokojach ordy-

nacyjnych przyjmuje si wycznie chorych do-

chodzcycii, co umoebnia naleyt izolacy cho-

rych, pozostajcych w leczeniu w klinice staej,

umieszczonej w pónocnej poowie wschodniego
skrzyda szpitalnego. W czci teoretycznej znaj-

duje si wreszcie pracownia dla bada histologicz-

nych i pokój dla fotografii z aparatem, dla wy-
konywania fotografii stereoskopowych. Gówna
pracownia dla bada anatomo-hisioiogicznych znaj-

duje si w Zakadzie dla anatomii patologicznej

przy ulicy Piekarskiej.

Klinika staa liczy 40 óek. Na jednego cho-
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rego przypada 35 m' powietrza. Sale chorych cign
si jednym szeregiem wzdu szerokiego i jasnego

kurytarza, sale za przeznaczone dla mczyzn
oddziela sala operacyjna od sal dla kobiet. Do
kadej sali jest oddzielny wchód z kurytarza, obok
tego niektóre sale s ze sob poczone drzwiami.

Sala operacyjna, jasna i dua, jest 10 m. dug
i 4,70 m. szerok. Jedno okno weneckie 3,20 m.
dugie, a 2,70 m. wysokie, rzuca obfite wiato.
Pod oknem umieszczono pyt szklann 3,5 m.
dug, która suy jako stó na opatrunki i na-

rzdzia. ciany s lakierowane na kolor jasny,

podoga betonowa. Cisze operacye wykowa si
na ókach, które na kókach przesuwa si z bocz-

nych sal, operacye za plastyczne i zewntrzne
na stoku operacyjnym Michla.

W sali operacyjnej znajduj si jeszcze : po-

dwójna umywalnia marmurowa, poczona z wo-
docigiem, potrójna umywalnia nona Skutscha,

umywalnia ruchoma, irygator potrójny ruchomy,
szklana szafa na instrumenta, 2 stoy szklane, po-

drczny sterylizator Rothera do gotowania narz-
dzi i szereg kaset szklanych na opatrunki.

Wielki sterylizator ilautenschlagera znajduje

si obok w osobnej salce, wraz z przyrzdami
potrzebnymi do dostarczania sterylizowanej wody.

Sal dla kobiet jest 3, sal dla mczyzn 4, po-

za tem dwie separatki. Po drugiej stronie koryta-

rza znajduj si dwie azienki i dwa pokoiki dla

asystentów. W caej klinice s umywalnie mar-

murowe, do których dochodzi woda zimna z wo-
docigu miejskiego, ciepa za z osobnego wo-
docigu szpitalnego.

Owietlenie jest dwojakie, w czci gazowe
auerowskie, w czci elektryczne. Na salach cho-

rych s na lampach elektrycznych ciemnoniebie-
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skie szklane banie, co daje agodne i nie race
wiato.

óka s elazne, materace sprt,^ynowe, szafki

przy ókach take elazne, z pytami szklanemi

bez szufladek, aby chorzy nie mogli niczego przed

okiem lekarza ukrywa. Na wsz\stkich salach s
okiennice i zasony pócienne.

O rozwoju kliniki i o rozmiarach czynnoci
daj wyobraenie nastpujce liczby, podane we-

dug roczników Nagl

:

Rok

szkolny
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30.000 K. O ile ta kwota w latach ubiegych nie

wystarczya, nadwyk wydatków pokry Rzd.
Na. biece potrzeby naukowe wyznaczona jest

dotacya zwyczajna w kwocie 400 k.

W cigu omioletniego istnienia kliniki oku-

listycznej ogosili drukiem dyrektor, asystenci i le-

karze czynni w klinice razem 29 prac w jzyku
polskim, niemieckim lub francuskim. W Towarzy-
stwie Lekarskiem Iwowskiem wspomniani lekarze

miewali wykady z zakresu okulistyki, a nadto co

rocznie odbyway si demonstracye ciekawych
przypadków klinicznych.

Klinika dermatologiczna

(w gmachu Szpitala krajowego).

Katedra chorób skórnych i wenerycznych,
utworzon zostaa postanowieniem z dnia 9-go
wrzenia 1897 r., poczwszy od dnia I-go maja
1898 roku.

Klinik pomieszczono na mocy umowy, któr
zawar Wydzia krajowy z Administracy pastwa,
na 1. pitrze wschodniego pawilonu Szpitala kra-

jowego. Z powodu nieodpowiedniego pomieszcze-

nia kliniki czyni Wydzia lekarski usilne starania

celem wyjednania nowego, osobnego budynku dla

jej pomieszczenia. Jest uzasadniona nadzieja, e
potrzebne fundusze od powoanych czynników,
na ten cel ju w krótkim czasie uzyskane zostan,

Klinika skada si z trzech czci, do których

prowadz wejcia z klatki schodowej I. pitra.

Po stronie lewej mieci si cz teoretyczna, po
stronie prawej sale dla chorych i pracownia kli-

niczna. Cz teoretyczna skada si z pracowni
profesora, w której mieci si podrczny ksigo-
zbiór kliniczny i zbiór moulage"y, dalej z pocze-
kalni dla dochodzcych chorych, salki ordynacyj-
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nej, salki podrcznej dla przyrzdzania opasek,

plastrów i t. p., pokoju asystenta i sali wykadowej.
Sala wykadowa o 90 m- powierzchni, a wy-

sokoci 4,8Ó m., zarazem sala operacyjna, posiada

po dwa okna zwyczajne od wchodu i zachodu,

i jedno due okno weneckie od poudnia. Podoga
kamyczkowa ze spadem i ciekiem urzdzonym
pod stoem operacyjnym Lautenschlagera, usta-

wionym w poprzek okna poudniowego. Na sali

jest ustawiony sterylizator Lautenschlagera i szafka

ze szka i elaza niklowanego, mieszczca narz-
dzia operacyjne, nona umywalnia przesuwalna,

trójramienny irygator przesuwalny i cztery umy-
walnie stae, poczone z wodocigiem i zbiorni-

kiem wody gorcej. awki dla suchaczy s ustawio-

ne amfiteatralnie od wchodniej i zachodniej strony

sali; na rodku sali krzeso dla chorych, okoo
osi skrcalne. Salka dla dochodzcych chorych

przylega do sali wykadowej. Z salki tej prowa-
dzi drugie wejcie do salki ordynacyjnej o duem
oknie weneckiem, ku wschodowi zwróconem.
W salce tej pomieszczono stó operacyjny, krzeso
do badania kobiet, dwie szafy z pókami dla prze-

chowywania materyaów opatr., mniejsz szafk
z lekami, póki i biurko pókowe dla pomieszcze-

nia ksig ambulat., trójramienny irygator przesu-

walny i sta umywalni z wodocigiem poczon.
Klinika staa moe przyj 40 chorych. Sal

kobiecych (na prawo od klatki schodowej) jest

dwie. Do sal wchodzi si z kurytarza, po którego

drugiej stronie znajduj si azienki i miejsca

ustpowe. Sal mskich jest dwie i jedna sepa-

ratka o 2 ókach. Wejcie z kurytarza, w któ-

rym znajduj si wejcia do azienek i miejsc ust-

powych. Na obu kurytarzach umieszczone s
podrczne kuchenki gazowe, jakote szafy i zaszalo-
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wania dla pomieszczenia bielizny i kuchennych przy-

borów klinicznych. óka na salach elazne. Szafki

przy ókach elazne z p\'tami szklanemi, aby chorzy
niczego przed okiem lekarza ukry nie mogli.

Z kurytarza oddziau mskiego prowadz pierwsze

drzwi na lewo do obszernej pracowni klinicznej,

o 2 oknach ku poudniowi zwróconych. Pod oknami
stoj dwa due stoy, na których pomieszczono
trzy mikroskopy Zeissa i podrczne przyrzdy do
bada drobnowidzowych. Midzy stoami wiszca
szafka z barwikami. Po stronie prawej termo-

stat, po stronie lewej zlewy wodocigowe i umy-
walnie. Po rodku prawej ciany stoi przyrzd
Rentgena firmy Dessauera, uniwersalny przyrzd
elektryczny do celów lekarskich (elektryzacya, gal-

wanizacya, elektroliza, kaustyka, faradyzacya, endo-

skopia) firmy. Sokolnicki i Winiewski we Lwowie,
lampa Finsena firmy Reiningera, centryfuga i szafka

z przyrzdami dodatkowymi do wyej wymienio-
nych aparatów. Na rodku sali stoi stó, na nim
mikrotom : z boku po stronie lewej szafa oszklona

na szklane i podrczne przyrzdy do bada moczu.
O rozwoju kliniki i rozmiarach czynnoci

daj wyobraenie nastpujce cyfry:

Jok szkolny
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Personal: Dyrektor kliniki: Prof. Dr. Wo-
dzimierz ukasiewicz; asystenci: Dr. Józef

witkiewicz, Dr. Roman Leszczyski. Dotd pe-
nio obowizki 17 lekarzy pomocniczych, jako

wolontaryusze lub przydzieleni lekarze wojskowi.

Suba na oddziale chorych : 1 Siostra Miosier-

dzia. 3 sucych, 3 suce, jeden laborant kli-

niczny.

Zakad chorób nerwowych i umysowych.

Rozporzdzeniem Ministerstwa W. i O. z dnia

IS-jJo kwietnia 1901 r. uzyskano pozwolenie na
otwarcie ambulatoryum chorób nerwowych i umy-
sowych przy Uniwersytecie lwowskim, aby wpro-
wadzi w ycie wykady neurologii i psychiatry i.

W tym celu wynajto mieszkanie w parterze domu
I. 9 przy ulicy Hausnera. Niezbdne adaptacye

nieco opóniy otwarcie Zakadu, które nastpio
dopiero 24-go maja 1905 r. Zakad skada si
z 7 pokoi, z których dwa su jako poczekalnie,

dwa jako pokoje ordynacyjne dla mczyn i ko-

biet (jeden z pokoi ordynacyjnych suy zarazem
jako sala wykadowa), jeden jako gabinet dla pro-

fesora, dwa za pokoje przeznaczone dla urz-
dzi si majcej pracowni. Szczupa dotacya, wy-
znaczona przez Ministerstwo, starczya ledwie na
sprawienie najniezbdniejszych mebli, jak: stoów
krzese, awek, tudzie aparatów do zabiegów lecz-

niczych; zreszt oprócz jednego mikroskopu
i nader szczupego zasobu ksiek i pism facho-

wych Zakad nie posiada dotychczas prawie ad-
nych rodków naukowych. Pomimo tak nieko-

rzystnych warunków Zakad rozwija si prawi-
dowo, a liczba chorych, szukajcych porady le-

karskiej, powolnie lecz stale si zwiksza. Frek-
wencya chorych w Zakadzie wynosia dnia

16
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1 -go Stycznia 1907 r. : mczyzn 793, kobiet 715,

razem 1.508 osób.

Na czele Zakadu stoi Prof. Dr. Henryk
Hal ban. Ilo suchacy w cigu trzech ostatnich

semestrów przedstawia si nastpujco : w letnim

semestrze 1905 r. 21 suchaczy; w zimowym se-

mestrze 1905 6 r. 22 such.; w letnim semestrze

1906 r. 14 suchaczy.
Dotacya roczna wynosi 800— 1.000 k.

Asystentem Zakadu jest Dr. Julian Soo-
mowicz.

Klinika chorób dzieci.

Uniwersytet lwowski nie posiada dotychczas

kliniki pedyatrycznej. Wykady z zakresu chorób
dzieci odbywaj si prowizorycznie w szpitalu dla

dzieci im. w. Zofii na materyale szpitalnym

wród warunków bardzo niekorzystnych dla na-

uczania.

Sprawa utworzenia kliniki pedyatrycznej jest

przedmiotem kilkoletnich ukadów midzy Rzdem
a Towarzystwem szpitala dla ubogich dzieci im.

w. Zofii, które, budujc przed 30 laty swój szpi-

tal, otrzymao od Rzdu znaczn zapomog pod
warunkiem, e w razie utworzenia Wydziau le-

karskiego we Lwowie, odstpi dwie sale chorych

na klinik pedyatryczn. Ten serwitut cicy na

szpitalu w. Zofii, sta si punktem wyjcia dla

ukadów Rzdu z Towarzystwem szpitala w. Zofii

o urzdzenie teje kliniki przy istniejcym szpitalu.

Kilka lat upyno na prowadzenie ukadów co

do planów, co do rozdziau kosztów itd., a wresz-

cie udao si dziki zabiegom czonków obecnego
Komitetu szpitalnego i osobistej interwencyi Namie-
stnika doprowadzi do porozumienia midzy To-

warzystwem a Rzdem tak, e obecnie mona
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ywi uzasadnion nadziej, i budowa kliniki roz-

pocznie si jeszcze w roku biecym.
Wedug planów, wypracowanych przez Prof.

Raczyskiego, budynek kliniczny .jednopitrowy,
zajmie 4S0 m-; pomieci 2 sale chorych i jeden

pokój oddzielny (razem 22 óek dla dzieci);

nadto urzdzone bd w tym budynku pracownie,
ambulatoryum z 3 pokojami do badan, kuchnia
mleczna, azienka i t. d.

Materya do wykadu chorób zakanych czer-

pa bdzie dyrektor kliniki ze szpitala. Towarzy-
stwo za przyjo na siebie obowizek wpuszcza-
nia profesora i suchaczy Wydziau lekarskiego,

do swojego pawilonu dla chorób zakanych.
Wykady odbywa Prof. Dr. Jan Raczy-

ski; asystentem jest Dr. Stanisaw Progulski.

Instytut chemiczny

(przy Lniuersytecie lwowskim).

Instytut chemiczny mieci si pierwotnie

w gównym budynku uniwersyteckim przy ulicy

w. Mikoaja. Dopiero po dugich, wytajcych
usiowaniach wybudowano w 1892 r. na grun-

tach ogrodu botanicznego nowy budynek jedno-

pitrowy, przy ulicy Dugosza, kosztem 268.000

koron. Budynek ten mieci w sobie pierwotnie

Zakad chemiczny, mineralogiczny i farmokogno-
styczny. Jednake wskutek uzupenienia Uniwer-
sytetu lwowskiego Wydziaem lekarskim i przy-
czenia farmakognozyi do katedry farmakologii,

cz budynku na pierwszem pitrze pooona,
zajmowana przez farmokognozy, zostaa obró-

con n drugi oddzia Instytutu chemicznego. Obec-
nie przeto Instytut chemiczny skada si z dwóch
oddziaów: jeden zajmuje parter, drugi za cz
pierwszego pitra obok zakadu mineralogicznego.

16*
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Kierownikiem pierwszego oddziau, przeznaczonego
gównie dla chemii analitycznej jakociowej, oraz

dla bada organicznych, jest obecnie: Prof. Br.

Radziszewski. Kierownikiem za oddziau dru-

giego, przeznaczonego gównie dla chemii anali-

tycznej ilociowej i dla bada fizykochemicznych,

jest: Prof. Dr. Stanisaw Tooczko. Habi-

litowanych docentów jest dwóch, a to: Dr. St.

Opolski, gównie dla chemi organicznej, i Dr. Ro-
man Negrusz dla fizykochemii (gównie dla elektro-

chemii). Asystentami s obecnie docent Dr. St.

Opolski (na urlopie). Dr. Emanuel Blumenfeld,

Dr. Kazimierz Ciesielski, Kazimierz Kling, zastpca
Dr. Opolskiego i stypendysta (demonstrator)

Stefan Stencel, magister farmacyi.

W oddziale pierwszym, który ma owietlenie

elektryczne, znajduj si : pokoje dla profesora i asy-

stentów, biblioteka urzdzona jako czytelnia, od-

dzielne pokoje na wagi i muzem, oraz dwa po-

koje dla praktykantów i jeden wikszy na

72 osób, drugi mniejszy na 10. Do oddziau
tego naley sala wykadowa, mogca pomieci
wygodnie 100 suchaczy. W sali tej umieszczony

jest skioptikon elektryczny, oraz urzdzenie dla

elektrolizy. W piwnicach prócz skadu na zapasy

chemikaliów i naczy jest umieszczony aparat do
wywizywania siarkowodoru, który za pomoc
rury oowianej jest doprowadzany do jednego

z dygestoryów, znajdujcych si w wikszej sali

przeznaczonej dla praktykantów.

W przedsionku pomidzy drzwiami prowa-

dzcemi do sali wykadowej pomieszczono biust

marmurowy Jdrzeja niadeckiego, duta artysty

Antoniego Popiela. Biust ten umieszczono na ka-

miennym kroksztynie ze stosown tablic pamit-

kow. Pomnik ten wystawiono ze skadek prywat-
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nych w 1897 r., w setn rocznic rozpoczcia
w Wilnie polskich wykadów o chemii.

Oddzia drugi, mieszczcy si na pierwszem
pitrze, ma wasn, ma sal wykadow, mogc
pomieci 30 osób, pokój profesora, pracowni
asystentów i 3 pokoje na pracowni dla prakty-

kantów, dla których jest razem miejsc 16, oraz
gabinet przeznaczony na umieszczenie zbiorów
i przyrzdów. Oddzia ten prócz zwykych urz-
dze laboratoryjnych, jak sie wodocigów, gaz

do ogrzewania dygestorya i t. d., posiada nadto
specyalne urzdzenia dla prac elektrotechnicznych

i wogóle fizyko-chemicznych.

Instytut botaniczny

(przy Uniwersytecie lwowskim).

Instytut botaniczny, skadajcy si obecnie
z muzeum, pracowni i ogrodu botanicznego za-

wdzicza swój poczdek Drowi H i a c e n t o w i

obaczewskiemu, który, zostawszy w r. 1 850
profesorem mineralogii, botaniki i zoologii, posta-

ra si, e z muzeów wiedeskich wydzielono du-

blety i tym sposobem utworzono nowe muzeum
przyrodnicze, gdy dawniejsze ulego przy zbom-
bardowaniu Uniw. wr. 1848 zupenemu zniszczeniu.

W r. 1S52 wydzielono z niego dzia zoolo-

giczny przy mianowaniu profesorem zoologii Dra
Maksymiliana Schmidta, a w r. 1 86 1 mi-

neralogiczny dla nowo zamianowanego profesora

tego przedmiotu. Dra Ferdynanda Zirkla.
W r. 1852 rozpocz obaczewski przeobra-a dawniejszy ogród przy konwikcie pojezuickim

(dzisiejszym Uniwersytecie) na ogród botaniczny,

doznajc przy tem skutecznej pomocy i poparcia
ze strony ówczesnego Namiestnika, lir. Agenora
Gouchowskiego.
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Zamianowany po mierci obaczewskiego
w r. 1862 profesorem botaniki Dr. Adolf Weiss
zasta ogród botaniczny zupenie wykoczonym
i wyposaonym we wspania wysok szklarni

o elaznej konstrukcyi i trzy szklarnie mniejsze,

z których jedna bya równie o konstrukcyi e-
laznej. Weiss zaj si uporzdkowaniem i po-

wikszeniem muzeum. Przedewszystkiem uporzd-
kowa zielnik ogólny, zakupi zbiór wodorostów
Babenhornsta, zielnik siedmiogrodzki Dra Schura,

zielnik rolin egzotycznych Heffera, zaoy bi-

bliotek podrczn i zakupi jeden mikroskop
zoony Hartnacka.

W r. 1872 zosta zamianowany po Weissie,

który przeniós si do Pragi, profesorem botaniki

i dyrektorem Instytutu botanicznego obecny Dr.

Teofil Ciesielski. Tene zaoy na pustem
wówczas miejscu w ogrodzie botanicznym pole

dowiadczalne dla rónych nawozów, tak natural-

nych, jak i sztucznych, na których uprawiano przez

szereg lat róne roliny ogrodowe i polne, a re-

zultaty tych bada ogasza w wydawanym przez

siebie „Bartniku postpowym". Miejsce to zostao
zajte w r. 1890 pod budynek dla chemii. Prof.

Ciesielski zaoy nastpnie basen o 3 krgach
dla rolin kowych, botnych i wodnych i posta-

ra si o podwójne oszklenie wszystkich szklar.

Zaoy party dla rolin rosncych w okolicy

Lwowa, na której w czterech dugich rzdach
na skonie naprzeciw ciany Uniwersytetu jest

wedug powinowactwa przyrodzonego uszerego-

wanych przeszo 1.000 rolin. Jest to partya bar-

dzo pouczajca, lecz nadzwyczaj niewdziczn,
gdy nie tylko wymaga cigej pracy i nadzoru

(zwaszcza przy plewieniu), ale nadto daje cza-

sami powód do zoliwych uwag, e „tabliczka
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Stoi a roliny niema", a przecie trudno, aby kto
jeszcze sta i objania, e rolina ta kwita wios-

n, a teraz jej nie ma, lub e zakwitnie dopiero
jesieni, albo te e j zuchway amator zerwa.

Od r. 1889 jest o.^rodnikiem z tytuem in-

spektora ogrodu botanicznego Adam Baek,
przy którego wspódziaaniu kultury w ogrodzie
znacznie si rozwiny, a zbudowane cztery nowe
szklarnie (z których jedna jest wod ogrzewana)
zapeniy si wielu bardzo cennemi, tak pod wzgl-
dem naukowym, jak lekarskim, technicznym i zdo-

bniczym wanemi rolinami. Wspominamy tylko

o bogatym zastpie storczyków, proteaceów, ro-

lin owadoerczych, kaktusów, krotonów, okaza-
ych palm i t. d. W tym te czasie doszy do
kwiatu 3 agawy i Darylivion Gartwegii.

Upragnionego dziau biologicznego nie mona
byo w ogrodzie wprowadzi ju to z powodu
ciasnoty miejsca, ju te z powodu przeróbek,

którym ogród musia dwukrotnie uledz przez uszczu-

plenie miejsca pod budow chemicznego labora-

toryum i Bibliotek uwiwersyteck.
Dotacya dla ogrodu botanicznego WAniosia

do roku 1879 2.100 kor., nastpnie do "r. 1907
5.000 kor.; obecnie za wynosi 6.000 kor. rocznie.

W r. 1872 skaday si zbiory muzeum bo-

tanicznego z wyej podanych zielników, pomie-
szczonych w omiu szafach, z pudeeczka z pre-

paratami mikroskopowymi okrzemek, z biblioteki

liczcej 203 dzie w 245 tomach, z dwóch mikrosko-
pów pojedynczych (simplex), jednego mikroskopu
Haserta, starego nie do uycia mikroskopu Hart-

nack o trzech systemach soczewek przedmiotowych
i trzech ocznych, oraz przyrzdu do fotografowania.

Sprzty wszystkie ograniczay si do 10 szaf,

dwóch stoów, czterech krzese i biurka. Uderza
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brak wszelkich tablic, modeli, preparatów, przy-

rzdów, przyborów naukowych tak, e nie byo
nawet termometru.

Nowy profesor musia si zaj przedewszyst-

kiem urzdzeniem laboratoryum, które obecnie

rozporzdza siedmnastu zoonymi mikroskopami
(Zeissa, Hartnacka, Schicka, Reicherta, Seiberta)

soczewkach najnowszych systemów, wag che-

miczn, rónymi przyrzdami do dowiadcze fi-

zyologicznych, jak: klinostat, phythophon, termo-

staty, sterylizatory, aspiratory, aparaty rotacyjne,

centryfuga, wywiewa, skrzynia do bada z barw-

nem wiatem, przyrzdy do mikroskopowego
fotografowania, do bada z elektrycznoci wy-

woan przez tarcie i kontakt, dzwony szklane,

pojedyncze i podwójne i t. p. Niektóre z tych

przyrzdów s pomysu profesora. Katalog Insty-

tutu wykazuje w rubryce przyrzdów241 numerów.
Za czasów obecnego dyrektora powikszy)' si

zbiory Instytutu bardzo znacznie, ju to przez prace

suchaczy i asystentów, wykonane pod kierowni-

ctwem profesora, ju te wdrodze kupna i darowizny.

1 tak przybyy: zielnik galicyjski, zielnik lwowski

w pudekach, zoony z rolin suszonych w piasku,

jedenacie seryi zielnika flory polskiej, zielnik ro-

lin azyatyckich, zebranych przez Dra agowskiego,
zielnik mchów tatrzaskich Dra Chaubi-
skiego (dar Towarzystwa Ogrodniczego warsza-

wskiego), zielnik europejski, obejmujcy okoo
30.000 egzemplarzy (dar nieoceniony Dra Anto-
niego Del mara), zielnik rolin oficyalnych,

rozwieszony w sali wykadowej pod oszkleniem,

zbiór wodorostów morskich, zbiór grzybów pa-

soytnych, zbiór zónorodnych owoców (karpolo-

giczny), zbiór nasion i rolin w okolicy Lwowa
rosncych dziko (sztuk 1.200), zbiór nasion rolin
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W ogrodnictwie i rolnictwie uprawianych (w 476
sojach), zbiór przekroi rónych drzew, zbiór 25
gatunków skrobi, zbiór rzadszych okazów rolin

i kwiatów w sojach, zbiór sztucznie robionych,

kwitncych rolin egzotycznych {22 seryi), zbiór

modeli kwiatów Brendla i Deyroba, zbiór modeli
grzybów jadalnych i trujcych, zbiór Arnoldiego
modeli rónych gatunków jabek, grusz i liw,

zbiór preparatów mikroskopowych, powikszany
przez prace w laboratoryum (obecnie przeszo
1.400 sztuk), zbiór modeli powstania kwiatów,
supków, zalków i zarodków rolin jedno i dwu-
liciennych, tudzie inne mniejsze zbiory.

Instytut rozporzdza take 125 obrazami
ciennymi, zakupionymi i 63 obrazami wyko-
nanymi przez profesora, asystentów i suchaczy,
sucymi do objaniania wykadów. Zbiory po-
wysze s pomieszczone w 40 szafach.

Procownia botaniczna rozporzdza 24 sto-

ami i tylu krzesami. W ubiegem póroczu zi-

mowem brao udzia w nauce mikroskopowania
53 suchaczy i suchaczek, w pracowni za bota-

nicznej uczestniczyo 25 suchaczy i 10 suchaczek,
z których trzy przygotowao prac do egzaminu
nauczycielskiego, a 2 do doktorskiego.

Dotacya muzeum botanicznego i pracowni
wynosi 80Ó koron rocznie.

Obecnie asystentem przy Instytucie botanicz-

nym jest Teofil Nieger.

Zakad fizyczny Uniwersytetu.

Zbudowano go w r. 1897 przy ulicy Dugo-
sza 1. 8. Jako budowa w gbi podwórza, majca
w przyszoci by zasonita od ulicy innym
budynkiem, ma on wygld zewntrzny prosty

i nieozdobny; wntrze podzielono w nastpujcy
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sposób: Poniej suteren znajduje si jedna izba

zupenie w ziemi wkopana, przeznaczona dla

prac wymagajcych moliwie niezmiennej tempera-
tury. W suterenach umieszczono skad opau i piw-

nic, izb maszynow i akumulatorow, kalory-

fer, warsztat mechaniczny, dwa pokoje, nalece
do pracowni fizycznej, i mieszkania suby. W par-

terze jest kancelarya profesorów matematyki i fi-

zyki teoretycznej, maa sala wykadowa na 30
suchaczy matematyki, fizyki teoretycznej i geo-

grafii, kancelarya profesora geografii i zbiory

Instytutu geograficznego. Na prawo od wejcia
ley mieszkanie asystenta, cztery pokoje pracowni
fizycznej, z których jeden bez wiata i wyczer-

niony suy do prac optycznych; kuchnia i miesz-

kanie mechanika zajmuj 4 pokoje. Na pierwszem
pitrze mieci si kancelarya i pracownia asy-

stenta, obszerna sala przeznaczona na wiczenia
dla pocztkujcych praktykantów, kancelarya i pra-

cownia dyrektora Zakadu z przedpokojem, pokój
przygotowawczy, dua sala wykadowa, wysoka
8.40 metrów, obliczona na 1 12 miejsc w awkach
uoonych amfiteatralnie, w siedmiu poziomach
do wysokoci 3.5 metra. Pod sklepionym na
elaznych dwigarach amfiteatrem mieci si biblio-

teka zakadowa, skad szka i t. p.; obok jest

czytelnia, a wreszcie zbiór przyrzdów. Garde-
roba dla praktykantów mieci si w oddzielonej

drewnian ciank, a ogrzanej czci kurytarza.

Drugie pitro obejmuje garderob i wejcie do
sali wykadowej, pokój przeznaczony na skad
starych przyrzdów i materyaów i pokój, z któ-

rego jest wejcie na balkon nad stoem sali wy-
kadowej z elaznymi, krconymi schodkami do
lecego nad nim pokoju wieowego.

Z tego ostatniego pokoju wchodzi si na

i
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Strych nad sal wykadow, a elaznymi scho-
dami zewntrznymi na nakrywajc pokój plat-

form, lec w poziomie szczytu dachu sali wy-
kadowej, t. i. 20 metrów nad poziomem po-
dwórza.

^

Z wyjtkiem powa podstrychowych wszystkie

pokoje s sklepione midzy gurtami lub dwiga-
rami elaznymi, albo te maj poway paskie
z betonu midzy elaznymi dwigarami.

Szereg pokoi lecych nad sob w parterze,

na pierwszem pitrze, tudzie pokój w suterenach

i pod nim leca piwnica, wraz z pokojami na
na drugiem i trzeciem pitrze tworz rodzaj wiey
podzielonej na sze pitr, a pionowo nad sob
umieszczone otwory, o rozmiarach 0.70 0.90

metra, zamykalne dbowemi nakrywami pozwa-
laj na uycie w obrbie budynku zawiesze, ma-
nometrów i t. p. przeszo dwudziesto-dwumetro-
wej wysokoci. W tym samym pionie umieszczony
w platformie otwór suy do wprowadzenia wia-
ta sonecznego za pomoc heliostatu do caej
„wiey" bez wzgldu na por dnia.

Wszystkie pokoje ogrzewaj piece kaflowe,

z wyjtkiem duej sali wykadowej i lecych pod
ni w parterze i suterenie pokoi, te bowiem
ogrzewa kaloryfer o dwu duych piecach Meiss-

nera, opalanych wglem. Ciepe powietrze z kalo-

ryferu przebiega szereg kanaów wypeniajcych
sklepienie amfiteatru w duej sali wykadowej,
wskutek czego ogrzewa bardzo nieznacznie i zu-

penie jednostajnie ca podog amfiteatru,

a wchodzi do sali znacznie ochodzone dwoma
otworami w cianie, umieszczonymi w wysokoci
dwóch metrów nad najwyszym poziomem amfi-

teatru. Ten sposób ogrzewania sali okaza si
nadzwyczajnie praktycznym. Sala wentyluje si
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znakomicie, bez ladu przewiewów, a rónica
temperatury powietrza w najniszym i najwyszym
poziomie amfiteatru wynosi zaledwie uamek jed-

nego stopnia.

Cay Zakad owietlony iest elektrycznemi

lampami arowemi, dua za sala wykadowa
czterema lampami ukowemi, kada po 600 wiec
normalnych, zasilanemi prdem miejskiej elek-

trowni. Gaz rozprowadzono po wszystkich poko-
jach (z wyjtkiem mieszka), gdzie go si uywa
do grzania i gotowania w palnikach bunsenow-
skich i t. p., a take do ogrzewania zapomoc
piecyków gazowych pokoju dla staych tempera-

tur (w piwnicy) i klozetów.

Kurki wodocigowe i muszle odpywowe
znajduj si równie we wszystkich pokojach
i w duej sali wakadowej. Dua sala wykadowa
ma 7 okien o rozmiarach 3.40— 1.90 m., umiesz-

czonych w wysokoci 3.80 nad podog i jedno

mae (1.90 \1.10 m.) okno w poziomie stou
wykadowego, zwrócone ku wschodniemu poud-
niu z wystajc na zewntrz konsol kamienn,
przeznaczon do ustawiania heliostatu zegaro-

wego. Wszystkie okna maj oprócz póciennych
zason take urzdzenie do dokadnego zaciem-

niania sali. S to zasony sporzdzone z mate-

ryau, jakiego uywa si na tablice (t. zw. Schie-

fertuch firmy : A. Fessler w Wiedniu), zwijane na
waki blaszane z zawartemi wewntrz sprynami,
Waki ukryte s w górnej oprawie, a brzegi za-

son zachodz gboko w wzkie szpary oprawy
bocznej okien. Zasony pojedynczych okien

od siebie niezalene zsuwa si lekko zapo-
moc szerokich tam nicianych, przytrzymywa-
nych w zapiciach ; w gór unosz je spryny.

Stó wykadowy, szeroki 0.90 m. skada si
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z trzech czci : rodkowa duga 2.50 m., zwi-
zana stale z podog zawiera pod p\'t stoow
rury gazowe i wodne (dopywowe i odpywowe),
wraz z kurkami, tudzie dwie listwy elazne,

wpuszczone przez ca dugo stou w górn
powierzchni pyty, a opatrzone toczonymi otwo-
rami, w które daj si wtyka mosine czopy
sprzek, sucych do umocowywania przewo-
dów elektrycznych. Te hstwy cz si zapomoc
grubych, izolowanych miedzianych drutów, prze-

biegajcych w kanaach ukrytych pod podog
a rodzajem szafki ciennej, oszklonej, która za-

wiera na pycie marmurowej amperometr (do

60 amperów) i szereg kontaktów czopowych.
Om miedzianych drutów izolowanych prowadzi
od tyche do pokoju akumulatorowego, gdzie

cz si z biegunami dodatnimi 1, 2, 4, 8, 13,

21, 36 i 60 ogniwa bateryi. Do adowania tej

bateryi suy prdnica pdzona motorem elek-

trycznym, zasilanym prdem z miejskiej elektrowni.

czc odpowiednie kontakty w szafce, otrzy-

muje si na stole wykadowym bieguny bateryi

o napiciu dajcem si regulowa w granicach

od 2 do 120 Yoltów. Na tej czci stou umiesz-
czono te sprzki, cxi których prowadz druty

do galwanometru projekcyjnego, ustawionego
nad tablicami a pod balkonem w wysokoci
4 m. nad podog. Boczne porcze tego balkonu
wyskakuj naprzód i unosz w wysokoci 4 m.
nad stoem drg elazny, toczony, sucy do
zawieszania bd przewiecajcej podziaki nale-

cej do galwanometru, bd tablic z rysunkami
lub tabelami liczbowemi, bd wreszcie wahade,
spryn i t. p. potrzebnych przedmiotów do do-
wiadcze lekcyjnych.

Do rodkowej czci stou przypieraj z obu
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Stron dwie boczne tej samej szerokoci i wyso-
koci, kada" pótora metrowej dugoci, opa-
trzone kókami, dajce si atwo usuwa z sali

w razie, jeeli dowiadczenia lekcyjne tego wy-
magaj.

cian pod balkonem, zajmuj dwie tablice

umieszczone obok siebie, jedna z nich skada
si z dwóch czci zawieszonych ponad sob na
blokach, druga, zawieszona równie na blokach,

nakrywa szyb szklan, zamykajc otwór w cia-

nie, prowadzcy do pokoju przygotowawczego,
a sucy za digestoryum zaopatrzony w gaz,

wod i wylot wentylacyjny.

Tablice maj odrbne owietlenie zoone
z 6 lamp arowych, osonitych od strony audy-

toryum stosownym reflektorem.. Aparat projek-

cyjny jest ruchomy; z reguy projekcya wyko-
nywa si w ten sposób, e o projekcyi prze-

biega ukonie przed lini frontow awek, a obrazy
chwyta zasona pócienna (2.8 m. w kwadrat),

zawieszona ukonie przy bocznej cianie sali.

Takie urzdzenie sprawia, e suchacze mog
oglda nie tylko obraz na zasonie, ale take,

co przy wykadach fizyki jest w wielu razach nie

mniej wane, ledzi przebieg manipulacyi przy

aparacie, które zasania przed ich oczami latar-

nia aparatu przy sposobie projekcyi w kierunku

osi sali.

Latarnia projekcyjna zawiera lamp ukow
Hefner-Altenecka, zuywajc 20 amperów, po-

trójny system soczewek owietlajcych o red-
nicy 16 cm. i objektyw Steinheila o ogniskowej
24 cm., dajcy przy omiometrowej odlegoci
zasony 33- krotne powikszenie. Latarnia ma
swój odrbny stolik na kókach, którego pyta,

obracalna w paszczynie poziomej daje si za-



- 255 -

pomoc korby i systemu rub bez koca i kó
tr\'bo\vych ustawia w wysokoci od 1.20 do
2 m. nad podog. Lampa projekcyjna czy si
zapomoc gitkich przewodników i przenonej
opornicy dodatkowej z kontaktem czopowym,
nalecym do bateryi akumulatorów; przerywacz

mieci si na parapecie awek, tu obok przery-

wacza nalecego do lamp owietlajcych sal.

Objektyw projekcyjny, zczony z latarni

przy projektowaniu diapozytywów, mona te osa-

dzi na oddzielnym statywie; na takiche osa-

dzony jest pryzmat odwracajcy obrazy, stoliczek

na drobniejsze przedmioty i urzdzenie do pro-

jekcyi poziomej. Wszystkie te statywy, a take
przyrzdy, których czci maj by projektowane,

ustawia si na oddzielnym stole z pyt prosto-

ktn o rozmiarach 1.20 0.60 m., dajc si
równie zapomoc korby, rub bez korica i kó
trybowych, ustawia dowolnie wysoko w tych

samych granicach, co pyta stolika latarniowego.

Liczc si ze znaczn strat przestrzeni,

któr powoduj supy murowane od fundamen-
tów, stosowane gdzieniegdzie w pracowniach
fizycznych, jako podstawy pod przyrzdy wra-
liwe na wstrznienia, zaniechano ustawiania

tyche w Zakadzie; natomiast umieszczono we
wszystkich pokojach przeznaczonych na pracow-
nie konsole z pyt trembowelskich wmurowanych
w ciany budynku. Niepodatno posadzek (z desz-

czuek dbowych) starano si zapewni przez

uycie sklepie i troskliwe przestrzeganie dokad-
noci w wykonaniu na nie nasypów. Wiksz
pewno pod wzgldem staoci daje zaznaczony
w planie pas betonowy w sali wicze na 1. pi-
trze, który, tworzc szczyt ciany murowanej od
fundamentów, jest izolowany od posadzki sali,
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a wreszcie podoga betonowa w pokoju sutere-

nowym i piwnicy, któr uoono wprost na ro-

dzimym twardym gruncie.

Z Zakadem fizycznym zczona jest stacya

meteorologiczna, w której zapisuje si codzien-

nie o godzinie 7 rano, 2 po poudniu i 9 wie-

czór stan barometru, termometru, wilgotno
powietrza, zachmurzenie, kierunek i moc wiatru,

a wreszcie ilo i jako opadów atmosferycz-

nych i wysya codziennie te zapiski telegraficznie

do Wiednia, Petersburga i Hamburga. Dla celów
tej stacyi ustawiono na szczycie wiey chor-
giewk wiatrow ze wskazówk na róy wiatrów
znajdujcej si w pokoju wieowym na 3 pitrze,

a take w braku odpowiedniejszego miejsca w po-

dwórzu ombrometr. Termometry zawieszono w la-

tarni blaszanej nad porcz balkonu umieszczo-
nego na pierwszem pitrze w kcie, dokd pro-

mienie soca nigdy nie dochodz, wreszcie

barometr w pracowni asystenta; wysoko jego

punktu zerowego nad poziomem morza wyzna-
czono dziki uprzejmej pomocy p. Wincentego
Barczewskiego, inyniera miejskiego urzdu bu-

downiczego, który wykona cis niwelacy pun-
ktu staego w podwórzu instytutu i otrzyma na
jego rzdn 298-197 m. nad poziom morza Adrya-

tyckiego.

Podrczna biblioteka Zakadu zawieraa z ko-
cem 1906 r. 350 dzie. Z czasopism, których nie

posiada Biblioteka uniwersytecka, prenumeruje
Zakad: „The philosophical magazine", The Jour-

nal of physical chemistry", „Journal de physique"

i „Zeitschrift fiir den physikalischen und chemi-
schen Unterricht".

Nie bogaty zbiór przyrzdów Zakadu mieci
si w dbowych szafach, swobodnie stojcych,
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ze wszech stron oszklonych, oraz w szafach przy

cianach, tudzie na stoach.
Warsztat mechaniczny Zakadu posiada mo-

tor elektryczny, jednokonny. Z gównego wau
transmissyjnego, pdzonego tyme motorem, prze-

chodz pasy na kamie szlifierski, tokarni pre-

cyzyjn, heblark i wiertark.

Dyrektorem Zakadu jest profesor fizyki do-

wiadczalnej, Prof. Dr. J. Zakrzewski, majcy
do pomocy w pracowni asystenta i dwóch sty-

pendystów. Stay personal Zakadu skada si
z mechanika, maszynisty, tudzie z jednego sta-

ego, a jednego prowizorycznego sucego.

Zakad mineralogiczny Uniwersytetu.

Zakad mineralogiczny skada si z siedmiu

obszernych pokoi, mieszczcych si w gmachu
uniwersyteckim na pierwszem pitrze przy ulicy

Dugosza 1. 6. Frontowy, najobszerniejszy z po-

koi przeznaczono na sal wykadow, mogc
pomieci wygodnie do 80-ciu suchaczy, drugi

na sal profesora mineralogii, a dyrektora Za-

kadu. Reszt sal przeznaczono na zbiory za-

kadu. Pierwsza mieci okazy petrograficzne i geo-

logiczne przewanie z rónych stron Polski, druga

zbiory petrograficzne ska wybuchowych, prze-

wanie oryginay Zirkla, oraz zbiór ska flyszu

karpackiego w 10 szafach ze szklanemi nasadami.

Nastpny, bardzo obszerny pokój mieci zbiory

mineralogiczne, wród których na szczególniejsz

uwag zasuguje wspaniay zbiór z rodziny krze-

mianów. W omnastu piknych, oszklonych sza-

fach mieszcz si najwaniejsze, bogate zbiory

najrozmaitszych grup mineraów. U samego wej-

cia do sali uderza nas widok wspaniaej pyty
drzewa skamieniaego, na której doskonale po-

17
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zna mona soje roczne, oraz modele t. z. nug-

get'-ów, t. j. najwikszych bry zota i platyny,

jakie w stanie rodzimym znaleziono. Te sale s
pomieszczone na froncie Zakadu, dwa za ostat-

nie pokoje, przeznaczone na pracownie dla su-
chaczy, maj okna skierowane ku ogrodowi bo-

tanicznemu. Pierwszy z nich, przeznaczony dla

pracujcych na kursie wyszym, mieci najwa-
niejsze przyrzdy i aparaty, suce do wicze
i bada naukowych, jak: mikroskopy polaryza-

cyjne, wród których zasuguje na szczególniej-

sz uwag nowy mikroskop Reicherta z aparatami
polaryzacyjnymi i picioma objektywami, gonio-

metr refleksyjny Fuessa (z osobnem pomieszcze-
niem na wysokim stole), waga chemiczna i t. p.

Oprócz tego inne przyrzdy mieszcz si w sza-

fie szklanej tu obok sali ze zbiorami mineralo-

gicznymi. Pi stoów dla pracujcych, oraz dwie
szafki ze zbiorami meksykaskimi, przywiezio-

nymi w roku biecym z Meksyku przez dyre-

ktora Zakadu, wypeniaj reszt pracowni. Ostatni

pokój, z którego drzwi prowadz do przedsionku,

przeznaczony jest dla suchaczy pracujcych na kur-

sie niszym. Mieszcz si w nim : digestoryum,

szafka z chemikaliami, oraz narzdzia do spo-

rzdzania szlifów mineraów. Wród ostatnich

zasuguje na uwag nowa maszyna do szlifowa-

nia mineraów i ska. pdzona motorem.
Gabinet mineralogii urzdzony zosta przez

Prof. Ferd. Zirkla, a rozszerzony znacznie zwasz-
cza w kierunku petrograficznym przez Prof.

Kreutza. Posiada 800 koron staej dotacyi rocz-

nej. Pierwotnie mieci si w gównym gmachu
uniwersyteckim, od roku za 1892 przeniesiony

zosta do budynku nowego przy ul. Dugosza.
Pierwotnie miecin Zakad mineralogiczny zbiory

i
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take z zakresu geologii i paleontologii. Kiedy je-

dnak w roku ubiegym stworzono osobny Za-
kad geologiczno-paleontologiczny, zostay zbiory

odpowiednie wydzielone z Zakadu i przydzielone

nowemu Instytutowi przy ul. Mikoaja.
Do osobliwoci Zakadu nale zbiory pe-

trograficzne, mineralogiczne i geologiczne, przy-

wiezione przez obecnego dyrektora z Afryki,

Ameryki Pónocnej, Meksyku, Finlandyi, Kaukazu,
Albanii i t. d.

Równoczenie ronie z kadym rokiem zbiór

okazów geologji krajowej, któremu obecny dy-

rektor powica szczególniejsz uwag.
Dyrektorem Zakadu jest obecnie Prof.

Dr. Emil Habdank Dunikowski, prof. zwy-
czajny na Uniwersytecie lwowskim. Asystentem
Zakadu jest Dr. Julian Tokarski.

Zakad geologiczno-paleontologiczny Uniwersytetu.

Osobna katedra geologii zostaa systemizo-

wana na lwowskim Uniwersytecie najwyszem
postanowieniem z 21 listopada 1895, a obo-
wizki z t katedr poczone obj Prof. Zuber
z dniem 1. padziernika 1896 r.

Pomimo usilnych stara nie byo moliwern
stworzenie osobnego Zakadu geologicznego, z t
katedr poczonego, a do czasu, gdy Biblioteka

uniwersytecka przeniosa. si do nowego gmachu
i tym sposobem oprónia swój dawny lokal

w parterze gównego budynku uniwersyteckiego.Cz tak oprónionego lokalu przeznaczy
Senat na majcy si utworzy Zakad gealo-

giczno-paleontologiczny.

Dopiero w r. 1904 rozpoczto czciowe
adaptacye tego lokalu, które z kocem r. 1906

ostatecznie ukoczono tak, e nowy Zakad
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móg rozpocz swe funkcye czciowo w pa-
dzierniku r. 1905. Pomieszczenie to jest na ra-

zie tylko prowizorycznem, poniewa za zgod
wadz stanie nowy budynek przeznaczony dla

geologii, paleontologii, geografii i astronomii

w daiszem przedueniu istniejcego budynku
chemii i mineralogii, a przed Zakadem fizycznym

przy ul. Dugosza.
Zbiory geologiczne i paleontologiczne, na-

gromadzone poprzednio w Zakadzie mineralo-

gicznym (pod dyrekcy Prof. Dra Dunikowskiego),
zosta>' przydzielone i przeniesione do nowego
zakadu na wiosn r. 1906 i uzupeniaj si wci
nowymi nabytkami.

Dyrektorem caego Zakadu jest Prof. Dr.
Zuber.

Oddziaem paleontologicznym opiekuje si
Prof. Dr. Józef Si emir ad z ki. Obowizki
demonstatora peni p. Wojciech Rogala. Obowizki
laboranta peni tymczasowy sucy przydzielony

Zakadowi przez Senat, Jan Pitkowski.
D o t a c y a staa Zakadu wynosi 600 ko-

ron rocznie, oraz 400 kor. na wycieczki nau-

kowe ze suchaczami*).
Lokal Zakadu obejmuje w jednym

szeregu (w parterze tylnego skrzyda gównego
gmachu uniwersyteckiego z frontem do ogrodu
botanicznego) nastpujce ubikacye : Pracowni
dyrektora z bibliotek podrczn (sala o 3 oknach),

pokój do preparowania z ciemnic (o 1 oknie),

gówn sal muzealn (o 3 oknach), pokój (o 1

oknie) pracownia demonstratora, sal wyka-
dow (o 2 oknach), mieszczca okoo 40 sucha-

*) Nadto przypada Zakadowi, od r. 1907 poczwszy,
co pi lat dotacya z fundacyi im. Wiktora Osawskiego
w kwocie okoo 5.000 ko r o n.
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czy. oddzia paleontologiczny (o 2 oknach) z pra-

cowni Prot. Siemiradzkiego.

Zbiory i oprócz sprztów, przyrzdów i bi-

blioteki) obejmuj nastpujce dziay:
1. Oddzia geologii ogólnej; 2. Zbiory stra-

tygraficzne (skamieniaoci przewodnie, ugrupo-
wane wedle systemów i pitr); 3. Zbiory lo-

kalne (alpejskie, karpackie, podolskie i t. p.,

przewanie materyay do wicze i opracowania
naukowego); 4. Ódddzia paleontologiczny (upo-

rzdkowany systematycznie).

Instytut Zoologiczny.

Zaoony w r. 1858 posiada obfite zbiory,

z których znaczn ilo darowa . p. Prof. Syr-

ski, przedewszystkiem za b. profesor zoologii

Dr. D y b o w s k i, (gównie z Syberyi i Kam-
czatki), a take z darów wielu osób yczliwych
Uniwersytetowi lwowskiemu.

Tak n. p. cenny zbiór owadów wartoci
okoo 6.000 koron darowa . p. Rybiski ; cenne

okazy ofiarowali : ir. Wilczek. Hr. Lanckoro-
ski. Zarzd puszczy Biaowieskiej (pikny okaz
ubra) Prof. Kulczyski z Krakowa, . p. Pieiru-

ski. Dr. Sznabl i Dr. Dziedzicki z Warszawy, . p.

Soskup, . p. A. lósarski z Warszawy, Prof. M.
Kowalewski z Dublan. i wielu innych.

instytut posiada w zbiorach swoich liczne

zwierzta wypchane, przewanie krajowe, zwasz-
cza za wieie ptaków, okazy spirytusowe i su-

che (ryb, pazów, gadów, wielu zwierzt bezkr-
gowych), nadto cenn kollekcy owadów, muszli

i szkieletów. Z tych ostatnich zasuguje na szcze-

góln uwag wielki szkielet wymarej ju obecnie

krowy morskiej (Rhytine Steileri). Posiada te
cenn bibliotek dzie treci zoologicznej.
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Brak mu jednak najniezbdniejszych prepa-
ratów z dziedziny anatomii i embryologii, brak
wszelkich prawie modeli, a co najgorsze, nie po-
siada dotychczas naleycie urzdzonej i wymo-
gom dzisiejszej techniki odpowiadajcej pracowni
naukowej dla studentów, ani te dla osób odda-
jcych si badaniom samodzielnym, pod którym
to wzgldem Instytut lwowski ustpuje innym za-

kadom zoologicznym w Austryi i za granic.

Jest jednak nadzieja, e wobec znacznych sub-

sydyów, jakie Instutut niebawem ma otrzyma,
uczyni zado w niedalekiej przyszoci wszyst-

kim tym brakom.
Przed kilku miesicami obj kierownictwo

Instytutu Prof. Dr. Józef Nusbaum, dotych-

czasowy kierownik pracowni anatomii porów-
nawczej.

Instytut anatomii porównawczej.

Zaoony w r. 1892 prywatnymi rodkami
ówczesnego docenta, a dotychczasowego, kiero-

wnika, Prof. Dra Józefa Nusbaum a, otrzy-

ma wkrótce sta dotacy roczn od Rzdu,
ale tak ma, e Zakad nie móg si dostatecz-

nie rozwija pod wzgldem zbiorów, na co nie

pozwala te przedewszystkiem brak miejsca (In-

stytut skada si z dwóch pokoi, kady o jed-

nem oknie i przedpokoiku). Instytut posiada

preparaty anatomiczne, zwaszcza pikny zbiór

szkieletów chrzstkowych, modele anatomiczne

i embryologiczne, oraz obfity zbiór preparatów
mikroskopowych,w Zakadzie wykonanych.

Gówn trosk kierownika byo urzdzenie
pracowni naukowej. Aczkolwiek przy maych bar-

dzo rodkach i w szczupym nader lokalu, Za-

kad rozwin jednak bardzo yw i szerok dzia-

I

i
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alno naukow. W ci^u niespena lat czterna-

stu wykonano tam okoo 100 prac eksperymen-
talnych, ogoszonych w czasopismach naukow\ch
polskich i obcych przez Dyrektora P r o f. Dra
Nusbauma, oraz licznych jego uczniów i wspó-
pracowników. Badania te tyczyy si nastpuj-
cych waniejszych kwesty] naukowych : rozwój
ciaek krwi u pazów, zakoczenia nerwowe
u skorupiaków, embryologia równonogów, roz-

wój przysadki mózgowej u ssaków, budowa skóry,

budowa i rozwój lyssy w jzyku ssaków, gru-

czo gazotwórczy ryb, regeneracya krgowców,
wazonkowców, wieloszczetów (P r o f. Dr. J ózef
Nusbaum), budowa pijawek i wazonkowców
(J. Rakowski), anatomia pcherza pawnego i ucha
ryb, regeneracya ryb, systematyka wijów (S. Sito-

wiak), gruczo grasicowy ryb (T. Prymak), gruczo
grasicowy pazów (J. Machowski*, organ grzbie-

towy zarodków skorupiaków, zakoczenia ner-

wowe u skorupiaków (Dr. W. Schreiber), budowa
serca u raka rzecznego (Stanisawa Stecka), struna

Leydiga u owadów, regeneracya poczwarek, em-
bryologia motyli i chrzszczy (Dr. J. iirschler),

anatomia wieloszczetów, ryb (Dr. L. Bykowski),

embryologia ptaków, budowa skóry (Dr. W. Kul-

czycki), embryologia owadów (Dr. S. Czerski,

B. Fuliski), morfologia ryb (K. Reisowa), cyto-

logia (R. Weigl), anatomia jzyka (Z. .Viarkow-

ski, J. Tokarski), embryologia ryb (J. Groch-
malicki).

Instytut geograficzny.

Katedra geografii istnieje na lwowskim Uni-
wersytecie dopiero od r. 1882, w którym to roku
Dr. Antoni Rehman zosta mianowany
profesorem tego przedmiotu. W tyme samym
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czasie zezwolio Ministerstwo W. i O. na zao-
enie Zakadu geografii, wyznaczajc na ten cel

150 zr. rocznie, któr to kwot w r. 1897 pod-
niesiono do 600 koron rocznie. Oprócz tego

otrzyma Instytut kilkakrotnie nadzwyczajne zna-

czniejsze subwencye. n. p. 1.000 koron na za-

kupno chronometru morskiego, 800 koron na
przyrzd uniwersalny i inne. Nowo utworzony
Instytut znalaz pomieszczenie na II. pitrze sta-

rego Uniwersytetu, gdzie otrzyma do wycznego
swego uytku obszern sal wykadow i mniej-

sz salk na zbiory naukowe. W r. 1897/8 zo
sta Instytut geogr. przeniesiony do budynku
fizyki przy ul. Dugosza I. 8, gdzie otrzyma sal
wykadow wspóln z profesorami matematyki,
fizyki teoretycznej i astronomii, ma salk na
zbiory i platform na wiey, dogodn do czy-

nienia obserwacyi sonecznych. W niedalekiej

przyszoci zostanie Instytut przeniesiony do bu-

dynku geologii, którego budowa na gruntach tej

samej realnoci ju postanowion zostaa, gdzie

otrzyma trzy pokoje na pomieszczenie zbiorów
i sai wykadow do wspólnego uytku z profe-

sorami geologii i paleontologii.

Stan zbiorów w biecym roku przedstawia

si nastpujco

:

In w. A Dziea, rozpr. i karty geogr. — 2.194 num.
B Przyrzdy — 122 sztuk.

C Zbiór petrograficzny przeszo 300 okaz.

Z rzeczy cennych jakie zbiór posiada, zasuguj
na szczególne wymienienie : Precezyiny zegar wa-

hadowy z wahadem kompenzowanem przez ko-

lumn merkuryusza, ukryt wewntrz prta wa-

hadowego (Haweln we Wiedniu) i przyrzd uni-

wersalny systemu Repsolda. Z przyrzdów geo-

graficznych pomysu obecnego dyrektora Insty-
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tutu, P r O f. Dra. R e h m a n a, zasuguj na wy-
mienienie: zegar soneczny uniwersalny, przyrzd
do uzmysowienia krcenia si osi ziemskiej (pre-

cesya) i planuranium, t. i. przyrzd do mecha-
nicznego oznaczania pooenia soca na niebie

i wszystkich od tego pooenia zalenych zjawisk

(wysoko soca, jego wschód i zachód, brzask

i zmrok i t. d.).

Te trzy przyrzdy zostay na w\'stawie przy-

rodniczej we Lwowie w r. ]<90 dyplomem ho-

norowym odznaczone. Prócz tego posiada insty-

tut z daru Prof. Dr. Rehmana, zbiór rozpraw
z geografii i pokrewnej treci, który co roku uzu-

peniany w r. biecym zosta doprowadzony
do 1.260 numerów.

Pomocnikiem naukowym Instytutu jest Wil-

helm Pokorny such. fil.

Instytut dla historyi sztuki nowoytnej.

Zaoony w r. 1898 posiada obecnie okoo
5.500 reprodukcyi dzie sztuki, oraz bibliotek fa-

chow zoon z 500 dzie, w niej liczne dary tak

od Profesorów Uniwersytetu, jak rónych uczo-

nych. Kilka najcenniejsz\ch dzie sztuki (sztychy

Klingera wedug Boecklina, drzeworyty japoskie,
fotografie Brauna i t. d.) rozwieszone s na cia-
nach. Zbiór odlewów jest dopiero w pocztkach.

Dyrektorem Instytutu jest Prof. Dr. Jan Bo-
o z Antoniewicz; asystentem Dr. Wad\'saw

Kozicki.

Zbiór podrczny filologii klasycznej.

Zbiór ten powsta w r. 1905 przez wydzie-

lenie dziau filologicznego z dawnego zbioru arche-

ologiczno- filologicznego, zamienionego na Instytut

archeologiczny. Zawiera podrczne rodki po-

k
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mocnicze, potrzebne do illustrowania wykadów
i wicze seminaryjnych, oraz proseminaryjnych
z zakresu filologii klasycznej, jako to: mapy,
atlasy, teksty napisów i papyrusów, facsimilia r-
kopisów, reprodukcye zabytków sztuki i t. d. In-

wentarz zbioru dochodzi wprawdzie tylko do 100
numerów, zawiera jednak cenne dziea z zakresu
epigrafiki i papyrologii greckiej, n. p. „Corpus in-

scriptionum Atticarum" (4 tomyj, szereg tom'ów
„Inseriptiones Graecae" i t. p. Zbiór pomieszczony
w maej sali, ssiadujcej z sal wykadow fi-

lologiczn, pozostaje pod zarzdem Prof. Dra
Stanisawa Witkowskiego.

Zakad archeologiczny.

Zbiory archeologiczne Uniwersytetu

lwowskiego (obecnie w reorganizacyi), zwizane
z katedr archeologii klasycznej i prahistoryi, za-

wieraj wykopaliska przeddziejowe, odlewy gip-

sowe, fotografie i publikacye pomnikowe dzie
sztuki staroytnej. Szczególnie cennym jest zbiór

wykopalisk pochodzcych z cmentarzyska odkry-

tego przez Prof. Szaraniewicza na polach wsi

„Czechy" koo Brodów. W skad ich wchodz
biuterye bronzowe, jak: szpile, piercionki, na-

szyjniki, brazolety, nastpnie narzdzia krzemienne,

jak: toporki, strzaki i oseki, wkocu liczne okazy
ceramiczne. Pomniki te pochodz z pierwszej po-

owy pierwszego tysicolecia przed Chrystusem
i odzwierciedlaj nam prawdopodobnie kultur
tracko-kymmeryjsk. (Oglda mona za zgosze-
niem si do profesora, asystenta lub wonego
w niedziele midzy godz. 10— 1.

Dyrektorem Zakadu Prof. Dr. Karol Ha-
d ac zek.
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Powszechne wykady uniwersyteckie.

Na wniosek wydziau „Towarzystwa kursów
akademickich dla kobiet", zaonego w r. 1896

przez kilku profesorów Uniwersytetu lwowskiego
uchwali Senat Akademicki tego Uniwersytetu na

posiedzeniu 9 lipca 1S98 przystpi do urzdza-
nia powszechnych wykadów uniwersyteckich „ce-

lem szerzenia owiaty i wiadomoci naukowych
w tych warstwach spoeczestwa, dla których wy-
ksztacenie akademickie byo dotychczas niedo-

stpne". W tym celu wybra Senat i Grono pro-

fesorów komisyc zwan Zarzdem Powszechnych
Wykadów Uniwersyteckich, która wskutek spó-
nienia zatwierdzenia statutu organizacyjnego przez

Ministeryum W. i O. rozpocza swoj dziaalno
dopiero w jesieni 1899 r., urzdzajc we Lwowie,
a take w trzech miastach prowincyonalnych
(Stryj, Tarnopol, Drohobycz) szereg wykadów
z rozmaitych dziedzin wiedzy, wygoszanych prze-

wanie przez profesorów, docentów i asystentów

Uniwersytetu. Odtd odbywaj si takie wykady
co rocznie we Lwowie od pocztku listopada

do poowy kwietnia, w miastach za prowincyo-
nalnych co niedziel przez 6 tygodni w listopa-

dzie i grudniu, oraz przez 6 tygodni w lutym i marcu.
Liczba miast, w których Uniwersytet lwowski
urzdza swoje wykady, dosza w roku biecym
do 17, a s lo: Brody, Brzeany, Delatyn, Do-
lina, Drohobycz, Kausz. Koomyja, Nadworna,
Przemyl, Sambor, Sanok, Skole, Stanisawów,
Stryj, Tarnopol. Trembowla, Zoczów. W mia-

stach tych wykadaj oprócz czonków grona na-

uczycielskiego Uniwersytetu take profesorowie
szkó rednich i inne przez Zarzd zapraszane

osoby. W pierwszym roku" istnienia Instytucyi
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urzdzi Zarzd 253 wykadów, których suchao
29.530 osób, w ostatnim t. j. biecym roku 315
wykadów, których suchao 40.000 osób.

VIII.

Stosunki i instytucye sanitarne.

Sanitarna administracya pastwowa.

Organizacy pastwowej publicznej suby
zdrowia okrela ustawa z dnia 30 kwietnia 1870r.

Nadzór zwierzchniczy nad wszystkiemi sprawami
zdrowotnemi i najwysze kierownictwo spraw le-

karskich naley do Administracyi pastwa.
Do bezporedniego jej zakresu dziaania na-

le wszelkie sprawy, które, jako szczególnie wane
ze wzgldu na ogólny stan zdrowia, s jej wy-

ranie do zaatwienia zastrzeone.

Do Administracyi pastwa naley
w szczególnoci:

Utrzymywanie w ewidencyi wszystkich osób
penicych sub zdrowia i ich nadzorowanie
pod wzgldem lekarskim, jakote przestrzeganie

ustaw o wykonywaniu praktyki przez te osoby;

nadzór zwierzchniczy nad wszystkimi szpitalami,

zakadami obkanych i pooniczymi, domami
podrzutków i zakadami mamek, nad zakadami
wytwarzania krowianki, domami kalek i innymi

tego rodzaju instytucyami, tudzie nad zakadami
kpielowo-leczniczymi i nad zdrojowiskami ; nadto

zezwalanie na urzdzenie takich prywatnych za-

kadów; przestrzeganie ustaw o chorobach zara-

liwych, endemiach, epidemiach i zarazach na bydo,
tudzie o kwarantanach i zakadach kontumacyj-

nych dla byda, jakote ustaw co do handlu tru-

ciznami i lekami; kierownictwo szczepienia ospy;
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uregulowanie wszystkich spraw aptekarskich i nad-

zór nad niemi; czuwanie nad ogldzinami zwok,
wkocu czuwanie nad grzebowiskami i nad opra-

wiskami.

Policya zdrowia przydzielona na mocy ustaw

gminnych do zakresu samoistnego dziaa-
nia gminy obejmuje w szczególnoci : przestrze-

ganie przepisów sanitarno-policyjnych co do go-
ciców, dróg i placów, miejsc zgromadze pu-

blicznych, mieszka, kanaów, klozetów, wód py-
ncych i stojcych, oraz co do wody do picia

i do uytku, co do rodków ywnoci (ogldziny
byda i misa i t. p.) i naczy, nakoniec co do
publicznych zakadów azienkowych; piecza o at-

wo znalezienia pomocy w chorobie i przy po
rodach, tudzie o rodki ratunku w nagem nie-

bezpieczestwie ycia; utrzymywanie w ewidencyi

podrzutków, guchoniemych, obkanych i mato-
ków, umieszczonych poza obrbem zakadów pu-

blicznych, i czuwanie nad wykonywaniem opieki

nad temi osobami ; zakadanie i utrzymywanie
kostnic i cmentarzy, wraz z czuwaniem nad niemi;

sanitarno -policyjne czuwanie nad targowicami

i transportami byda oraz urzdzanie i utrzymy-

wanie grzebowisk.

W poruczon\'m zakresie dziaania
naley do gminy: wykonywanie rodków miej-

scowych dla zapobiegania chorobom zakanym
i ich rozszerzeniu si; przestrzeganie rozporzdze
i przepisów sanitarno-policyjnych co do pogrze-

bów; ogldziny zwok; wspóudzia przy wszelkich

sanitarno-policyjnych ogldzinach i komisyach,

które wadza polityczna przedsibierze w obrbie
gminy, w szczególnoci za przy publicznem szcze-

pieniu ospy, przy ekshumacyi zwok i obdukcyach,

jakote przy rodkach zapobiegajcych zawlecze-
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niu, lub sucych do wytpienia zaraz na bydo;
bezporedni nadzór sanitarno -policyjny nad pry-

watnymi zakadami leczniczymi i pooniczymi,
nad grzebowiskami i oprawiskami wkocu peryo-

dyczne skadanie sprawozda zdrowotnych wadzy
politycznej.

Nadto zastrzeono prawodawstwu oznaczenie

jeszcze innych spraw sanitarnych, które gminy
winny zaatwia w poruczonym zakresie dziaania.

Zastrzeono równie prawodawstwu krajo-

wemu postanowienie, w jaki sposób kada gmina
dla siebie, lub wspólnie z innemi gminami, zapro-

wadzi ma urzdzenia potrzebne do wykonywa-
nia policyi zdrowia, a zastosowane do pooenia
i rozlegoci obszaru, jak i do liczby i zatrudnie-

nia mieszkaców.
Wykonywanie pastwowego zakresu dziaa-

nia w sprawach sanitarnych naley do wadz po-

litycznych. W tym wzgldzie wadze powinny wy-
dawa z reguy swe zarzdzenia po poprzedniem
wysuchaniu znawców.

W tym celu istniej przy wadzach politycz-

nych w miastach, majcych wasne statuty

gminne : organy sanitarne, ustanowione przez re-

prezentacye gminne, rzdowi lekarze powiatowi
i weterynarze powiatowi, krajowa Rada zdrowia,

krajowy referent sanitarny i weterynaryjny, naj-

wysza Rada zdrowia z referentem dla spraw sa-

nitarnych w Ministerstwie Spraw Wewntrznych.
W miar potrzeby i w kadym przypadku

z osobna mona powoywa dc publicznej suby
zdrowia i inne osoby.

Krajowa Rada zdrowia jest organem
doradczym i wydajcym opini w krajowych spra-

wach sanitarnych, które nale do dziaania

zwierzchnictwa kraju. Skada si z krajowego re-
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ferenta sanitarnego, z trzech do szeciu czonków
zwyczajnych, ktc3rych mianuje Wydzia krajowy,

tudzie z czonków zwyczajnych, którzy na za-

rzdzenie, lub za zezwoleniem naczelnika kraju,

maj by powoywani do kadego z osobna wy-

padku. Urzd czonka krajowej Rady zdrowia jest

urzdem honorowym. Czonkowie zwyczajni maj
prawo w czasie urzdowania uywa tytuu Radcy
zdrowia. Rada zdrowia rozpocza sw czynno
dnia 14 stycznia 1871 r.

Krajowy referent sanitarny powoy-
wanym jest do czuwania nad wykonywaniem ustaw

sanitarnych i rozporzdze przez waciwe organy;

do nadzorowania caego personalu sanitarnego

w kraju, a w szczególnoci waciwych gremiów
i publicznych organów zdrowia, nakoniec wszyst-

kich zakadów sanitarnych, wraz z zakadami k-
pielowymi i zdrojowiskami; do objazdów staych,

peryodycznych i chwilowo potrzebnych; do opra-

cowywania aktów wadzN' krajowej, nalecych do
zakresu pblicyi zdrowia, i do brania udziau w wa-
ciwych komisyach.

Publiczn sub zdrowia przy krajowej wa-
dzy polit\xznej we Lwowie wykonywa oddzia
sanitarny Namiestnictwa. W skad jego wchodz:
krajowy referent sanitarny, dwaj krajowi inspekto-

rowie sanitarni, dwaj lekarze powiatowi, jeden kon-

cepista sanitarny, dwaj asystenci sanitarni i jeden

magister farmacyi.

Naczelnikiem krajowej wadzy sanitarnej jest

Namiestnik Galicyi, J. E. Dr. Andrzej hr. Po-
tocki, naczelnikiem oddziau sanitarnego Na-
miestnictwa, krajowy referent sanitarny. Radca
dworu Dr. Józef Merunowicz.

Do krajowej Rady zdrowia nale obecnie.

Prof. Dr. Adam Czyewicz (przewodniczcy),
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Dr. Edward Gerard Fesienburg (zast. przewodni-
czcego); czonkowie ze strony Rzdu: Prof. Dr.

Henryk Kadyi, Radca dworu, Dr. Józef Meruno-
wicz, Radca dworu, krajowy referet sanitarny, Prof.

Dr. Stanisaw Bdzyski, Prof. Dr. Hilary Schramm,
Prof. Dr. Antoni Mars ; ze strony Wydziau kra-

jowego: Dr. Józef Starzewski, dyrektor szpitala

krajowego i Prof. Dr. Emanuel Machek; delegaci

izb lekarskich: Dr. Wadysaw Piaskiewicz (wschod-
nio-galicyjskiej) i Dr. Dietzius Adolf (zachodnio-

galicyjskiej. Sekretarzem krajowej Rady zdrowia,

jest Dr. Zdzisaw Lachowicz, krajowy inspektor

sanitarny.

Sanitarna administracya krajowa.

(Skreli Inspektor szpitali kraj. Dr. J. uszczkiewicz).

W archiwum krajowem wród niezliczonej

liczby exhibitów. pyem czasu przykrytych, znaj-

duje si akt z 1866, moc którego Namiestnictwo
z polecenia Rzdu oddaje reprentacyi krajowej

róne, wane fundusze i zakady. Tym to aktem
przeszy i szpitale publicze w zarzd krajowy i po-

zostaj w nim ju lat 40. Wielkie, stoeczne za-

kady w Krakowie i we Lwowie wzi kraj w za-

rzd ekonomiczny niczem nieograniczony, na szpi-

tale za prowincyonalne w liczbie 21 uzyska tylko

wpyw opiekuczy i doradczy. Stan szpitali w Ga-
licyi by taki, e dzi uwierzy nawet trudno naj-

bezstronniejszym, wspóczesnym opisom. Pomie-
szczone przewanie w zrujnowanych, najtych bu-

dynkach, otoczonych gnojowiskami, lub pooo-
nych w ssiedztwie zajazdów, szynkowni i targo-

wic, oddane byy na ask przedsibiorców, któ-

rzy za dzienn opat od osoby dostarczali yw-
noci, leków, opieki i wogóle zaopatrywali po-
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trzeby Zakadów. Byy to przewanie rodziny y-
dowskie lub niemieckie, popierane przemon
opiek miejscowych królików ery przedkonst\'tu-

cyjnej, to te y\' sobie na koszt szpitala, cignc
ze godziwe i niegodziwe zyski. Chorzy w bru-

dzie, w wilgoci, okryci strzpami bielizny szpital-

nej lub wasnymi achmanami, ginli formalnie

z godu, pomimo e koszt dzienny ywienia by
przecitnie dwa razy wyszy, ni obecnie, a biorc
w rachub tanio ówczesn, nawet cztery lub

pi razy wyszy. Lekarze, przewanie starzy chi-

rurdzy, pensyonowani „wundarzt'ci" (byli midzy
nimi i przeszo 80 letni), nie znajcy wcale kra-

jowych jzyków, z trudnoci tylko porozumiewali
si z chorymi, szafujc im te skpe okruchy ów-
czesnej wiedzy lekarskiej, jakimi sami rozporz-
dzali; wogóle jednak lekarze tacy penili swoje
obowizki sumiennie, chorych nie krzywdzili, upo-

minali si nawet u wadz o ulepszenia w powie-

rzonych im zakadach i nieli z pewn godnoci
swój ndzny, kopccy kaganek hygieny. i owiat\'.

W kadym ze szpitali, których stan dzienny obec-

nie wynosi sto, lub wicej osób, przebywao na
raz po 10 do 25 chorych, z czego poowa do-

tknitych ki ; kobiety leay na salach z mczyz-
nami, umarli z ywymi, tyfusowych w okresie go-

rczkowym przywizywano powrozami do óka.
Suba nie otrzymywaa ywnoci tylko pac w go-

tówce lub kredyt na wódk, kiebas i t. p. w naj-

bliszej gospodzie, a w tych warunkach oczywi-

cie ojadaa bez miosierdzia chorych.

Celem dwignicia .szpitali z tej niedoli Sejm
krajowy, wiadomy swoich zada, uchwali w 1869

roku dwie doniose ustawy, dziki którym cae
kierownictwo administracyi szpitalami przeszo
w rce kraju; utworzono te instytucy Rad

18
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szpitalnych, jako czynnik obywatelskiej kontroli.

To by pocztek odrodzenia. W rok potem Sejm
tworzy posad inspektora szpitali, polecajc mu
coroczne zwiedzanie wszystkich zakadów leczni-

czych, przedstawianie tego, co w nich znalaz,

i robienie uwag, wskazujcych sposób ulepszania.

Pierwszym inspektorem niejako na prób by
Dr. Zygmunt Dobieszewski, a gdy po roku ust-
pi, miejsce jego zaj Dr. Jan Stella Sawicki,
który na tem stanowisku spdzi 35 lat, a imi
jego zroso si ze szpitalami i ich rozwojem.
W roku 1873 rozpocz swoje wdrówki po kraju,

poczone z niewygodami i trudem, o jakich dzi
nie mamy wyobraenia, walczy z chciwoci i ego-

izmem dawnych zarzdów, z przeytkami biuro-

kracyi wzorów absolutyzmu i ciemnot zakorze-

nionych przesdów. Ju we dwa lata póniej wszyst-

kie szpitale miay za prymaryusz doktorów
medycyny i chirurgii, usunito wielu niesumien-

nych zarzdców, zaprowadzono rachunkowo
i ksigi, a z tem i kontrol.

Poniewa ciganie poowy kosztów za le-

czenie ubogich natrafiao na ogromne trudnoci,

przeto szpitale cierpiay bez ustanku na brak fun-

duszów. Dla ominicia obowizujcych ustaw ro-

dzice wyrzekali si dzieci, przysigali, e do nich

nie nale, gminy zaprzeczay przynalenoci naj-

dawniejszym swoim mieszkacom, chorych do-

piero w ostatecznoci, okrytych owrzodzeniami
kiowemi w takich postaciach, jakich obecnie si
ju nie spotyka, zaniedbanych i gnijcych przy-

woono pod przymusem andarmeryi do szpitala,

byle tylko za nich nie paci. By temu zaradzi.

Sejm w r. 1875 uchwali pokrywa wszystkie koszta

leczenia za ubogich z funduszu krajowego. Ustawa
ta za jednym zamachem dwigna szpitale,, za-
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pewnia im stay napfyw chorych i regularn wy^
pat naleytoci. Wnet wprowadzono nowe ulep-

szenia ; oddano w kilku szpitalach gospodarstwo
i pielgnowanie chorych Siostrom Miosierdzia,

które z najlepszym wynikiem zastpiy dawnych
rzdców czyli ekonomów szpitalnych.

Zbawienna dziaalno takim sposobem od-

rodzonych zakadów leczniczych zachcia liczne

powiaty w kraju, nie posiadajce ich jeszcze, do
fundowania swoim kosztem szpitali i zapewnienia
przez to ludnoci dobrodziejstw, pyncych z umie-

jtnej opieki i pomocy lekarskiej. Równoczenie
i stoeczne szpitale doznaj hojnej opieki Sejmu

;

przy tej pomocy podnosz si z dawnego upadku,

modernizuj, przetwarzaj na praktyczne szkoy
dla modych lekarzy i staj si ogniskami nauko-
wego ruchu. Kosztem przeszo miliona florenów

ukoczono w 1875 r. budow ogromnego Za-

kadu dla umysowo chorych w Kulparkowie, na

wielkim obszarze zakupionym od Rzdu, wedug
najbardziej postpowych podówczas wymaga psy-

chiatryi i architektury.

Na tak bujnie rozkwitajce szpitale przyszed
jednak okres bardzo ciki w 1881 r. i trwa przez

sze lat. Kierunek pracy Wydziau krajowego
zwróci si w stron innych, niewtpliwie równie
pilnych zada, ijak popieranie przemysu, rozwój
szkolnictwa elementarnego itp.), ale stao si to

kosztem budetu sanitarnego. Nakazano szpitalom

wszelkie najdalej idce oszczdnoci, obniono
taksy leczenia, polecono zuywa wszelkie rezerwy

i oszczdnoci, a na zasadzie odgrzebanego roz-

porzdzenia ministeryalnego z 1856 r., zakazano
przyjmowa do szpitala osoby dotknite choro-
bami, których ca litani rozporzdzenie wymie-
niao ; za przyjcie takich chorych odpowiada

18*
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osobicie lekarz, koszta ich leczenia miay by
odcignite od jego pacy. Przez to wkroczyy
szpitale na drog niezdrowej gospodarki; obni-

one wskutek obcitej taksy dochody pocz\' si
uzupenia przetrzymywaniem chorych ponad po-
trzeb, it. p. sposobami stay si szpitale stopniowo
domami kalek i starców tak, e w rezultacie sy-

stem oszczdnoci nie przyniós nic, a podgryz
podwalin szpitalnictwa. Inwentarze bielizny, pocieli

i sprztów nie odnawiane uleg>' zuyciu, budynki
nie odnawiane poczy si chyli, a kiedy era

ucisku szpitali mina, kraj do cikich zmuszony
by ofiar, by podnie na nowo podupade za-

kady lecznicze.

Od tego jednak czasu nic ju na przeszko-

dzie nie stano wzrostowi wiadcze spoecze-
stwa naszego na rzecz zdrowotnych potrzeb kraju.

Sejm coraz janiej zdawa sobie spraw z zasady,

e grosz wydany na chorych nie idzie na marne,
lecz jest wkadem, który si sowicie opaca i któ-

rego poytek da si nawet w cyfrach wyrazi.
W roku 1890 dziki gównie wymowie i niezmor-

dowanej pracy Prof. Dr. Adama Czyewicza i ma-
teryaom statystyczno- naukowym, przygotowanym
przez krajow Rad zdrowia, uchwala Sejm ustaw
o lekarzach okrgowych, zabezpieczajc stopniowo
najzapadlejszym nawet ktom kraju umiejtn po-

moc lekarsk, dla ubogich zupenie bezpatn,
czuwajc bez ustanku nad ródami gonych
epidemii. Koszta ochronnego szczepienia ospy,

ponoszone przez kraj rosn i zwikszaj si z roku

na rok, ale i poytek okupiony niemi staje si.

tak widocznym, e nawet najciemniejsze warstwy
uznay go w caej peni i bez zastrzee. Jedn
trzeci cz kosztów ponoszonych przy zwalcza-

niu epidemii ponosi kraj, popierajc akcy nale-
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c wycznie do zada ogólno-pastwowych.
Sprawa otwarcia Wydziau lekarskiego na

Uniwersytecie lwowskim bez przerwy zaprztaa
uwag Sejmu, który przez szereg lat upomina
si u Rzdu swojemi rezolucyami o aktywowanie
Wydziau lekarskiego, a skoro wreszcie w roku

1891 wydane zostao odnone pozwolenie, by

w r. szkolnym 1895 6 rozpocz si pierwszy

kurs studyów, kraj nie cofn si przed poniesie-

niem olbrzymich ofiar na rzecz spenienia tego

wielkiego dziea. Powstay dwa monumentalne
budynki kliniczne dla medycyny wewntrznej i chi-

rurgii i poonictwa z gynekologi. Zajto poow
z góry ju na ten cel zbudowanego gmachu kra-

jowego ; kliniki oczna i skórna znalazy umiesz-

czenie w odpowiednio przystosowanych skrzy-

dach szpitala. Nie uzna jednak Sejm dziea za

skoFiczone, dopóki nie nakoni Rzdu do uzu-

penienia Wydziau lekarskiego brakujcemi klini-

kami, t. j. psychiatryczn i laryngologiczn. Bu-
dowa ta rozpocznie si najpóniej z wiosn przy-

sz, a obejmie ona take umieszczenie dla kliniki

ocznej i dermatologicznej. Kraj prowadzi trudn
i kopotliw administracy klinik, pokrywa ze

swoich funduszów zaliczkowo nadwyk utrzyma-

nia chorych na stopie klinicznej, któr ma paci
Rzd, a za któr ju jest dzi krajowi winien

prawie wier miliona koron.

W sprawie opieki nad podrzutkami Wydzia
krajowy popar szlachetne usiowania ksinej
Maryi Bogdan Ogiskiej w ten sposób, e z za-

kadów pooniczych z Pragi, Wiednia, Gracu
i t. d. odbiera dzieci tam urodzone, a do Galicyi

nalece i oddaje je do Bobrki pod Owicimem.
gdzie jest zakad ksinej. paci za nie po 14 ko-

ron miesicznie i ratuje ie od zniemczenia nie-
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chybnego. Tam te umieszcza podrzutki krakow-
skie na koszt specyalnej fundacyi. Prócz tego na

mocy ustawy wydanej w r. 1873 przy sposobno-
ci zwinicia zakadów podrzutków w Krakowie
i we Lwowie, kraj bierze na siebie wychowanie
sierót po kobietach zmarych w szpitalu (poo-
nic i obkanych) — wreszcie paci 12 koron
kadej kobiecie, która z ywem dzieckiem opusz-
cza klinik lub szko poonych (w myl ustawy

z r. 1886).

Opieka nad ubogimi, kalekami i t. p. wedug
dotychczasowych ustaw naley do gminy, jednake
gminy czci z ubóstwa, czci z niedbalstwa

z obowizku tego le si wywizuj i w wielu

razach kraj musi im spieszy z pomoc, a zape-

wne z czasem obejmie znowu na siebie pewn
cz tego ciaru. Prób niejako w tym kierunku

jest udzielenie przez Sejm w r. 1905 zapomogi
10.000 koron Zakadowi powiatowemu w Sokalu
dla ubogich starców i kalek z obowizkiem przyj-

mowania 15 rekonwalescentów szpitalnych za

opat 60 hal. za dzie i osob. W takiej samej
sprawie tocz si rokowania z ks. St. Walczy-
skim, kierownikiem domu dla nieuleczalnych

w Tarnowie.
Kraj subwencyonuje galicyjski Zakad dla

guchoniemych. Zakad dla ciemnych, Poliklinik

lwowsk. Towarzystwo ratunkowe, a wspiera bar-

dzo wiele innych zakadów, szpitalików, przytu-

lisk dla matoków, kalek, starców i t. p.

Zaznaczy naley, e gównymi szermierzami

spraw zdrowia publicznego byli w Sejmie leka-

rze, a z pomidzy nich nazwiska: Czyewicza,
Jordan a, Marsa zwizane s na zawsze w histo-

ryi kraju ze zdobyczami na polu sanitarnem. Przy

tem departament \^ wydziau krajowego, zajmu-
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jacy si sprawami sanitarnemi, mia szczcie do
tgich szefów, oywionych duchem humanitarnym
i szerokim pogldem. Byh' to po kolei : Franci-

szek Smolka, Cezar Haller, Maciej Serwatowski,
Franciszek Hoszard, Stanisaw Dmbski i Mieczy-

saw Onyszkiewicz; Pierwsi z nich walczyli z obo-
jtnoci Sejmu i spoeczestwa, dopiero czas

urzdowania Hoszarda, który sam by lekarzem, za-

znaczy si silnym ruchem inwestycyjnym, a obu je-

go nastpcom, zwaszcza za Onyszkiewiczowi,
danem byo wcieli te urzdzenia, które w brza-

skach autonomii wydawa si mogy marzeniami.
Miejsce walcych §i, ciemnych i przegniych bu-

dynków zaj^' gmachy, stawiane podug wyma-
gari hygieny i lecznictwa, pene powietrza i wia-
ta — miejsce zniedoniaych patronów chirur-

gii zajli lekarze modzi, peni zamiowania za-

wodowego i doskonaego wyszkolenia, miejsce

niesumiennej gospodarki przedsibiorców, zajmuj
miujce ad i czysto Zgromadzenia zakonne.
Zakady stoj na wysokoci wymaga najnowszej

doby i udoskonalaj si coraz bardziej. Przepro-

wadzona w r. 1897 ustawa, regulujca stosunki

szpitalnictwa prowincyonalnego, jako pierwszy

krok do gruntownego zabezpieczenia losu, za-
godzia w znacznej mierze dol lekarzy szpital-

nych ; nadto okrelia na przyszo podzia kosz-

tów budowy nowych gmachów szpitalnych. Nad-
zwyczaj doniosem dla administracyi szpitali byo
utworzenie w r. 1903 posady lustratora krajo-

wego do kontroli nad caym dziaem gospodar-
czym. Lustrator Jan Jasiski, wniknwszy dro-

biazgowo w spraw zaopatrzenia szpitali we
wszelkie potrzeby, uregulowa scentralizowanie

dostaw gównych artykuów, przez co zaprowa-
dzone zostao i ujednostajnienie gospodarki w szpi-



- 280 -

talach i znaczna oszczdno z równoczesnem
poparciem krajowego przemysu.

Z pocztkiem 1907 otwarto sze wspania-
ych pawilonów w Kulparkowie, wybudowanych
kosztem miliona koron, urzdzonych wedug naj-

bardziej postpowych wzorów, opart\'ch na su-

miennych studyach u obcych; otwarto dwa naj-

nowsze szpitale : w Zoczowie i w Nowym Sczu,
a wszystkich zagranica nie powstydziaby si by-

najmniej. Na rok biecy projektuje si ogromne
budowle zakadu dla umysowo chorych w Lusi-

nie, szpitala powszechnego w Biaej, który b-
dzie najdalej na zachód wysunit placówk na-

szego szpitalnictwa, pawilonu chirurgicznego na
60 óek w Tarnowie, oraz gruntowne przebu-

dowy lub rozszerzenie szpitali w Husiatynie, nia-
tynie, Sanoku i Brzeanach. W niedugim czasie

otwarte zostan nowe zupenie szpitale kosztem
powiatów, ufundowane w Dolinie, Bóbrce, Czort-

kowie, Horodence, Rohatynie, Trembowli i Skale;

szpital dla przewanie kiowych w Kosowie, sta-

wiany kosztem kraju, rzdu i powiatu jest ju na
ukoczeniu, a taki sam stanie w Nadwornej. Kraj

coraz lepiej i janiej okrela sobie zasady szpi-

talnictwa, dostosowanego dla wasnych potrzeb,

nie ogldajc si lepo na obce wzory.

Wydatek na cele sanitarna w r. 1866 wyno-
si 962.350 k., w roku za 1904, którego zam-
knicie Wydzia krajowy przedkada Sejmowi te-

gorocznemu, wynosi 3,346.282 koron. Na cele

sanitarne preliminuje budet krajowy r. 1907

w rubryce 111. (sprawy zdrowotne) 5,610.757 ko-

ron, 9 spodziewa si mona, e Sejm z trudem,

ale bez alu zawotuje t kwot, bo dzi ju jest

oywiony gbokiem przekonaniem, i wydatkiem
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tym zabezpieczy zdrowie i ycie milionów ludno-

ci caego kraju.

Sanitarna administracya miejska.

Naczelnym szefem administracyi sanitarnej

miasta Lwowa jest fizyk miejski, Dr. Wiktor
Legeyski, któremu do pomocy w czynno-
ciach biurowych przydzieleni s dwaj lekarze

miejscy: Dr. Bolesaw Kielanowski i Dr. Kazi-

mierz Wernicki. Centralne biuro fizykackie utrzy-

muje ewidency personalu sanitarnego w caym
miecie, wydaje opini w sprawach przewozów
zwok, exhumacyi, zarzdza w razie potrzeby

obdukcye policyjno-sanitarne i sdowo-lekarskie,
wydaje fachowe opinie przy otwieraniu przedsi-
biorstw przemysowych, przy udzielaniu konsen-
sów na nowe budowle i ich uytkowanie, pro-

wadzi zapiski we wszelkich sprawach tyczcych
si stanu zdrowotnego miasta, a na ich podsta-

wie robi wykazy tygodniowe, miesiczne i roczne
dla uytku Magistratu i Namiestnictwa.

Miasto Lwów podzielone jest na siedm okr-
gów sanitarnych. Na czele kadego okrgu sani-

tarnego stoi jeden lekarz miejski okrgowy, a mia-
nowicie:

Okrg I. ókiewski: Dr. Rozner.

Okrg II. yczaków : Dr. Elektorowicz.

Okrg III. Ul. Zielona-Stryjska : Dr. Fran-

kowski.

Okrg IV. Ul. Chorczyzna-Wulka: Dr. Ser-

beski.
Okrg V. Ul. Leona Sapiehy: Dr. Szczurowski.

Okrg \'l. Ul. Gródecka i Janowska: Dr.

Tatarczuch.

Okrg VII. ródmiecie : Dr. Krobicki.

Okulist miejskim jest Dr. Kicki.
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Do zakresu dziaania lekarzy okrgowych na-

ley bezpatne leczenie ubogich chorych, zamiesz-
kaych w okrgu, ogldziny zmarych, wyko-
nywanie obserwacyi rodzin osób chorych na cho-
roby zakane, a poddanych pod nadzór lekarski

urzdowy, oraz peryodyczna kontrola sklepów
z wiktuaami, piekar i t. p. zakadów przemy-
sowych, na które koncesy ju wydano.

Sprawami weterynaryjnemi zarzdza starszy

weterynarz miejski, p. Gottlieb, przydzielony do
biura fizykackiego. Now rzeni miejsk, wzo-
rowo urzdzon, administruje weterynarz miejski,

p. Adam Krzysztaowicz, przy pomocy 3 innych

weterynarzy miejskich.

Biuro fizykatu miejskiego kieruje te zwal-
czaniem chorób zakanych, a referat ten

jest przydzielony obecnie Drowi Kazimierzowi
Wernickiemu. We wszystkich wypadkach chorób
zakanych, o których lekarze ordynujcy maj
obowizek fizykat natychmiast powiadomi, sto-

sownie do brzmienia odpowiednich ustaw sani-

tarnych, wyklucza fizykat wszystkich czonków
rodziny osoby chorej ze szkó, urzdów, skle-

pów i t. d. i zawiadamia odpowiednie wadze
o tem zarzdzeniu, przyczem nadmienionem jest,

e osoba poddana kontumacyi nie moe by przy-

jta do szkoy, biura i t. d., dopóki nie wykae
si wiadectwem wykonanej dezynfekcyi, wydanem
przez fizykat miejski.

W kadym przypadku choroby zakanej po
jej ukoczeniu zostaje wykonan urzdownie i na
koszt miasta dezynfekcya kocowa mieszkania,

pocieli i odziey osoby chorej, oraz domowni-
ków. Kontrol nad wykonywaniem tej dezynfek-

cyi spenia Dr. Wernicki. Do suby dezynfek-

cyjnej przeznaczonych jest dwóch dezyfekto-
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rów i dwóch pomocników. Dezynfekcy mieszka
wykonywa si obecnie przewanie gazem forma-
linowym, wytwarzanym z pynnej formaliny w apa-
ratach systemu Flijggego lub Zarewicza. Odraa-
nie odziey, która nie znosi dziaania wysokiej
ciepoty, dokonywa si gazem ' formalinowym
w mieszkaniu chorego, lub te w szafce formali-

nowej w miejskim zakadzie dezynfekcyjnym. De-
zynfekcyi bielizny, pocieli i t. d. dokonywa si
w miejskim zakadzie dezynfekcyjnym przy ulicy

Zielonej 1. 12. W zakadzie tym jest umieszczony
wielkich rozmiarów aparat dezynfekcyjny parowy
systemu Tursfielda, najnowszej konstrukcyi, tak

wielki, e cae óko z pociel moe si w nim
zmieci. Przedmioty przeznaczone do odraania
zostaj przewiezione z domu chorego do zakadu
dezynfekcyjnego przez sub dezynfekcyjn w zam-
knitych wozach, obwinite w pótno zwilone
pynem antiseptycznym. Z jednej strony pawi-

lonu dezynfekcyjnego prowadz drzwi do znosze-
nia przedmiotów zakaonych, ze strony przeciw-

nej za do wydalania przedmiotów ju podda-
nych parowej dezynfekcyi tak, aby przedmioty
czyste ju nie mogy si styka z zakaonymi.
Po wykonaniu dezynfekcyi przedmioty odraone
odwozi si bezpatnie natychmiast osobnym wo-
zem zamknitym, przeznaczonym tylko do przed-

miotów czystych, do mieszkania chorych.

W mieszkaniach bielonych, lub nie nadajcych
si do dezynfekcyi metod formalinow Fliiggego

z powodu niemonoci dokadnego uszczelnienia

przeprowadza si dezynfekcy tak zwan metod
berlisk, polegajc na wybieleniu cian wieo
przegotowanem mlekiem wapiennem za pomoc
szczotki lub pompy do wapna systemu „Blitz"
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i wyszorowaniu podogi i sprztów ugiem, oraz
sublimatem.

Do dezynfekcyi miejsc ustpowych uywa si
wapna lub karbolu. W wypadkach mierci z gru-

licy wykonywa si dezynfekcy w ten sam spo-
sób, jak po chorobach zakanych. Celem wy-
szkolenia odpowiedniego zastpu fachowych de-

zynfektorów urzdza fizyk miejski co roku dwa
razy kurs dla dezynfektorów, poczone z wi-
czeniami praktycznemi.

Szpital powszechny krajowy.

Dzisiejszy budynek Szpitala Powszechnego
by pierwotnie zaoony przez . p. ksidza Sa-

muela Rocha Gowiskiego, infuata lwowskiego,
biskupa sufragana in part. infid. w r. 1762 z do-

tacy dóbr Winniki i Podberece na utrzymanie
i kapitaem w kwocie 60.000 fi. na wybudowa-
nie. Nie by on jednake wedug woli fundatora

przeznaczony na szpital, tylko na zakad wycho-
wawczy, pod kierownictwem Pijarów i mia no-

si nazw: „Collegium nobilium".

Akt fundacyjny Samuela Rocha Gowiskiego
zosta w r. 1776 zatwierdzonym przez cesarzow
Mary Teres i zakad otrzyma nazw „Colle-

gium Theresianum". Cesarz Józef 11. zmieni (re-

skryptem z dnia 30 czerwca 1783) przeznaczenie

tego zakadu, oddajc go na szpital Braciom Mi-

osierdzia w zamian za ich klasztor, zajty na
szpital wojskowy. Postanowienie to nie przyszo
wszelako do skutku. Dalszem postanowieniem
kancelaryi nadwornej z dnia 2 maja i 1 czerwca
1785 r. przekazano wszystkie fundusze z dawniej-

szej fundacyi na utrzymanie chorych przezna-

czone, a zatem i fundusze Braci Miosierdzia,

szpitalowi w gmachu niegdy „Pijarów". Kierów-
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nictwo zakadu mia obj protomedyk
;

pro-

fesorowie klinik chirurgicznych i poonictwa,
mieli by ordynaryuszami szpitala, a Bracia Mi-

osierdzia mieli peni obsug chorych, dostar-

cza z grona swego chirurgów, aptekarza, dozor-

ców dla chorych, oraz zaopatrywa chorych w bie-

h'zn i wikt. Dekretem kancelaryi nadwornej z d.

2 padziernika 1785 zniesiono Zgromadzenie
Braci Miosierdzia, a zakad mia przej zupe-
nie w zarzd wiecki. Chwila, kiedy waciwie
szpital w gmachu niegdy „Pijarów" urzdzonym
i otwartym zosta, nie jest dokadnie oznaczon.
Wspomnianym dekretem zadaa kancelarya na-

dworna od Gubernium projektów celem prze-

ksztacenia budynku i urzdzenia w nim szpitala.

Dekretem jednak z d. 24 sierpnia 17X9 ju roz-

porzdza kancelarya nadworna funduszami co do
objtoci szpitala, kae odda budynek w. a-
zarza na pomieszczenie kalek, zdaje si wic, e
w tym samym albo nastpnym roku otworzono
szpital.

Zaraz w pocztkach skada si szpital z trzech

oddziaów: chorych, poonic i obkanych.
W roku 1785 doczono zakad kliniczny. \V r.

1818 zostay oddziay poonic i obkanych
uznane za pastwowe zakady i otrzymay dota-

cy ze skarbu pastwa. Zakad chorych za uznano
za lokalny i utrzymanie jego przekazano fundu-

szom lokalnym. W r. 1854 przeniesiono obowi-
zek utrzymywania zakadu poonic i obkanych
ze skarbu pastwa na fundusz krajowy. Tylko
zakad kliniczny pozosta pastwowym i otrzy-

ma dotacy z funduszu edukacyjnego.
Naczelny zarzd caego szpitala pozostawa

do 1 padziernika 1866 w rku wadz rzdowych,
a z tym dniem dopiero przeszed na mocy umowy
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Z dnia 30 sierpnia 1866 w rce Wydziau krajo-

wego.
Styl budynku dzisiejszego szpitala, szczegól-

niej fasada i pikna brama wchodowa, wiadcz
o szczodroci fundatora i wysoko rozwinitem
poczuciu pikna jego twórców. Jest to jeden

z najadniejszych pomników budownictwa lwow-
skiego z owej epoki.

W rónych, kilkakrotnie powtarzajcych si
w cigu zeszego wieku krytycznych chwilach fi-

nansowych Rzdu austryackiego, podobnie jak

czciowo inne dobra rzdowe, niegdy polskie

koronne, zostay i dobra OO. Pijarów skonfisko-
wane i posprzedawane tak, e wreszcie w r. 1854,

gdy szpital lwowski zosta uznany za zakad kra-

jowy i rozpocz nowe ycie pod rzdami auto-

nomii krajowej, z niegdy rozlegych majtków
fundacyjnych pozosta tylko wspaniay budy-
nek, nieodpowiadajcy jednake celom szpitalnym,

i wspomnienie dawnej zamonoci.
Jeszcze smutniej przedstawiaa si wewntrzna

organizacya szpitala lwowskiego w chwili objcia
go pod zarzd reprezentacyi krajowej. Ilo le-

karzy bya niedostateczna do obsuenia wszyst-

kich chorych w naleyty sposób. Pomidzy or-

dynujcymi lekarzami i dozorcami chorych nie

byo nikogo, ktoby móg dopilnowa, czy zlece-

nia lekarzy zostay cile spenione. Brakowao
bielizny, pocieli, ubrania i obuwia dla chorych.

Poywienia chorym dostarcza restaurator. Suby
nie ywiono w zakadzie, lecz pacono kademu
po 12 fi. miesicznie; aby za moga sobie ku-

pi poywienie, zaprowadzono w samym szpitalu

niedaleko kuchni wyszynk piwa, wódki i t. d.

W ekspedycyi leków by niead ogromny, koszt

utrzymania jednego chorego w 1866 roku wyno-
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si 78*5 et., a ywienie bez wina i pieczywa 36 et.,

czyli prawie poow tego, co kosztowao cae
utrzymanie — gdy obecnie wynosi nie wicej
nad trzeci cz. Pomimo to poywienie cho-
rych nie byo dobre. Po przejciu zarzdu szpi-

tala w zakres czynnoci wadz autonomicznych
wprowadzono Siostry Miosierdzia, powierzajc
im prowadzenie kuchni, przygotowywanie prost-

szych leków i utrzymanie bielizny w czystoci.

Nastpnie wydano statut normujcy stosunki su-
bowe w zakadzie, oraz powikszono znacznie

etat posad i pac lekarzy i suby administracyj-

nej. Uregulowano te nadzór lekarski nad chorymi,
przez zaprowadzenie sta\Th dyurów. Lekarzom
ordynujcym polecono skadanie sprawozda nau-

kowych. Wybudowano prosektoryum i urzdzono
pracowni chemiczn. Uoono te odpowiedni
norm ywienia na podstawie naukowych obser-

wacyi. Subie dano wikt w naturze, aby odj
wszelki powód do krzywdzenia pod tym wzgl-
dem chor\'ch.

Poniewa jednak wszystkie grunta, dawniej
nalece do szpitala (Wulka szpitalna) zostay
przez dawny zarzd sprzedane prywatnym oso-
bom, jako „niepotrzebne szpitalowi". Wydzia
krajowy w 1873 i 1875 r. musia odkupi za

drogie pienidze od nabywców kilka placów dla

rozszerzenia terytoryum szpitalnego na urzdze-
nie ogrodu dla spaceru chorych i na pomieszcze-
nie budynków gospodarczych, w r. za 1892 za-

kupi plac na pomieszczenie klinik uniwersytec-

kich, a w r. 1893 plac z budynkiem dla pomiesz-
czenia chorych zakanych.

W r. 1892 rozpoczyna si nowa epoka dla

szpitala lwowskiego. Postanowiono stworzy Wy-
dzia lekarski przy lwowskim Uniwersytecie, a kii-
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niki pomieci przy szpitalu w ten sposób, eby
stanowiy równoczenie oddziay szpitalne. Siy
finansowe kraju i ca uwag skierowana odtd
na spenienie tego wielkiego dziea. W r. 189+
wybudowano budynek zakadu poonych, miesz-

czcy take klinik poonicz, a w r. 1898 bu-

dynki kliniki wewntrznej, chirurgicznej i domu
administracyjnego. Niestet\' nie starczyo ju wów-
czas funduszów na budow reszty klinicznych bu-

dynków, mianowicie kliniki ocznej i skórno-we-
nerycznej. Musiano je umieci w starym budynku
szpitalnym. Powstao w skutek tego niezmierne

przepenienie w gównym gmachu szpitala lwow-
skiego, zbyt maym na pomieszczenie wasnych
chorych, a ju w r. 1894 potrzebujcym gwatow-
nie gruntownej rekonstrukcyi.

Wielki wysiek finansowy kraju na budow
klinik uniwersyteckich zaciy bardzo na rozwoju
samego szpitala take i w innych kierunkach. —
Powsta prawie 10-letni zastój w inwest\'cyach

koniecznych na niezbdne nowoczesne urzdze-
nia szpitalne, które coraz bardziej swym celom
ju nie odpowiaday. Dopiero w roku zeszym,
dziki energicznemu poparciu samego Wydziau
krajowego i kilku posów sejmowych, postano-

wiono w zasadzie gruntown rekonstrukcy ca-

ego budynku szpitalnego kosztem okoo pó
miliona koron. Stao si to moliwem teraz do-

piero i z tego powodu, e równoczenie ostatecz-

nie zostao postanowione wybudowanie osob-
nych gmachów dla kliniki dermatologicznej i ocznej,

mieszczcych si dotd ktem w gównym bu-

dynku szpitalnym.

Szpital lwowski nosi obecnie urzdow na-

zw Szpitala Powszechnego krajowego, dla
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odrónienia od szpitali prowincyonalnych, tylko

„powszechnych":

Skada si :

1. Z 2 oddziaów wewntrznych, mskiego
i eskiego, pomieszczonych w gmachu gównym
na drugiem pitrze, w rodkowym trakcie (od-

dzia kobiet) i skrzydle zachodniem (oddzia mski).
2. Z 2 oddziaów skórno-wenerycznych, ms-

kiego i eskiego, pomieszczonych w gmachu
gównym na pierwszem pitrze w skrzydle za-

chodniem (oddzia mski), w skrzydle wschod-
niem (cz oddziau eskiego) i w parterze

skrzyda zachodniego (reszta oddziau eskiego)
3. Z oddziau chirurgicznego, zajmujcego

cae drugie pitro skrzyda wschodniego gmachu
gównego.

4. Z oddziau ocznego, mieszczcego si
w gmachu gównym czci na pierwszem pi-
trze skrzyda wschodniego (oddzia mski), cz-
ci w parterze skrzyda zachodniego (cz od-

dziau eskiego).
5. Z oddziau obserwacyjnego dla chorób

nerwowych i umysowych, zajmujcego parter pó-
nocnej czci skrzyda wschodniego gmachu gó-
wnego.

6. Z oddziau zakanego, pomieszczonego
w osobnym budynku, pooonym w ogrodzie od
ulicy Piekarskiej.

7. Ze zakadu pooniczo-ginekologicznego,
posiadajcego wraz z klinik teje nazwy swój

wasny budynek, w którym mieci si te szkoa
poonych, zczona z oddziaem szpitalnym po-

oniczym.
8. Z apteki szpitalnej, pomieszczonej we was-

nym budynku, oraz:

19



29()

9. Z pracowni chemicznej.

10. Z prosektoryum i domu przedpogrzebo-
wego, zczonych ze zakadem uniwersyteckim ana-

tomii patologicznej.

11. Z domu administracyjnego, mieszczcego
wasn hal maszyn parowych i elektrycznych,

mechaniczn pralni, kuchni ogrzewan par,
piekarni, magazyny, szwalni, jatk, wag po-
mostow i t. p.

12. Z 4 domów mieszkalnych, przeznaczo-

nych dla urzdników i suby szpitalnej.

13. Z budynków gospodarskich, przeznaczo-
nych na pomieszczenie pieców do spalania somy,
pralni pierza, stolarni, stajni, pi cyrkularna

i t. p.

14. Z 5 klinik uniwersyteckich (chirurgiczna,

wewntrzna, skórna, oczna i poonicza), które

na mocy ukadu zawartego z Rzdem s równo-
czenie oddziaami szpitalnemi.

15. Z izb przyj chorych i kancelaryi, miesz-

czcych si w rodkowym trakcie gmachu gó-
wnego.

Prócz oddziaów klinicznych, razem o 287
ókach, przeznaczonych do celów naukowych,
rozporzdza szpital lwowski wycznie do celów
szpitalnych 840 ókami. Z tego przypada:

la oddz.
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Chore dzieci, poniej lat 10-ciu mieci szpi-

tal w szpitaliku \v. Zofii, na mocy ukadu za-

wartego z Towarzystwem szpitalika w. Zofii, za

wynagrodzeniem ryczatowem z funduszu krajo-

wego w kwocie 32.000 kor. rocznie.

W cigu r. 1905 leczy szpital lwowski:

na oddz. 1. chor. wewn. . . . 2.213 chorych

II. „ „ ... 1.813

111. chor. nerw. i umys. 751

chirurgicznym .... 2.328

ki.-skór. mskim . . . 1.367

kobiecym . . 1.450

ocznym 1.447

pooniczym .... 1.043

ginekologicznym . . . 294
zakanym 256

Razem 12.962 chorych

W szpitaliku w. Zofii w cigu r. 1905 le-

czono 1.512 chorych dzieci.

Sub lekarsk sprawuj w szpitalu

:

Dyrektor szpitala, naczelnik suby lekarskiej

i administracyjnej: Dr. Józef Starze w sk i,

Radca zdrowia.

Prymaryusze

:

a) Prymaryusz oddziau 1. chorób wewntrz.
Dr. Opolski Wiktor, Radca rzdu.

b) Prymaryusz oddziau 11. chorób wewntrz.
D r. Wi czko ws ki J ózef, profesor nadzwyczajny
Uniwersytetu lwowskiego.

c) Prymaryusz oddziau III. chorób nerw.

i umys. Dr. Sawicki Edward.
d) Prymaryusz oddziau chirurgicznego Dr.

Ziembicki Grzegorz, profesor nadzwyczajny
Uniwersytetu lwowskiego.

e) Prymaryusz oddziau ki.-skórnego ms.
19'
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Dr. w i t k i e w i c z Micha.
f) Prymaryusz oddziau ki. -skórnego kob.

Dr. Krzyszkowski Józef.

g) Prymaryusz oddziau ocznego D r. M a-

chek Emanuel
, profesor zwyczajny Uniwer-

sytetu lwowskiego, Radca zdrowia.

h) Prymaryusz oddziau poon.-ginekologi-

cznego Dr. Czye w i cz Adam, profesor szkoy
poonych.

i) Prosektor Dr. Ob rzut Andrzej, profe-

sor zwyczajny anatomii patologicznej Uniwersy-
tetu lwowskiego.

j) Prymaryusz oddziau chorób zakanych
Dr. Arnold Wincenty.

k) Zastpca kierownika pracowni chemiczno-
bakteryologicznej Dr. M Oraczewski Wacaw,
lekarz pomocniczy szpitala.

Ponadto jest jeszcze przy szpitalu zajtych

9 sekundaryuszy 1. klasy, 7 sekundaryuszy II.

klasy, 18 lekarzy pomocniczych, 1 aptekarz,

dwóch pomocników aptekarza i 3 akuszerki.

Zarzd szpitala pod wzgldem administracyj-

nym sprawuje : dyrektor szpitala wraz z rzdc,
panem Józefem Kraftem, dwóch oficyaów, trzech

pisarzy, dwóch aplikantów i 1 1 dyetaryuszy.

Sub duchown sprawuje kapelan obrzdku
rzym.-katolickiego i kapelan obrzdku grecko-

katolickiego.

Do pomocy subie lekarskiej i administra-

cyjnej jest dodanych : 24 Sióstr Miosierdzia, zaj-

tych przy chorych, 13 Sióstr Miosierdzia zaj-
tych w aptece, w kuchni, pralni i magazynach,
118 osób niszej wieckiej suby przy chorych,

suba maszynowa (maszynista, pomocnik maszy-

nisty etc), wony, odwierni, ogrodnik, piekarze,

szwaczki, kucharki, praczki i parobcy.
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Administracya szpitala pomieszczona jest cz-
ciowo w gmachu gównym na parterze, czciowo
w budynku administracyjnym i w 4-ch domach
przeznaczonych na pomieszczenie dla urzdników
i suby.

Oddziay szpitalne.

Oddzia I. chorób wewntrznych (Prym.

Dr. W. Opolski, Radca rzdu) mieci si w le-

wem skrzydle szpitala na II. pitrze i zajmuje 8

ubikacyi o powierzchni 560' 11 m- i 2.448-47 m'^

pojemnoci. óek dla chorych liczy oddzia 84,

dla dozorców 7, razem 91. Na jedno óko przy-

pada tedy 6' 14 m- powierzchni a 26-90 m'" po-

wietrza. Sale chorych nastpuj po sobie w prostej

linii i nie przypieraj do adnych kurytarzy. Po-
dobny ukad sal czy si z wielu niedogodno-
ciami dla suby oddziaowej i dla chorych po-

mieszczanych w salach bardziej oddalonych od
westybulu, który, znajdujc si u wstpu do sal

chorych, przylega do azienki, klozetów i ku-

chenki dla odgrzewania potraw. Kancelarya lekar-

ska przytyka do sali z chorymi wieo przyjtymi,

i z ni si czy. Ma si tu wic pod rk wszystko,

co jest potrzebne do przedmiotowego badania cho-

rych, do wykonania zabiegów chirurgicznych, jakie

s wskazane przy leczeniu niektórych chorób we-
wntrznych, a take do badania krwi i wydzielin

patologicznych, o ile oddzia nie musi szuka po-

mocy fachowej.

Oprócz prymaryusza Dra Opolskiego, jako

lekarza ordynujcego, oddzia posiada trzech le-

karzy pomocniczych. Obsug chorych zajmuj
si dwie Siostry Miosierdzia.

Dzienny przybytek chorych dochodzi zwasz-
cza w porze zimowej do cyfry 12 osób, niejedno-
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krotnie i wyej, a raz zdarzyo si, e jednego dnia

przyjto 18 chorycii. Daje to miar wielkoci zaj-
cia czysto lekarskiego, uwidocznianego w prowadzo-
nych historyach chorób, a przycza si do tego

obszerna kadego dnia pisanina dla potrzeb ad-

ministracyjnych. Czyni to zrozumiaem, e przy

tak szczupym etacie lekarzy oddziaowych, do
tego zmiennym czstokro co do liczby raczej In

minus, jakote przy nawale pracy caego konty-

gentu chorych, zadanie lekarzy oddziaowych skie-

rowane by moe w pierwszym rzdzie do uy-
czania chorym opieki lekarskiej. Poza tem pry-

maryusz oddziau opracowa obszern rzecz o u-

pucie krwi w zapaleniu puc wóknikowym, która

si pojawia w szeregu numerów lwowskiego
„Tygodnika lekarskiego".

Ruch chorych, obliczony w przeciciu za czas

od r. 1900— 1906 wcznie, daje na jeden rok

nastpujce cyfry

:

Ilo óek 84.

Leczono chorych 2.158.

Dni leczenia byo 24.671.

redni pobyt jednego chorego dni 11 '38

Kade óko zajte byo przez dni 292*59

miertelno liczbowa wynosia 292.

czyli w odsetkach 13*53'y„

Leczono dziennie chorych 67-3

Oddzia II. chorób wewntrznych (Prym.

Prof. Dr. J. Wiczkowski), zajmuje ca cz
rodkow 11. pitra gmachu szpitalnego. Skada
si z dwóch czci, oddzielonych dugim kury-

tarzem. W kurytarzu tym mieci si kancelarya

prymaryusza, a w pokoju obok kancelaryi pra-

cownia chemiczno -bakteryologiczna. W kurytarzu

jest jeden pokój dla chorych klasowych z dwoma
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ókami. Cz oddziau bliej kancelaryi poo-
ona zawiera 3 due sale dla chorych, kuchenk
i azienki. Po przeciwnej stronie kurytarza poo-
ona cz ma dwie due sale dla chorych, rów-

nie z kuchenk i azienkami. Najwiksza ilo
chorych, mogcych by umieszczon na oddziale,

wynosi 103. Ilo chorych na oddziale wynosi prze-

citnie dziennie 70—80 w zimie, 50—60 w lecie.

Najwiksza frekwencya przypada zwykle pod ko-

niec zimy. Rocznie na oddziale leczy si przeci-

tnie okoo 2.000 chorych.

W kancelaryi oddziau odbywaj si wykady
profesora dla suchaczy medycyny z dziedziny

dyagnostyki lekarskiej. Pracownia chemiczno-bakte-

ryologiczna jest wyposaona we wszelkie przy-

rzdy potrzebne do bada chemicznych, bakteryo-

logicznych i dla badati krwi, oraz w nowy mikro-

skop Zeissa. Oddzia otrzymuje pojawiajce si
nowe rodki lecznicze, bada je, jest niejako sta-

cy dowiadczaln i podaje sprawozdania na po-

siedzeniach Towarzystwa lekarskiego ; oprócz tego

dokonano na oddziale cay szereg prac oryginal-

nych, których rezultaty publikowano w czaso-

pismach polskich i niemieckich. Lekarze oddziau
przedstawiaj czsto przypadki ciekawsze w Towa-
rzystwie lekarskim. W roku 1906 wyszy z oddziau
w druku 4 prace oryginalne.

I. sekundryuszem jest Dr. M. Selzer; oprócz

tego pracuj naoddziale : Dr. Gittlmacher-Wilenko.

Dr. Domaski i Dr. Kirschbaum.

Do obsugi chorych s 2 Siostry Miosierdzia

i 6 dozorczy.
Oddzia 111. dla chorób wewntrznych,

nerwowych i umysowych (Prym. Dr. E. Sa-

wicki), skada si z dwóch czci: z sal przezna-

czonych dla kobiet, i sal dla mczyzn. Tak ko-
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biecy, jak i mski dzia, obejmuj po dwie sale,

z których dwie przeznaczone s dla chorych III.

klasy, a jedna dla chorych I. i II. klasy. W salach

przeznaczonych dla kobiet jest 20 óek, w salach

mskich znale moe pomieszczenie 23 chorych,

Pokoje s przestronne, soneczne, z oknami wy-
chodzcemi na ogrody. Rozkad sal jest tego ro-

dzaju e od drzwi wchodowych na wprost roz-

ciga si szeroki, przestronny kurytarz przez obie

czci oddziau ; z jednej strony kurytarza prowa-
dzi szereg drzwi do pokoi przeznaczonych dla cho-
rych. Chorzy, którzy nie s zmuszeni pozostawa
w óku, korzystaj z kurytarza jako z „salonu",

sucego do rozrywek i przechadzki. Osobno
poza bram wejcia do zakadu separowanego
pomieszczon jest kancelarya lekarska tak, e
chorzy przychodzcy po porad ambulatoryjn,
maj do niej wstp z poczekalni wprost i nie

stykaj si z chorymi umieszczonymi stale. W kan-

celaryi znajduje si apteka podrczna, niezbdne
instrumentoryum, jako to: aparat do infuzyi, ve-

nesekcyi funkcyi lumbalnej i t. d., oraz wikszy,
stale umieszczony aparat galwaniczno-faradyczny.

Pod oddziaem w suterenach pomieszczone s a-
zienki, w któch stosuje si wszelkie zabiegi hydro-

patyczne. Oddzia uzupenia separatka, gdzie s
internowani czasowo chorzy szaowi. Szecioro
suby (trzy kobiety, trzech mczyzn) obsuguje
chorych. Owietlenie zakadu jest elektryczne. Se-

kundaryuszem oddziau jest Dr. Meisels.

Oddzia IV. chirurgiczny, (Prym. Prof.

Dr. Ziembie ki) pomieszczony na 11. pitrze, nie

odpowiada dzisiejszym wymogom, jak zreszt

cay gmach szpitalny, budowany pierwotnie na

klasztor. Natomiast oddzia ten rozporzdza ma-
teryaem wyjtkowo bogatym. Liczy on 135 ó-
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ek, a mianowicie 78 dla mczyzn, 57 dla kobiet,

w lecie za dodatkowo 14 w baraku. W roku 1906

leczono 1.605 mczyn, a 893 kobiet. Przecitny
pobyt trwa 21 dni. Ambulatoryum chirurgiczne

odwiedzio przeszo 8.000 osób. Za staraniem

prymaryusza Wydzia krajowy pozwoli na utwo-

rzenie specyalnego ambulatoryum dla chorób garda,

nosa i uszu, a dziaem tym zawiaduje od lat kilku

Dr. Spalke, który udzieli w roku ubiegym po-

mocy 1.613 chorym. Podobnie wszed w ycie
dzia dla chorób dróg moczowych, oraz dla no-
woczesnych sposobów bada pcherza i nerek,

który to dzia prowadzony przez Dra Zenona Lenko,

ciga kadego dnia licznych chorych. Przy boku
prymaryusza pracuje 8— 10 lekarzy modszych,
sekundaryuszów I. II. klasy i lekarzy pomocni-
czych. W roku biecym s nimi Drowie Wolf,

Weisberg, Jasiski, Pawlikowski i Weigel. Pra-

cowao take kilku lekarzy z Królestwa, a mia-

nowicie przez 6 miesicy Dr. Konarzewski i Dr.

Arcichowski.

Operacye wykonywa si codzie od 9-tej do
2-giej, a bardzo czsto i w nocy (wypadki nagei,

kierownik za oddziau dba o to, aby w miar
wprawy i zrcznoci wszyscy lekarze, przydzieleni

do jego boku, operowali jak najwicej i w naj-

powaniejszych okolicznociach. Tym zarzdze-
niom zawdzicza oddzia zawsze chtnych i am-
bitnych wspópracowników. Statystyka miao
moe podda si surowej krytyce, mimo e u-

rzdzenia wymagaj gwatownej poprawy, która

nastpi z chwil przeniesienia oddziau chirurgi-

cznego do lokalów dzisiejszej kliniki okulistycznej

(parteru skrzyda zachodniego). Z m.ateryau na-

ukowego korzystaj take suchacze medycyny,
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dla których dla których Prof. Ziembicki wykada
w obydwóch póroczach.

Oddzia V. mski dla chorób skórnych
i wenerycznych, (Prym. Dr. witkiewi cz)
mieci si w pónocno zachodniem skrzydle Szpi-

tala Powszechnego i zajmuje 8 sal o 121 ókach,
dwie separatki dla chorych klasowych z 5 ókami
i jedn z 2 dla chorych na ró. Sale s prze-

wanie wielkie i widne, z oknami zwróconemi na
zachód, czciowo na poudnie, z wentylatorami

obmylonymi i zaprowadzonymi przed kilku laty

przez prymaryusza Dra Róaskiego.
Chorzy wenerycznie rozdzieleni s wedle ro-

dzaju chorób w ten sposób, by wzajemne przy-

padkowe zakaenie byo niemoliwe. Kancelarya

oddziau skada si ze sali gównej, w której o-

patruje si chorych, i dwóch bocznych. Jedna
przeznaczona jest do zaatwiania wszelkich czyn-

noci administracyjnych oddziau ; w niej jest te
umieszczona biblioteka, zbiór historyi chorób od
lat 37, jakote sterylizatory na narzdzia i opa-

trunki. Druga przeznaczona do bada metro- i cy-

stoskopowych, a zarazem laryngoskopijnych, za-

opatrzon jest w przewody i lamp elektryczn.

Ruch chorych w ostatnich latach przedstawia

si nastpujco : rednio leczono na oddziale we-

nerycznym 930 chorych, na skórnym 370. Liczba

chorych z kadym rokiem wzrasta tak, e w r.

1906 leczono wenerycznych 1.023, z chorobami
skórnemi 512 osób. Przecitna liczba dni leczenia

w roku bya na oddziale wenerycznym 26.214

dni, na skórnym 4.876, czyli e chorzy wenery-
czni rednio pozostawali w szpitalu 28.21 dni,

z chorobami skórnemi 13.14 dni.

Oddzia VI. kobiecy dla chorób skór-
nych i wenerycznych (Prym. Dr. Józef Krzysz-
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kowski) jest podzielony na dwie czci, rozmiesz-

czone w dwóch odlegych od siebie skrzydach.

W jednej czci znajduj si chore przymusowo
leczone (prostytutki), w drugiej reszta chorych.

Oddzia rozporzdza siedmioma salami dla po-

mieszczenia chorych o powierzchni podogi 407*41

m-, o przestrzeni powietrznej 2.103"37 m\ Na
tych salach znajduje si 115 óek (111 dla cho-

rych, 4 dla dozorczy). Na jedno óko przypada

wic przecitnie 1829 m' pow^ietrza. Przecitny

ruch chorych leczonych na oddziel wynosi rocz-

nie 1.064 chorych wenerycznych, 385 skórnych.

Przecitny czas leczenia jednej chorej na oddziale

chorób wenerycznych wynosi 13— 14 dni, na od-

dziel chorób skórnych 8—9 dni. Najniszy stan

dzienny chorych w ostatnich 5 latach wynosi 64

chorych, najwyszy stan 128 chorych.

Oddzia Vii. chorób zakanych (Prym.

Dr. W. A r n o 1 d mieci si w jednopitrowym budyn-

oddzielonym od ul. Piekarskiej duym ogrodem
warzywnym. Budynek ten, przerobiony przed 12

laty ze zwyczajnego domu przedmiejskiego, nie

odpowiada wymaganiom stawianym dzi przez hy-

gien. Pokoje rozmieszczone s wzdu dugiego
kurytarza, przechodzcego przez sam rodek bu-

dynku, który wskutek tego nie daje si nawet

skutecznie przewietrza. O cisem odosobnieniu

pojedynczych oddziaów chorób zakanych wobec
tego najgorszego typu „kurytarzowego" budynku,
sucego obecnie do pomieszczenia wanie od-

dziau zakanego, nie moe by oczywicie mowy.
Zreszt za rok ma ju powsta ogólnym kosztem
kraju i Rzdu centralnego nowy pawilon zakany
na 50 óek, którego urzdzenie odpowie natu-

ralnie wszelkim wymogom dzisiejszej hygieny cho-

rób zakanych. Obecny pawilon liczy 13 sal (z tej
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liczby 4 sale wiksze o 5 lub 4 ókach, reszta

o 2 ókach). Z chorób zakanych z powodu
braku miejsca nie s umieszczone w oddziel
tylko róa i czerwonka. W tych wic 13 salach

mieszcz si chorzy na tyfus brzuszny, tyfus pla-

misty, bonic, ponic, odr, wglik, zapalenie

opon nagminnych, osp, ospiank i choler, oraz

osoby podejrzane o któr z chorób zakanych.
Z tego zestawienia ju wynika, e nieraz kilka razy

w cigu roku zachodzi przykry brak miejsca, nadto
s wielkie trudnoci w rozmieszczeniu chorych,

jakkolwiek w razie wikszej epidemii cz cho-
rych przenosi si do baraków epidemicznych
gminnych przy ul. Janowskiej. Ruch chorych nie

przenosi przecitnie zazwyczaj 300 chorych na rok
Uwzgldni jednak naley, e wikszych i duej
trwajcych epidemii w cigu ostatnich lat we
Lwowie nie byo. Nawet liczba przypadków duru
brzusznego od czasu zaprowadzenia wodocigów
w obrbie samego miasta znacznie zmalaa.

Oddzia Viii. pooniczo-ginekologi-
czny i szkoa akuszerek (Prym. Prof. Dr. A.

Czyewicz). Sprawa budowy zakadu pooni-
czego kraj. we Lwowie datuje si od r. 1871, w któ-

rym Dr. A. Czyewicz zosta mianowany profesorem
poonictwa szkoy medyczno chirurgicznej we
Lwowie. W owym czasie umieszczony by ten

zakad w wynajtym domu prywatnym przy ul.

yczakowskiej 1. 14 przedstawiajcym ruder
przedmiejsk. Co prawda nie przedstawia on co

do ruchu chorych ani V ^ czci obecnego. Ju w r.

1876 wyrobi profesor plan na nowy zakad
;
plan

ten na zjedzie lekarzy i przyrodników w tyme
roku we Lwowie odbytym by wystawiony. Na-
wet grunt na ten zakad nabyto, który jednak póniej
na co innego obrócono i budowa z rónych po-
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wodów posza w odwok. Po upywie lat 20,

gównie wskutek cigle panujcych najgorszych

stosunków hygieny w zakadzie poonic, który

wskutek tego cigle przenoszym by musia, zde-

cydowa si Wydzia krajowy zakupi grunt od-

powiedni tu obok szpitala pooonego, „Wulk
kampianowsk" zwany. Szkic budynku wyrobi
prof. Dr. Czyewicz i ten przyjy wszystkie ad

hoc powoane ankiety. Byy zrobione dwa szkice

jeden o systemie pawilonowym, drugi kurytarzo-

wym. Pierwszy wymaga znacznie wyszych kosz-

tów budowy, utrzymania i obszernego placu

na projektowane 4 pawilony, drugi by taszy
i tak urzdzony, e kade pitro oddzieli mona
na zupenie odosobnione oddziaki tak, jak pa-

wilony, a przedstawienie sprawy przez referenta

szkiców, które obejmoway cay skad zakadu
w czasie jego ruchu, rozmiary tak przestrzeni,

jak wiato i wentylacy, oraz wysoko kadej
pojedynczej ubikacyi, zyskao aprobat na wszyst-

kich ankietach. Oddzia septyczny tak by obmy-
lony, e obejmowa skrzydo II. pitra w ten

sposób urzdzone, e kada chora septyczna

w lokalu przyjcia (poza obrbem waciwego
zakadu) za tak uznana dosta si moga do
zakadu osobnym wchodem i osobn klatk scho-

dow do lokali septycznych II. pitra, nie stykajc
si najzupeniej z adn ubikacy reszty zakadu
nawet korytarzy. Wszystkie za odpadki, jak bru-

dn bielizn z tych chorych i t. p., spuszcza si
kanaami w murze zrobionemi do ubikacyi w su-

terenach, które, murem odczone nie maj ad-
nego zwizku z reszt zakadu; jedyny moliwy
do nich przystp wiedzie od ogrodu zakad ota-

czajcego. Tak uoony szkic do budowy odda
jego twórca nadinynierowi rzdowemu, p. Braun-



— 302 —

seissowi, który na podstawie szkicu plan wyrobi
i wskutek polecenia Wydziau krajowego póniej
budow przeprowadzi. Opracowana rzecz wesza
w r. 1892 do Sejmu i na wniosek referenta, ów-
czesnego posa miasta Sambora, Prof. Czyewi-
cza, zostaa przyjta, a pokrycie robót uchwalone.

W tym samym roku staa si sprawa utwo-

rzenia fakultetu lekarskiego przy Uniwersytecie

lwowskim gon a ukad w tej sprawie midzy
Rzdem a krajem zawarty przyj Sejm galicyj-

ski 24 marca 1892 r. na podstawie referatu Prof.

Dra Czyewicza. Wskutek tego i zakad poonic
musia uwzgldni umieszczenie kliniki uniwersy-

teckiej i przeprowadzi budow tak, e skada si
z równych prawie poów, z których kada dla

siebie stanowi cao. Równie wskutek tego wy-

stpia potrzeba wybudowania kliniki terapeuty-

cznej i chirurgicznej, oraz kuchni i pralni szpital-

nych, dla których to budynków przeznaczono cz
placu zakupionego dla zakadu pooniczo-gine-
kologicznego. Zakad ten cofnito ku tyowi, co

z powodu nierównoci terenu podwyszyo koszta

budowy; zakad atoli zyska olbrzymi ilo wiata
i powietrza. Pomimo to komitet budowy, którego

dusz by ostatni autor szkicu zakadu, nie tylko

nie przekroczy kosztów przewidywanych ale z po-

robionych oszczdnoci zaprowadzi w caym bu-

dynku wodocigi i ogrzewanie kaloryferami. To
urzdzono w taki sposób, e czy to do kalory-

ferów, czy te do pieców, gdzie one si znajduj,

doprowadza si zimne powietrze powietrznymi ka-

naami z ogrodu zakadu, który, bdc na górze

ponad dachami budynków ulic miejskich, pobiera

je z nieograniczonej przestrzeni caego pagórko-

watego terenu, miasto Lwów otaczajcego od
strony poudniowej. To te nie dziw, e zakad
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ten poza wspaniaym widokiem ma tak ilo
wiata i powietrza, o jakiej niewiele zakadów
szpitalnych marzy moe. A poniewa ma obszerne
kurytarze, wszystkie zwrócone na pónoc i zachód,
wszystkie za sale chorych na wschód (due na
poudnie), oraz miejsca ustpowe dobrze izolo-

wane, dlatego te przy najwikszem przepenie-
niu i czsto olbrzymim ruchu (sama szkoa aku-
szerek posiada corocznie przeszo 100 uczniów),
pomimo mieszka funkcyonaryuszy i funkcyona-
ryuszek zakadu, które maj kuchnie, jest tam
odwieanie powietrza zawsze dokadne i nigdy

nie ma tego waciwego szpitalom odoru, ani cia-

snoty przy ruchu zakadu.
Zakad wykoczony zosta w r. 1895 i od-

dany do uytku. W r. 1897 otwart zostaa kli-

nika pooniczo-ginekologiczna uniwersytecka tak,

e ta obejmuje poow budynku, a drug poow
zajmuje klinika szkoy akuszerek i oddzia gine-

kologiczny szpitalny.

Ogóem byo w r. 1906 chorych na oddziale

pooniczym 1.088, dzieci 841 (410 chopców 341

dziewczt), urodzio 820. miertelno wynosia
ogólnie 1"65"

„, u dzieci 3-63"
„, miertelno z po-

wodu sprawy poogowej w zakadzie powstaej O" „.

Przecitny pobyt chorej 1206 dni. Operacyi do-
nano okoo 124. Na oddziale ginekologicznym
byo ogóem chorych 288, miertelno 1.73"

„,

ambulatoryjnie leczono 2.392, operacyi 177 (mier-
telno 2*35,, "). Asystentem w szkole akuszerek
jest Dr. Adam Czyewicz (jun.).

Szpital dla dzieci im. \v. Zofii.

Staraniem ksinej Jadwigi Sapieyny otwarto
we Lwowie w r. 1845 maleki szpitalik dla dzieci;
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szpitalik ten posiada 12 óek, mieci si za
w wynajtym lokalu.

W r. 1854 przeniesiono go do wasnego,
wspólnie z Siostrami Opatrznoci zbudowanego
domu przy ulicy Sapiehy. Liczba óek w tym
szpitalu zostaa do 40 pomnoon. Przez lat 20
rozwija si szpital powoli, po czci z powodu
braku funduszów, a po czci dlatego, e mie-

ci si w dzielnicy mao zamieszkaej , by wic
mao dostpnym dla ludnoci. Dopiero w r. 1874
za staraniem pierwszej zaoycielki, Jadwigi Sa-

pieyny, przy pomocy Dra Emila Merczyskiego
zawizao si stowarzyszenie „Szpitala ubogich
dzieci pod nazw w. Zofii", które po zlikwido-

waniu dotychczasowego majtku rozpoczo w r.

1878 na gruncie zakupionym przy ulicy ycza-
kowskiej w pobliu Szpitala Powszechnego bu-

dow nowego szpitala pod wezwaniem w. Zo-
fii. Budow tego szpitala ukoczono w r. 1880
i w tyme roku oddano go do uytku chorych.

Pocztkowo szpital im. w. Zofii skada si
z dwóch jednopitrowych skrzyde poczonych
z sob traktem parterowym, w którym mieszcz
si kancelarye i ambulatoryum; w osobnym bu-

dynku gospodarczym mieszcz si kuchnie i pral-

nie. Póniej dobudowano zupenie oddzielnie

w ogrodzie pawilon, w którym mieszcz si cho-»

roby zakane.
Dyrektorem i równoczenie lekarzem ordy-

nujcym na oddziale chorób wewn. i zakanych
by od zaoenia szpitala a do r. 1904 Dr. Emil

Merczyski. Ordynatorem na oddziale chirur-

gicznym od utworzenia szpitala a do r. 1885
Dr. Antoni Schattauer.

Obecnie Szpital w. Zofii posiada 120 ó-
ek, skada si za z nastpujcych oddziaów

:
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oddzia I. wewn. (prym. Prof. Dr. Raczy -
s k i) : óek 20, w r. b. chorych 427

;

oddzia II. wewn., skórny i oczny (prym.

Dr. St. C z arnik, konsulem oku. Doc. Dr. Be-
dnarski: w r. b. chorych na oczv 215, in-

nych 241
;

oddzia chirurgiczny (prym. Prof. Dr. Hilary

Schramm): chorych 435

;

oddzia zakany (prym. Prof. Dr. Racz y -
s k i): chorych 368;

Dyrektorem Szpitala jest obecnie Prof. Dr.

Raczyski. Sekudaryuszami : Dr. Bielski Ka-

zimierz, Kruszyski Wadysaw, praktykantem Dr.

Progulski Stanisaw, asystent kliniki.

Cz administracyjn i posug przy cho-

rych sprawuj 4 Siostry Rodziny Maryi, 3 po-

sugaczy, 17 posugaczek.
W r. 1906 leczono stale w szpitalu w. Zo-

fii, udzieliwszy porady w ambul. wewn. 4.116 dzie-

ciom, w ambul. chirurg. 1.549, w ambul. okulist.

853. Razem 6.518.

Budet roczny szpitala wynosi przeszo 42.000

koron w czem znaczn kwot, bo 36.000 kor.

stanowi ryczat z Wydziau krajowego jako zwrot

za leczenie chorych dzieci; subwencya miasta

Lwowa wynosi 3.000 kor., reszt skadaj czon-
kowie Towarzystwa.

„Towarzystwo Szpitala dla ubo-
gich dzieci im. w. Zofii" liczy obecnie

okoo 250 czonków. Szpitalem kieruje komitet

wybierany co 3 lata przez Walne Zgromadzenie.

Na czele komitetu stoi prezes Towarzystwa, Radca
sanit. Dr. Edward Gerard-F e s t e n b u rg.

Majtek Towarzystwa w realnoci, inwentarzu

i zapisach wynosi w r. 1906 blizko 225.000 kor.

w tym roku powikszy si blizko o 20.000 kor.

20
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przez dwa odzyskane zapisy (. p. Schmidta i Woy-
czyskiej).

W pocztkach swego istnienia rozwija si
Szpital, oparty w znacznej czci na ofiarnoci

spoeczestwa, doskonale ; w ostatnich latach je-

dnak, gdy ze zmian stosunków spoecznych po-
wstay nowe Towarzystwa o celach dobroczynnych
i spoecznych, ofiarno na szpital zmalaa,
a droyzna rodków ywnoci zwikszya znacz-

nie wydatki na utrzymanie szpitala; Towarzystwo
znalazo si wic w cikich warunkach finanso-

wych tak, e chcc utrzyma w równowadze bu-

det szpitala, czerpano rokrocznie po kilka ty-

sicy koron z funduszu zapasowego. W tych wa-
runkach nie mona byo myle o ulepszeniach

i inwestycyach w szpitalu, std te wynikaj pe-

wne braki.

Wybrany przed 3-ma laty Komitet postawi
sobie jako gówny punkt programu ustalenie

równowagi budetowej. Komitet ten odzyska nie-

zrealizowane dotychczas zapisy na rzecz szpitala

(. p. Schmidta i . p. Woyczyskiej) i jest bliz-

kim zawarcia korzystnego ukadu z Rzdem
o utrzymanie kliniki Uniw. lwowskiego: nastpnie
uporzdkowa sprawy gospodarcze; wobec jednak

nieproporcyonalnie nizkiego ryczatu od Wydziau
krajowego (za 34.895 dni leczenia otrymuje szpit.

tej Zofii 36.000 koron) nie móg dopi swego
celu. Rok 1906 zamknito niedoborem kilku ty-

sicy koron.

W tych warunkach powstaa w Komitecie

Tow. myl, któr take wypowiedziao od siebie

Walne zgromadzenie czonków, aby zarzd szpi-

tala odda w rce kraju. W tym celu nawizano
z Wydziaem krajowym rokowania, które praw-

dopobnie w tym roku bd ukoczone.
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Prócz Szpitala dla dzieci we Lwowie utrzy-

muje Towarzystwo od szeregu lat swoj f i 1
j

w Iwoniczu. Dziki dobroczynnoci waci-
cieli Iwonicza hr. Zauskich, którzy oddaj do dys-

pozycyi Towarzystwa dom z 20 óeczkami dla

dzieci, moe Towarzystwo wysa tam co roku
40 dzieci (dwa sezony 6-tygodniowe po 20 dzieci),

które utrzymuje wasnym kosztem (subwencya
Wydziau kraj. na len cel wynosi 1.600 koron).

Wysyane bywaj przewanie dzieci z grulic
miejscow, które przebyway w Szpitalu operacye.

Opiek lekarsk sprawuj w Iwoniczu bez-

interesownie Doc. Gabry szewski Antoni
i Dr. Staniszewski Julian.

Czci administracyjn kieruj 2 Siostry Ro-
dziny Maryi.

Przy szpitalu w. Zofii istnieje te Fun-
dusz zapomogowy, powstay staraniem
pani Jadwigi S c h r a m m o w e j, wynoszcy
obecnie 6.681 kor.; z funduszu tego zakupuje si
odzie dla biednych dzieci opuszczajcych szpi-

tal, sprawia si kosztowniejsze aparaty chirurgiczne

dzieciom uzdrowionym po operacyach. Stara-

niem p. Jadwigi Schrammowej urzdza si dla

dzieci rok rocznie przed witami Boego Naro-
dzenia drzewko, i rozdaje si te wtedy ubranka,
zabawki, sodycze i t. d.

Krajowy Zakad dla obkanych w Kuiparkowie

iol)(»k Lwowa).

Krajowy galicyjski Zakad dla obkanych
powsta w roku 1875 na •

., obszaru dworskiego
wsi Kulparkowa, graniczcego od strony poud-
niowo-zachodniej, obok toru kolei Iwowsko-czer-
niowieckiej, z miastem Lwowem, z którem czy

20*
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si drog, wiodc od rogatki Gródeckiej na gra-

nicy Kulparkowa i Sygniówki przez Sokolniki

i Nawary do Szczerca.

Gówny budynek zakadowy, oddany do
uytku w r. 1875, postawiony wedle wzoru po-

dobnego Zakadu w Getyndze w postaci kosza-

rowej, dawniej powszechnie uywanej, skadajcy
si z czci rodkowej, przedniej, wewntrznej
i tylnej, tudzie dwóch skrzyde bocznych, prze-

znaczonym by pierwotnie na pomieszczenie 500
obkanych, t. j. 250 mczyzn i tyle kobiet.

W roku 1891 dobudowano dwa nowe pa-

wilony dla 30 krzykliwych i zaczepliwych m-
czyzn i tylu kobiet ; nastpnie przez róne do-

budówki, przeobraenia i przeistoczenia, wyko-
nane w cigu 5-iu lat ostatnich, zyskano miejsca

dla dalszych 140 chorych tak, e Zakad móg
w kocu r. 1905 atwo pomieci 700 obkanych.

Obecnie po oddaniu do uytku 6-ciu pawilo-

nów, wieo zbudowanych w cigu lat 1904— 1906,

powikszono Zakad o dalsze 400 óek tak, e
mieci si w nim moe teraz i atwo 1.100

chorych.

Posiadoci Zakadu wynosz okoo 100

morgów, z czego przypada 60 morgów na rol
uprawn, 20 morgów uyto pod budow i na
ogrody przechadzkowe, 10 morgów zajmuj
ogrody warzywne i owocowe, 3 morgi cmenta-

rze, a 7 morgów rueuytki, pozostae po dawniej

istniejcych tu cegielniach.

Nieuytków tych byo pierwotnie przeszo
20 morgów, z których 13 przeobraono w ostat-

nich 3 latach przy pomocy chorych w gleb
uprawn, a reszt przeobrazi si w cigu naj-

bliszych dwóch lat czci na rybne sadzawki,

czci na uyteczne ki i pola.



- 309 —

W skad Zakadu wchodz obecnie

:

I) budynek gówny dawny, zbudowany w r.

1875 kosztem l,065.58o fi. t. ]. 2.131.170 koron;
2* budynek zarzdowy, zbudowany w kilka

lat pcjniej kosztem 44.959 fi,, t. j. : 89.918 koron ;

3 1 dawna trupiarnia z prosektoryum, zbudo-
wana kosztem 6.563 fi., t. j.: 13.126 koron, a prze-

obraona obecnie na gówny skad rónych rzeczy.

4) lodownia, zbudowana kosztem 1.906 fi.,

t. j.: 3.812 koron;
5 1 dawna krowiarnia, zbudowana kosztem

4.346 fi., t. j. 8.692 koron, a przeobraona obec-
nie na mieszkanie dla suby ;

6) stajnia dla koni . zbudowana równocze-
nie z budynkiem gównym ;

7 i 8 dwa pawilony dla chorych krzykli-

wych i haaliwych, zbudowane w r. 1891 kosz-

tem 59.964 fi., t. j,: 119.328 koron;
9 i 10) oddziay warsztatowe, dobudowane

w r. 1891 kosztem 12.410 fi., tj.: 24.820 koron,
zamienione obecnie na sale dla obonie chorych,

a przeznaczone na utworzy si majcy oddzia
obserwacyjny

;

II) dom dla starszego urzdnika, zbudowany
w r. 1892 kosztem 4.500 fi. tj. : 9.000 koron;

12) dawny dom odwiernego, zbudowany
w r. 1891 kosztem 2.250 fi., t. j. : 4.500 koron,

a przeznaczony obecnie dla niezbdnego w Za-
kadzie posterunku andarmeryi.

13 i 14) dwa nowe pawilony dla chorych,

mniej spokojnych oraz niespokojnych i cigego,
cisego dozoru potrzebujcych (75 mczyzn i 65
kobiet);

15 i 16) dwa nowe pawilony dla chorych
póspokojnych (75 m. i 75 k.), nie potrzebuj-
cych cigego dozoru cisego;
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17 i 18) dwa nowe pawilony dla chorych
spokojnych (60 m. i 60 k.), pracujcych, mog-
cych uywa mniejszej lub wikszej, albo nawet
zupenej swobody i wolnoci;

19) pawilon nowy dla chorych zakanie;
20) dezinfektor duy parowy z piecem do

spalania somy ze sienników, pochodzcych z od-

dziau chorób zakanych
;

21) nowa trupiarnia z prosektoryum

;

22) nowy dom dla odwiernego przy nowej
bramie wjazdowej,

23, 24 i 25) nowe domy mieszkalne dla le-

karzy i urzdników
;

26) dawny budynek folwarczny, przeobra-

ony obecnie na mieszkanie dla niszych urzd-
ników zakadu

;

27) dom ogrodnika i suby gospodarczej;.

28) nowa stajnia dla byda;
29) nowa stajnia dla nierogacizny;

30) nowa szopa gospodarcza;

31) nowa oczyszczalnia cieków kanaowych
;

32) nowa wiea wodna

;

33 i 34) remizy na wózki kolejowe;

35— 40) szopy na som, siano, narzdzia
ogrodnicze i t. p.

Poniewa nowe pawilony dla chorych i bu-

dynki, wymienione pod 13—25 i 28—34, wraz
z przeobraeniem i powikszeniem kuchni, pralni,

piekarni, kotowni, hali maszyn, i t. p. kosztuj
okoo 1,600.000 koron, przeto budowa caego
zakadu kosztuje przeszo 4,000.000 koron. e
za wybudowanie kanaów, cieków i bruków,
tudzie dróg dojazdowych zewntrznych i we-
wntrznych Zakadu, ogrodzenie tego, zaoenie
parku i ogrodów, róne z biegiem czasu doko-
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nane dobudówki, przeobraenia i przeistoczenia,

jakote wewntrzne urzdzenia kosztowa mu-
siay przeszo 1,000.000 koron, przeto koszt bu-

dowy i urzdzenia caego Zakadu kulparkow-

skiego przenosi znacznie kwot 5,000.000 koron.

Wedug etatu posad, uchwalonego przez Sejm
galicyjski dnia 29 padziernika 1904 r. posiada

obecnie zakad:
a) dyrektora, bi trzech prymaryuszy, c) trzech

sekundaryuszy, d) trzech lekarzy asystentów,

e) dwóch kapelanów, f) rzdc, g) dwóch oficya-

ów, h) trzech pisarzy staych, i) nadzorc do-

mów, ji nadzorc gospodarczego, k) maszynist,

1) dwóch pisarzy dziennych, m: wonego, n) dwóch
odwiernych, o) 35 Sióstr Miosierdzia penicych
obowizki nadzorczy suby rónego rodzaju

i p) odpowiedni ilo rónej suby wyszej
i niszej.

Suma wydatków, preliminowanych na r. 1907,

wynosi 716.955, a wic blizko 717.000 koron.

Ruch chorych w Zakadzie przedstawia si
w r. 1906 w sposób nastpujcy:

Przybyo: mczyzn 726, kobiet 580, razem
1.306. Byo ogóem m. 1.300, k. 1:088, r. 2.388.

Ubyo: wyleczonych m. 136, k. 110, r. 246; nie-

wyleczonych m. 362, k. 288, r. 650. Zmaro:
m". 169, k. 187, r. 346. Ubyo ogóem: m. 667,

k. 575, r. 1242. Pozostao na rok nastpny:
m. 633, k. 513, r. 1146.

Zakad mieci chorych najrozmaitszego ro-

dzaju, a mianowicie: nowo zbudowane pawilony

w liczbie 6-iu przeznaczone s gównie dla 400
chorych uleczalnych; dawne dwa pawilony, tu-

dzie gmach gówny suy maj gównie za

przytulisko dla chorych nieuleczalnych, jakote
dla cielenie, obonie chorych.
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Celem uatwienia lekarzom cisych bada
naukowych urzdzone bd w r. b. osobne pra-

cownie lekarskie, a mianowicie : anatomiczna, hi-

stologiczna, ch-emiczna i bakteryologiczna.

Wszystkie pawilony i oddziay chorych po-
czone s ze sob 22 telefonami za porednic-
twem stacyi centralnej, umieszczonej w siedzibie

odwiernego przy bramie gównego budynku.
Zakad zaopatrzonym jest, wzgldnie bdzie

w niedugim czasie we wszystkie nowoczesne
urzdzenia lecznicze i posiada do celów wodo-
jeczniczych 37 azienek oddzielnych o 1 — 5 wan-
nach z ogóln liczb wanien 63, która w razie

potrzeby znacznie jeszcze powikszon zostanie.

Od lipca 1905 r. posiada Zakad wyborn
lwowsk wod miejsk (dobrostask) z pozo-
stawieniem nieodpowiedniej, bo zbyt twardej,

wody ze studni zakadowej wycznie tylko do
celów gospodarczych budynku gównego, zarz-
dowego, folwarcznego, stajni i t. p.

Wszystkie nowe pawilony i budynki miesz-

kalne zaopatrzone s wycznie tylko w wod do-
brostask.

Celem dostarczenia chorym moliwie najró-
norodniejszego zajcia urzdzone s w Zakadzie
warsztaty: stolarski, koodziejski, szewski, kra-

wiecki, z osobnemi szwalniami dla kobiet, intro-

ligatorski, lakierniczy, szklarski, lusarski, kowal-
ski, somiankowy, i siennikarski; prócz tego pra-

cuj chorzy w piekarni, masarni, maglami, obie-

ralni jarzyn, pile obrotowej, sieczkarni, krowiarni,

a nadto zajmuj si robotami w polu, w ogro-
dzie warzywnym i owocowym, tudzie w parku,

lub te robieniem porzdków w domach, okoo
domów i na podwórzach ; czsto wyadowuj
z wagonów i naadowuj na wózki wgiel, drzewo
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i t. p., lub roznosz i rozwo drzewo, bielizn,

pociel, odzie, pokarmy i t. p.

Wielka ilo chorych zajmuje si sprztaniem
sal oddziaowych, czyszczeniem podóg i naczy
stoowych i kuchennych, pomagajc dozorcom
w tej czynnoci; inteligentni chorzy pracuj w kan-

celaryi Zarzdu, a nawet w kancelaryach lekar-

skich; lub zajmuj si pisaniem wasnych utwo-
rów literackich, rysowaniem, malowaniem, rze-
bieniem, wyrzynaniem, haftowaniem, szydekowa-
niem, koronkarstwem, robieniem lub cerowaniem
poczoch, napraw bielizny i odziey i t. p. —
Dla rozrywki chorych posiada Zakad liczne

i rónorodne narzdzia muzyczne, dwa fortepiany,

dwa bilardy, krgielni, obszern, — bo przeszo
1.000 dzie rónorodnych obejmujc, — biblio-

tek i t. p.

Postpowanie z chorymi stosuje si cile
do ich stanu umysowego i cielesnego, przyczem
uwzgldnia si w jak najszerszych granicach stae
usposobienie i charakter, tudzie chwilowe obdy,
skonnoci i popdy chorobliwe kadego z cho-
rych.

Niektórzy uywaj w czasie wolnym od na-

padów chorobowych zupenej i prawie nieogra-

niczonej swobody i wolnoci, której niestety cza-

sem naduywaj do ucieczki.

Zakad podzielonym jest na 21 odrbnych
oddziaów, a mianowicie:

1) Oddzia obserwacyjny dla chorych wie-
o przybywajcych, umieszczony na razie w stro-

nie pónocnej budynku gównego, zoony z ob-
szernej sali, majcej 1205 m- powierzchi, a 482 m'^

przestrzeni, przeznaczonej dla 1.5 chorych, tudzie
z jednej separatki i azienki o jednej wannie. Na
oddziale kobiet sala dua przedzielon jest na dwie.
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Prowadzenie tego oddziau (15 mczyzn
i tyle kobiet) obejmie dyrektor przy wspóudziale
dwóch lekarzy pomocniczych, by po naleytem
poznaniu nowo przybyych chorych przydzieli

ich do odpowiednich oddziaów, poniej wyszcze-
gólnionych.

2) Oddzia chorych uleczalnych spokojnych,
mniej spokojnych i niespokojnych, cigego a cis-

ego -dozoru potrzebujcych, umieszczony w no-

wym pawilonie V. dla 65 mczyzn i VI. dla 65
kobiet, skada si w parterze z duej sali rod-
kowej dla 10 chorych spokojnych, dwóch sal

bocznych przylegych po 5 chorych mniej spokoj-
nych i dalszych po 5 chorych niespokojnych,

z przylegemi separatkami po 3 z kadej strony,

dla chorych III ki. z niszych, t. j. mniej wyskszta-
conych i mniej okrzesanych stanów spoecznych.

Na i. pitrze taki sam rozkad dla takich sa-

mych chorych I. i II. ki., tudzie inteligentnych

chorych z wyszych stanów spoecznych III. ki.

3) Oddzia póspokojnych chorych uleczal-

nych, nie potrzebujcych cigego dozoru cisego,
umieszczony w pawilonie nowym III, dla 75 m-
czyzn, w pawilonie nowym IV. dla 75 kobiet.

4 1 Odzia chorych uleczalnych spokojnych
i ozdrowieców pracujcych, umieszczony w pa-

wilonie I., przeznaczonym dla 60 mczyzn i II.

przeznaczonym dla 60 kobiet, zajtym jest obec-

nie wycznie przez mczyzn; albowiem liczba

ich przewysza o 100-120 liczb kobiet, umiesz-

czonych w Zakadzie.
Oddziaami kieruje prymaryusz przy pomocy

dwóch lekarzy pomocniczych. W przyszoci od-

dziay te bd miay 4 lekarzy i zostan rozdzie-

lone na odrbn cz mczyzn i kobiet.

5) Oddzia nieuleczalnie chorych spokojnych
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I i II ki., tudzie wyksztaceszych warstw spo-

ecznych III klasy, umieszczony od frontu i z boku
w parterze budynku gównego, zawierajcy po
stronie zachodniej 60 mczyzn, po stronie

wschodniej 60 kobiet.

6) Oddzia obonie chorych umieszczony

od frontu i z boku na I. pitrze budynku gów-
nego, zawierajcy po stronie zachodniej 70 m-
czyzn, po stronie wschodniej 70 kobiet.

7) Oddzia nieuleczalnie chorych spokojnych
III. ki. z niszych warstw spoecznych, umiesz-

czony na II. pitrze od frontu budynku gów-
nego, zawierajcy po stronie zachodniej 70 m-
czyzn, po stronie wschodniej 70 kobiet.

8) Oddzia nieuleczalnie chorych póspokoj-
nych, umieszczony z boku i od pónocy na II.

pitrze budynku gównego, zawierajcy po stro-

nie zachodniej 60 mczyzn, po stronie wschod-
niej 60 kobiet.

9) Oddzia nieuleczalnie chorych niespokoj-

nych, umieszczony od strony pónocnej w par-

terze i na I. pitrze budynku gównego, zawiera-

jcy po stronie zachodniej 30 mczyzn, po stro-

nie wschodniej 30 kobiet, rozdzielonych w ten

sposób, e na parterze umieszczeni s przewa-
nie padaczkowi gwatowni, a na I. pitrze inni

niespokojni.

10) Oddzia nieuleczalnie chorych zaczepli-

wych i haaliwych umieszczony w osobnym,
w r. 1891 zbudowanym pawilonie, po stronie

zachodniej dla 40 mczyzn, po stronie wschod-
niej dla 40 kobiet.

llj Oddzia dla zakanie chorych 5 m-
czyzn i 5 kobiet.

Poniewa oddziay 1— 10 s podwójne, t. j.

odrbne dla mczyzn i kobiet, a oddzia 1 1 jest
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wspólnym dla mczyzn i kobiet ; przeto razem
jest 21 oddziaów.

Oddziaami mczyzn 5—10 i oddziaami
kobiet 5 — 10 z oddziaem wspólnym 11 kieruj

dwaj prymaryusze, z których kady ma do po-

mocy na razie dwóch lekarzy pomocniczych
;
gdy

za oddzia obserwacyjny obejmie dyrektor, przy

pomocy dwóch lekarzy pomocniczych, pozosta-

nie do pomocy kademu z tych prymaryuszy
tylko jeden lekarz pomocniczy.

Do kierowania pracowniami lekarskiemi, ana-

tomiczn, histologiczn, bakteryologiczn i che-

miczn przybdzie w najbliszym czasie osobny,

odpowiednio uzdolniony, lekarz, skoro posada ta

uchwalon zostanie przez Sejm krajowy na wnio-

sek Wydziau krajowego.

Poniewa obecnie mieci si w Zakadzie
mczyzn 660, kobiet 500 t. j. razem osób 1160,

a w lecie b. r. liczba ta wzronie do 1200, przeto

wida z tego, mimo zbudowania nowych pa-

wilonów, Zakad jest nadmiernie przepenionym
;

chocia na I-go chorego liczy si stosunkowo
bardzo mao miejsca, a mianowicie:

50 m' przestrzeni dla 1 chorego 1 ki.

75— lOOm' „ „ „ „1 ki. z dozór.

30 m-' .. „ ,, „ obonie,
25 m'^ „ „ „ ,. w sypialni,

12-5 m- „ „ „ „ w sali dziene.

Czyno lekarzy zakadowych jest bardzo roz-

leg, a liczba ich stosunkowo za maa wobec
tego, — e skutkiem cigle trwajcego od lat

wielu nadmiernego przepenienia przyjmuje si
i zatrzymuje si w Zakadzie tylko cisze przy-

padki chorobowe.
Obecnie czynni s w zakadzie nastpujcy

lekarze: Dr. Wadysaw Kohlberger jako dyrektor,
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Dr. Hieronim Maliszewski, Dr. Stanisaw Kru-

szyski i Dr. Teofil Torczyski jako prymaryusze,

Dr. Julian Woszczyski, Dr. Roman Zagórski

i Dr. Jan Fox jako sekundaryusze, Dr. Janusz
Wisocki, jako stay asystent, dwie za posady
prowizorycznych asystentów na razie s jeszcze

nie obsadzone.

Szpital garnizonowy.

Pooony w IV. dzielnicy miasta Lwowa przy

ul. yczakowskiej 1. 26 stan na gruncie egze-

kucyjnym w r. 1784 na miejscu, gdzie w r. 1536

istnia koció pod wezwaniem w. Wawrzyca,
a król Jan III. w r. 1659 ufundowa szpital i klasz-

tor O. O. Bonifratrów. W r. 17H4 klasztor ten za-

mieniony zosta na szpital wojskowy.
Szpital ten z rozlegym parkiem i szerokiemi

alejami kasztanowemi mieci si do r. 1855 we
waciwym, dawnym gmachu klasztornym. Ubi-

kacye te jednak na pomieszczenie chorych nie

wystarczay, dlatego te gdy w r. 1855 ukoczono
budowQ Domu inwalidów wojskowych przy ul.

Kleparowskiej, obrócono jedno skrzydo tego

gmachu na szpital wojskowy i utworzono w ten

sposób fili szpitalu garnizonowego.
Z biegiem czasu okazao si i to rozszerze-

nie niedostatecznem tak, e w r. 1890 zbudo-
wano na dwóch skrzydach gównego gmachu
szpitalnego 11. pitro, a prócz tego wybudowano
na gruncie szpitalnym osobny pawilon izolacyjny,

w roku za 1897 wzniesiono w obrbie szpitala

dwupitrowy magazyn dla pomieszczenia przybo-

rów do wyekwipowania polowych zakadów sani-

tarnych.

Z powyszego zestawienia widzimy, e szpi-

tal garnizowy we Lwowie skada si z gównego
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szpitala z osobnym pawilonem izolacyjnym i ma-
gazynami przy ul. yczakowskiej i z filii w Domu
inwalidów wojskowych przy ul. Kleparowskiej.

W szpitalu gównym mieszcz si dwa od-

dziay, a mianowicie: wewntrzny i chirurgiczny,

oraz zarzd i komenda szpitala; we filii równie
dwa oddziay: oczny i skórno-weneryczny. Cay
szpital daje pomieszczenie 465 chorym. Koinen-

dantem szpitala jest obecnie starszy lekarz szta-

bowy 1. klasy Dr. Bronisaw Longchamps
de Beriez, jego zastpc starszy lekarz sztabowy
11. klasy, Dr. Leopold Terenkoczy.

Sub lekarsk w charakterze prymaryuszy
i sekundaryuszy peni 10— 15 lekarzy wojsko-

wych rozmaitych stopni. Tak szpital gówny, ja-

kote i filia maj apteki, sale operacyjne, azienki,

wodocigi i zakady dezinfekcyjne. Szpital gówny
posiada gabinet Roentgena, wyposaony wedle

najnowszych wymogów.

Dom inwalidów.

Zosta zbudowany w latach od 1855—1863
przez architekta Hausnera.

Przeznaczeniem zakadu jest pomieszczenie

oficerów i onierzy niezdolnych do suby woj-

skowej. Zakad posiada na ten cel przeznaczo-

nych 50 pokoi (bez mieszka dla oficerów) z 328
ókami dla zaogi. W 1904 r. byo chorych

3.631, w 1905 r. 4.536, w 1906 r. 4.196. Od roku

1877 znajduje si w lewem skrzydle zakadu filia

szpitala garnizonowego.
Komendantem Domu inwalidów jest puko-

wnik Jan Niemeczek, komendantem filii

Dr. A n t o n i S e g e 1, starszy lekarz sztabowy

II. klasy.
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Szpital lwowskiej Gminy wyznaniowej izraelickiej,

fundacyi Maurycego Lazarusa.

Jak nazwisko wskazuje, nowy szpital izr. jest

wasnoci gminy i jest przez ni utrzymywany;
wybudowany za zosta kosztem Dyrektora Banku
hiipotecznego, Maurycego Lazarusa. — Urzdzenia
wewntrznego dostarczya ona fundatora. Gmach
(w stylu maurytaskim), otwarty 9 czerwca 1903

znajduje si przy ul. Rapaporta w blizkoci ulicy

Kamierzowskiej; jest jednopitrowym i skada si
z dwóch skrzyde, dla mczyzn i kobiet. W par-

terze jest oddzia chorób wewntrznych, na pi-
trze oddzia chorób chirurgicznych. Tu przy wej-

ciu znajduje si po stronie prawej ambulatoryum,
po lewej zarzd.

Ilo óek w caym budynku wynosi 93,

z tych 57 dla chorób wewntrznych, a 36 dla

chirurgicznych. Koszta utrzymania zakadu, po-
krywa si z majtku wasnego i z naleytoci t. zw.

pogrzebowych.
Personal lekarski skada si z dyrektora

(Dr. M e h r e r) 3 prymaryuszy: (Dr. Pisek,
Dr. Ehrlich i Dr. Ruff) i 5 sekundaryuszy.

Ruch chorych wynosi okoo 1.200 rocznie

na oddziaach, a okoo 20.000 w ambulatoryach,
w których oprócz wy wymienionych ordynuj
jeszcze: Dr. Zio, Dr. Weinreb, Dr. Rapaport,

Dr. Lilien, Dr. Hescheles i Dr. Reinhold.

Bezpatnie przyjmuje si do zakadu tylko

ubogich chorych miasta Lwowa wyzn. moj.
Z prowincyi mog by przyjci chorzy za opat :

2, 4 i 8 koron dziennie (lii., II. i I. klasa).

W ssiedztwie szpitala znajduje si Dom Star-
ców izr., równie utrzymywany przez Gmin izr.,

a bdcy pod tym samym zarzdem i dyrekcy.
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Szpital dla nieuleczalnych chorych i rekonwalescentów

im. Biliskich.

Fundacya szpitala dla nieuleczalnych i re-

konwalescentów powstaa za inicyatyw Dr. Jó-
zefa Gostyskiego, dyrektora Zakadu, jak to list

wasnorczny szlachetnego, a wspóczujcego nie-

doli nieuleczalnych, ofiarodawcy, . p. Antoniego
Biliskiego, wiadczy. W Zakadzie znajduj po-
mieszczenie nieuleczalnie chorzy, którzy wedle
przepisów krajowych szpitali nie mog bez ujmy
dla chorych innej kategoryi by utrzymani w szpi-

talach. Szlachetny ofiarodawca jeszcze za ycia
swego wystawi budynek na miejscu przez gmin
miata Lwowa na ten cel zakupionym, a miasto,

popierajc te szlachetne intencye, wystawio
swoim kosztem budynek przeznaczony na cele

administracyjne.

Ogólna suma gotówki, któr . p. fundator
uy na. ten cel, wynosia 674.000 koron, z któ-

rych budowa i naleytoci skarbowe pochony
204.000 koron. Nadto zostawi fundator realno
przy ul. Krasickich I. 12, przynoszc kilka tysicy
koron rocznie.

Budynek jednopitrowy o kurytarzach ob-

szernych, podzielony na sale wiksze i osobne
pokoje, mieci w sobie 29 óek dla kobiet, a 31

dla mczyzn. Mniejsza liczba óek dla kobiet

pochodzi z powodu, i jedna sala po stronie ko-

biecego przedziau uyta zostaa na kaplic. Co
do kategoryi chorób pozostawi fundator prze-

pisy stanowcze, jakie cierpienia i choroby na fun-

dusz przyjmowane by maj.
Od czasu zaoenia najwyszy stan wynosi

52 chorych.

Opiek lekarsk i zarzd prowadzi Dyrektor
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mianowany przez fundatora i Siostry Miosierne
Zgromadzenia w. a Paulo. Osobna komisya
z Rady miejskiej zarzdza funduszem i kontroluje

zarzd.
Dyrektor obecny, mianowany przez fundatora

a obdarowany przez tego osobnymi przywile-

jami, jest doywotnim funkcyonaryuszem.

Szpital S. S. Miosierdzia

pod wezwaniem w. Wincentego

zosta zaoony w roku 1744 kosztem Fran-

ciszka Jana Zawadzkiego, owczego kijowskiego,

który na ten cel ofiarowa 60.000 z. p. Póniejsza
dobroczynno znacznie ten fundusz powikszya
tak, e Zgromadzenie S. S. Miosierdzia mogo we-
dug sów kronikarza „dopenia witego powo-
ania w ratunku chorych" tak mczyzn jak i ko-

biet. Pocztkowo szpital skada si z 2 oddzia-

ów jednopitrowych, poczonych ze sob po-

przecznym krugankiem. W jednym z nich mie-
cio si 8 sal dla chorych, po 4 dla mczyzn
i kobiet, w drugim refektarz, dormitarz, apteka

i kilka izb mieszkalnych. Midzy obu skrzydami
staa kaplica do dzi istniejca. W roku 1880

stary szpital zosta zburzony, a w jego miejsce

staraniem przeoonej. Siostry Pauliny Kuleszy,

zbudowano nowy, odpowiadajcy wspóczesnym
wymaganiom. Nowy szpital skada si równie
z 2 skrzyde jednopitrowych, poczonych kru-
gankiem, poród których znajduje si wymie-
niona kaplica. W parterze mieszcz si 3 sale dla

chorych mczyzn, 1 pokój oddzielny, azienka,

kuchenki i t. d.; na pitrze 3 sale dla kobiet,

2 pokoje oddzielne, ubikacye dodatkowe i apteka.

Sale dla chorych s obszerne, kada o 6—8 duych
oknach, wentylacya dostateczna, owietlenie ga-

21
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zowe, opalanie za pomoc pieców zwyczajnycli.

Obok szpitala znajduje si rozlegy park, siga-

jcy do stóp Wysokiego Zamku, w którym cho-

rzy uywaj przechadzki. W parku tym stoi stary,

jednopitrowy budynek z XVill. wieku, w któ-

rym s pomieszczeni pensyonarze. Niegdy znaj-

dowa si tam „instytut edukacyi pci eskiej",
prowadzony przez S. Miosierdzia, póniej prze-

niesiony do przylegego klasztoru poreformac-

kiego. Kuchnia, pralnia i inne zabudowania go-

spodarcze mieszcz si w pawilonach oddzielnych,

zdaa od budynku szpitalnego.

W spitalu znajduje stale pomieszczenie okoo
120 chorych pci obojga. Chorzy utrzymywani

s z funduszów szpitalnych na które skadaa si
dobroczynno 2 wieków. Wedug starych zapis-

ków, do dobrodziejówszpitala naley cesarz Józef 11,

który zwiedzajc zakad w r. 1783. „odda po-

chwa dobroczynnym zamiarom i znalezionemu

w nim porzdkowi, a na jego wsparcie prze-

znaczy 2.00Ó zr. z funduszu religijnego". Ro-

dziny Golejewskich, Badenich, Niezabitowskich,

i inne ufundoway po kilka óek.
Ruch chorych w szpitalu jest stounkowo nie-

wielki, poniewa nie wydala si zazwyczaj cho-

rych nieuleczalnych, jak w szpitalach publicznych.

W cigu roku przybywa okoo 500 nowych cho-

rych, przewanie z chorobami wewntrznemi, na
ogó jednak przyjmuje si wszelkie rodzaje chorób,

z wyjtkiem wenerycznych, ostrych zakanych
i porodów.

Na czele szpitala stoi kadoczesna przeo-
ona Zgromadzenia, obecnie od lat kilkudziesi-

ciu zasuona S. Paulina Kulesza.
Kierownictwo lekarskie spoczywa w rkach

lekarza zakadowego, którym jest Dr. Stefan
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witkowski; poprzednikami jego byli Dr.

Longchamps sen., Dr. Kosiski i Dr. Mukowicz.
Prócz tego sub przy chorych peni 10 Sióstr

Miosierdzia i tyle personalu niszego.

Zakad vv. Józefa dla nieuleczalnych

{u!. Kurkowa I. 43).

Zaoony w r. 1884 w bardzo maych roz-

miarach, bo na 5 óek, rozwin si on w tych

20 latach tak bardzo, e obejmuje dzi sze bu-

dynków, których warto z gruntem, obejmuj-
cym okoo 3 morgi, wynosi 400.000 koron.

Trzy budynki, z tych szeciu przeznaczone s
na pomieszczenie chorych, czwarty obejmuje ka-

plic zakadow z rozmownic i pomieszkaniem
dla kilkunastu Sióstr, które pielgnuj chorych

i zaatwiaj wszystkie potrzeby zakadu. Siostry

gotuj wikt i roznosz go chorym, pior bielizn,

piek chleb i usuguj chorym. W ten sposób
administracya zakadu jest bardzo tani i zakad
jest te w monoci wielk liczb chorych utrzy-

ma i udzieli im daremnie mieszkania. Gdyby
zakad mia elazne fundusze, mógby cakiem
bezpatnie udzieli take wiktu swoim chorym,
ale e dotd takich dobrodziejów nie znalaz,

przeto musi wymaga, aby ci chorzy, którzy maj
jaki majtek lub pensy, zwracali zakadowi ko-

szta swego wiktu. Istniej tylko dwie fundacye,

mianowicie: . p. Maryi Felicyi z hr. Golejew-
skich Czarkowskiej na 4 óka dla nieuleczalnych

z dóbr Ordynacyi i 6 óek z fundacyi Anieli Kie-

lanowskiej.

Oprócz tych 10 óek utrzymuje si jeszcze

23 óek z kwesty po kraju i po Lwowie, a reszt
óek, t. j. okoo 80, opacaj chorzy wedug
tego, czy s na pierwszej, drugiej lub trzeciej kla-

21*
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Sie. Gdydy si z czasem znaleli dobrodzieje, któ-

rzyby fundowali óka po 10.000 koron za jedno,

monaby wicej chorych daremnie utrzyma.
Zakad stara si, aeby z kadym rokiem

swe urzdzenia ulepsza, aby te pobyt chorym
uprzyjemni i w tym celu ogród powikszy do
dwu morgów obszaru, ale stanie si to dopiero
wtedy, gdy piaskownia przylegajca do zakadu
bdzie splantowan i na ogród zamienion. Tym-
czasem su chorym do spaceru dwa mae
ogródki przed zakadem pooone i ogród owo-
cowy za zakadem na górze. Chorzy maj te
w zakadzie azienki, osobne dla mczyzn i dla

kobiet. W kaplicy zakadowej odprawiaj si
codziennie dwie Msze w., nieszpory i rozmaite

inne naboestwa.
Chorych byo w zakadzie w r. 1906: ko-

biet 133, mczyzn 35, razem 168 osób. Umaro
kobiet 12, mczyzn, 4, razem 16 osób. Chorzy
w zakadzie przebywali przez 55.380 dni. Przeto

utrzymanie jednego chorego z administracy kosz-

tuje przez 1 dzie : 1 kor. 13 hal. Przy usudze
chorych byo zajtych 30 Sióstr.

Fundatorem i kuratorem Zakadu w. Józefa

dla nieuleczalnych jest ks. Praat Z. Goraz-
d o w s k i.

Poliklinika Powszechna.

(1886—1907).

Celem udzielania bezpatnej pomocy lekar-

skiej biednym chorym poczya si grupa leka-

rzy wolno praktykujcych we Lwowie w Towa-
rzystwo i otworzya dnia 1 maja 1886 tak zwan
Lecznic, najprzód przy ulicy Waowej, potem
przy ulicy Sykstuskiej 1. 31.

Moda instytucya otoczona zostaa odrazu



- 325 -

powszechn sympaty spoeczestwa i niebawem
zdobywa sobie pocza zaufanie w coraz szer-

szych koach cierpicej ludnoci. Wyrazem tej

sympatyi byy subwencye, i<tóremi Sejm. Rada
miejska i gahcyjska Kasa oszczdnoci popary
prywatne usiowania lekarzy. Trzeba bowiem wie-

dzie, e instytucya powstaa prywatn ofiarno-
ci swoich zaoycieh", wyrazem za zaufania ogóu
bya coraz wiksza i z kadym rokiem rosnca
liczba chorych, pukajcych do wrót dobroczynnej
instytucyi.

Dziki ofiarnoci lekarzy, powicajcych
swój czas i rodki materyalne dla dobra publicz-

nego, moga te moda instytucya rozwin
wszechstronn a oywion dziaalno. Mimo braku
odpowiedniego pomieszczenia kady dzia medy-
cyny musia by z natury rzeczy uwzgldniony.
W chwili wic zaoenia ,.Powszechnej Lecznicy
bezpatnej" byy w niej reprezentowane nastpu-
jce dziay: dzia chorób nerwowych (Dr. Ebers),

dzia chorób garda (Dr. Gluziski i Dr. Mahl),

dzia chor. wewntrznych (Drowie: Janda, Jana,
Pisek, Sochaski, Wiczkowski), oddzia chirur-

giczny (Drowie: Wehr i Schram, Barcz, Go-
styski i Ziembicki), dzia chorób kobiecych
(Drowie: Sielski, Bylicki, Festenburg, Stroynowski),
dzia chorób dzieci (Drowie: Sieradzki, Kniazio-

ucki i Wachtel), dzia chorób wenerycznych i skór-

nych, (Drowie: Tatarczuch i Kossak), dzia chorób
ust i zbów (Dr. Fuchs), dzia chorób ocznych
(Dr. Kicki).

W roku 1899 „Powszechna Lecznica bezpa-
tna" poczya si z pokrewnem Towarzystwem
i przybraa nazw „Polikliniki Powszechnej",
w sze lat za póniej nabyo Towarzystwo dla

swoich celów dom przy ulicy Sienkiewicza 1. 7.
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za sum 52.000 kor., a gdy dom ten, okaza si
niebawem nie zupenie odpowiadajcym celom
Polikliniki, nabyo dom drugi przy ul. Lindego
1. 5. który odpowiednio zaadaptowany i urz-
dzony stanowi dzi chlub „Polikliniki Powsze-
chnej".

Maa i niepozorna na zewntrz kamienica
jednopitrowa odpowiada i odpowiada musi
swemu przeznaczeniu, do czego te zmierza jej

wewntrzne urzdzenie, proste, praktyczne, a po-
jte wedug wszelkich najnowszych wymogów hy-

gieny i sztuki lekarskiej. Rozkad ubikacyi poli-

klinicznych jest bardzo pojedynczy. W parterze

u wejcia znajduje si kancelarya zarzdu, z sal
biblioteczn i bibliotek, liczc kilka tysicy to-

mów dzie, wycznie medycznych. Za kancelarya

wielka poczekalnia, zaopatrzona w wentylatory

najnowszej konstrukcyi o biao lakierowanych
cianach. Std prowadz drzwi do poszczególnych
oddziaów niezbyt moe obszernych, ale urz-
dzonych zato podug wszelkich wymogów hy-

gieny. Zwaszcza sala operacyjna, widna, o cia-
nach nienej biaoci i urzdzeniach praktycz-

nych, z przyrzdami najnowszych pomysów i kon-
strukcyi stanowi moe wzór tego rodzaju w in-

stalacyi, wzór tern bardziej naladowania godny,
e wszystkie czci tego urzdzenia wykonane zo-

stay w kraju, siami miejscowemi.

Na pierwszem pitrze druga sala operacyjna

i kilka ubikacyi pustych dotd, a przeznaczonych
na pomieszczenie óek klinicznych dla chorych,

którzy zaraz po operacyi nie mog odej do
domu, lecz pozosta musz na miejscu dla dal-

szego leczenia.

Z chwil otwarcia Wydziau lekarskiego na
Uniwersytecie lwowskim zakres dziaania Polikli-
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niki powszechnej* nie tylko e si nie zmniejszy,

lecz uleg jeszcze znacznemu powikszeniu. Oko-
liczno, e „Poliklinika powszechna" znajduje

si w rodku miasta, jest nader wan, umoli-
wia bowiem ubogie] a pracujcej ludnoci korzy-

stanie z porady lekarskiej bez niepotrzebnej straty

czasu. Z chwil otwarcia Wydziau lekarskiego

wzrosy te zadania naukowe i dydaktyczne Poli-

kliniki. Czonkowie Polikliniki zawsze byli zupe-
nie wiadomi obowizku wyzyskania materyau
w celach naukowych, z otwarciem wydziau le-

karskiego musieli go wyzyskiwa take i do ce-

lów dydaktycznych, co tern bardziej stao si mo-
ebnem i potrzebnem, e w gronie swojem po-
siadaj zwykle kilku docentów Uniwersytetu, którzy,

nie mogc uywa do swoich wykadów mate-

ryau klinicznego, bo ten naley do dyrektorów
klinik, obfitym i rónorodnym materyaem poli-

klinicznym tak zawiaduj, aby to si dziao z jak

najwikszym poytkiem dla uczcej si modziey.
Niej podane zestawienie z ruchu chorych

za rok 1905 i 1906 daje wyobraenie o iloci

szukajcych porady w Poliklinice :

/. Wykaz chorych :
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Dr. Ruf
Prof. Dr. Wehr ....

Oddzia chorób kobiecych :

Dr. Hojnacki
Dr. Sielski

Dr. Skakowski ....
Oddzia chorób krtani i nosa:

Dr. Mahl
Dr. Trzcieniecki ....

Oddzia chorób ocznych

:

Dr. Kicki .
"

.

docent Dr. Szulisawski

Oddzia chorób zbów i jamy ustnej

Dr. Biekowski ....
docent Dr. Goka

Oddzia chorób wenerycznych i skórnych
Dr. Tatarczuch ....

Razem

W roku
1905 1906
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Olbrzymie te cyfry s dowodem nie tylko

uytecznoci instytucyi, ale wprost niezbdnej
potrzeby jej istnienia dla miasta Lwowa i okolicy.

Poniej alfabetycznie uoone historyczne ze-

stawienie lekarzy, którzy w Poliklinice wzgldnie
Lecznicy od pocztku jej istnienia byli lub s
czynni:

Dr. Arnold^), Dr. Baracz, Dr. Biekowski,
Dr. Bylicki\) Dr. Dekaski i) Dr. Ebers O, Dr.

FestenburgM, Dr. Feuerstein, Dr. Fuks"-) Dr. Le-

saw Gluziski') Dr. Goka, Dr. Gostyski') Dr.

Hojnacki, Dr. Janda') Dr. Jana-j Dr. Jendel-)

Dr. Jasiski-), Dr. Kicki'), Dr. Kaczorowski^),

Dr. Kossak') Dr. Kruszyski, Dr. Krzeczuno-
wicz-). Dr. Kniazioucki -), Dr. Kucharski, Dr.

Mahl, Dr. Marischler, Dr. Pisek'), Dr. Prus i)

Dr. Ruff, Dr. Schram M, Dr. Sielski, Dr. Sie-

radzki-) Dr. Schmidt-) Dr. Skakowski, Dr. So-

chaski^) Dr. Stroynowski^) Dr. Szulisawski,

Dr. Szydowski, Dr. Tatarczuch, Dr. Trzcieniecki,

Dr. Wachtel'), Dr. Wechsler'), Dr. Wiczkowski'),

Dr. Wehr.-), Dr. Wiktor'), Dr. Zgórski, Dr. Za-

jczkowski-'), Dr. Ziembicki').

Form organizacyi PoliklinikijestTowarzystwo
oparte na wasnym statucie o okrelonym celu,

którym jest utrzymywanie Zakadu w zakresie

wyej omówionym, a ponadto dostarczanie cho-

rym leków po znionych cenach, a w miar za-

sobów Towarzystwa bezpatnie.

Czonkowie Towarzystwa dziel si na czon-
ków czynnych, którymi s lekarze ordynujcy
w Zakadzie bezpatnie, a opacajcy wkadk
roczn na bibliotek i pokrywajcy ewentualny

1 Wystpili w midzyczasie.
-) Zmarli.
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niedobór Towarzystwa w równych czciach ; da-

lej czonków honorowych, mianowanych przez

Walne Zgromadzenie; czonków zaoycieli i wspie-

rajcych.

Na te dwie ostatnie kategorye czonków
zwróci naley szczególniejsz uwag, gdy wsku-
tek zmienionego w r. 1906 statutu dan jest

w ten sposób mono i szerszej publicznoci,

orazinstytucyom publicznym, uczestniczenia w wy-
soce humanitarnych celach Towarzystwa. Czon-
kami bowiem zaoycielami w myl postanowie
nowego statutu s te instytucye lub osoby, które

si przyczyniy do utrzymania przynajmniej jed-

nego óka na Poliklinice, czonkami za wspie-

rajcymi s wszystkie osoby lub instytucye, które

skadaj na cele Towarzystwa rocznie najmniej

12 koron, lub jednorazowo 200 koron.

Z powodu bowiem wzrastajcych wymogów
sztuki lekarskiej, oraz potrzeb cierpicej ludnoci,

musi Poliklinika dy do coraz dalej idcych
ulepszefi. Piekc za potrzeb jest urzdzenie
kliniki staej, gdy leczenie ambulatoryjne nie zaw-

sze odpowiada celowi. Zdarza si obecnie pra-

wie codziennie, e zarzd Polikliniki odprawia
musi z niczem ciko chorych, których choroba
wymaga wikszego zabiegu operacyjnego, a od-

prawia musi z tego powodu, e nie ma dla tego

rodzaju chorych pomieszczenia, gdzieby po ope-

racyi podda si mogli dalszemu leczeniu. Jeeli

wic Poliklinika ma odpowiedzie wszechstron-

nie swemu zadaniu, stara si musi koniecznie

o utrzymanie bodaj kilkunastu óek staych. Miej-

sca ku temu potrzebne znajduj si w lokalu Po-

likliniki, chodzi tylko o koszt utrzymania i urz-
dzenia odpowiedniej iloci óek. Zarzd Polikli-

niki sam nie moe podoa tym kosztom, zwasz-
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cza, e urzdzenie Polikliniki i zakupno wasnego
domu pochono prawie wszystkie fundusze —
liczy wic na to, e i szersze koa obywatelskie

przez zapisywanie si na czonków wspierajcych,

i zaoycieli zechc poprze usiowania, majce
na celu ulg cierpicym.

Wydzia Towarzystwa w r. 1906 przedstawia

si nastpujco: Dyrektor: Dr. Tatarczuch, za-

stpca dyrektora: Dr. Skakowski, skarbnik: Dr.

Szydow^ski, czonkowie Wydziau: Dr. Feuerstein

i Dr. Trzcieniecki.

Lecznica ludowa (ruska).

Lokal tej instytucyi mieci si przy ul. Pio-

tra Skargi 1. 4. obok katedry gr. kat. Sw.Jura.—
Jest to Poliklinika, gdzie ubodzy chorzy doznaj
opieki lekarskiej bezpatnie, a ubosi chorzy do-

staj take bezpatnie leki. Zaoon zo.staa

w roku 1904 z inicyatywy gr. kat. Metropolity,

Eksc. An<^'"2^J^ f"""- Szeptyckiego. Z historyi

cerkwi w. Jura wiadomem byo ks. Metropoli-

cie, e w XVII. wieku bya obok tej cerkwi znana
w kraju lecznica, gdzie ksia Bazyliani udzielali

pomocy ubogim chorym. Przebywszy wic w roku
1904 cik chorob i wyzdrowiawszy z niej po-

stanowi ks. metropolita wskrzesi t instytucy

i odstpi w tem samem miejscu, gdzie bya Lecz-

nica, dom nalecy do gr. kat. metropolii z wiel-

kim ogrodem na cele nowej Lecznicy. Was-
nym, znacznym kosztem kaza dom ten odnowi
i przysposobi dla celów Lecznicy wedug tera-

niejszych wymogów wiedzy lekarskiej. Sta opiek
nad instytucy odda osobnemu w tym celu za-

wizanemu Towarzystwu, opartemu na statutach,

a kierownictwo kwalifikowanemu lekarzowi. —
Instytucy wic kieruje Rada nadzorcza Towa-
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rzystwa, zoona z 7 czonków która stara si
o materyalne rodki dla niej, lekarsk za stron
kieruje lekarz. Czonkami Towarzystwa s ksia
i wieccy Rusini, których przecitnie ma Towa-
stwo 500 na rok. Czonkowie wspierajcy pac
100 k. jednorazowo, zwykli 2 k. rocznie.

Pierwszym prezesem Towarzystwa by p. Mi-

cha Glidziuk, czonek Wydziau krajowego, obec-

nie za ks. kanonik gr. kat. kapituy, Jan Cza-
pelski. Dyrektorem od pocztku jest Dr. Eu-
geniusz Ozarkiewicz, a w ubiegym roku zamia-
nowaa Rada i zastpc dyrektora, którym zosta
Dr. Wasyl Hukiewicz. Towarzystwo utrzymuje
si z wkadek czonków, dobrowolnych datków,
dochodów z koncertów, i t. d., oraz z publicz-

nych subwencyj.
Subwencye ma Towarzystwo od Sejmu kra-

jowego (dotychczas 1.000 k, rocznie) i od Rady
miasta Lwowa (300 kor.) Dobrowolne datki po-
chodz gównie od ruskich Towarzystw kredy-

towych (Dniestr et.) i od prywatnych osób. Lo-
kal Towarzystw^a obejmuje 10 ubikacyi — a mia-

nowicie:

2 poczekalnie dla chorych, 4 pokoje ordy-

nacyjne dla lekarzy, 1 sal operacyjn, 1 pokój
jako kancelary dla lekarzy i 2 pokoje jako miesz-

kanie dla sucego.
Ordynacye odbywaj si codzie z wyjtkiem

niedziel i wit ruskich od 8 ej godziny rano do
godziny 2-ej po poudniu.

Pojedynczych oddziaów ma instytucya om

:

1) oddzia dla chorób wewntrznych (ord.

lekarz Dr. Eugeniusz Ozarkiewicz).

2) oddzia dla chorób wewntrznych (ord.

lekarz Dr. Miron Wachnianin.)

\
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3) oddzia dla chorób kobiecych (ord, le-

karz Dr. Rudolf Breiter).

4) oddzia chorób chirurgicznych (ord. le-

karz Dr.Kazimierz Wilczek. Lekarz pomocniczy
Dr. Stanisaw Szczurkowski).

5) odzia chorób dziecicych (ord. lekarz

Dr. Wasyl Hukiewicz).

6) oddzia chorób ocznych (ord. lekarz

Dr. Wiktor Reiss).

7) oddzia chorób nosa, garda i uszu

ord. lekarz Dr. Stanisaw Zabocki).

8) oddzia chorób skórnych i wenerycz-

nych (ord. lekarz Dr. Józef Czaczkowski).

Oprócz tych staych lekarzy praktykowali

i praktykuj chwilowo modsi lekarze, którzy

osiedlaj si nastpnie na prowincyi. Od czasu

do czasu praktykuj take i medycy Rusini. Per-

sonal pomocniczy stanowi: jedna egz. akuszerka

i trzy Siostry Miosierdzia Najw. Panny Maryi.

Wszystkich chorych byo w roku 1906 — 5.393;

w porównaniu z r. 1905 wzroso o 569 osób.

Wogóle frekwencya chorych wzmaga si z ka-
dym rokiem.

Lwowskie Towarzystwo Ratunkowe
(zaoone w r. 1893)

W gmachu Stranicy miejskiej przy pi. Strzeleckim.

Stacya ratunkowa zostaa zaona w d. 8 maja
1893. r. . p. Baron Jaromir Mundy, twóca i za-

oyciel wiedeskiej stacyi rat., uproszony przez

ówczesnego prezydenta miasta, . p. Edmunda
Mochnackiego i komitet zaoycieli, zjecha do
Lwowa i wasn prac przyczyni si do otwar-

cia Stacyi rat. ofiarujc jej zarazem pierwsze

urzdzenie.
Takim by pocztek dzisiejszej Stacyi ratun-
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kowej. Przez pierwsze om lat znajdowa si lo-

kal Stacyi w gmachu ratuszowym w rynku, z chwil
za wykoczenia gmachu dla stray poarnej prze-

niesiono Stacy rat. do nowego gmachu, gdzie

od r. 1901. po dzi dzie pozostaje.

W nowym gmachu dziki ofiarnoci gminy
m. Lwowa otrzymaa Stacya jasny, obszerny lo-

kal, skadajcy si z piciu ubikacyi, a to: po-

czekalni przestronnej, lakierowanej sali opatrun-

kowej, magazynu podrcznego, ubikacyi dla suby,
jakote pokoju inspekcyjnego dla lekarza. W po-

bliu lokalu w tym samym budynku znajduje si
stajnia i wozownia.

Lokal ten, a szczególnie sala opatrunkowa,
odpowiada nietylko potrzebom Towarzystwa rat.

ale i nowoczesnym wymaganiom.
Od szeregu lat doznaje Towarzystwo rat.

materyalnego poparcia od gminy m. Lwowa,
która prócz lokalu z opaem i owietleniem, prócz

pary koni z wonic, udziela Towarzystwu
staej subwencyi w kwocie 5.000 koron. Prócz

tego doznaje towarzystwo materyalnego popar-

cia od Sejmu krajowego, Towarzystwa Czerw.

Krzya, od kilku miejscowych instytucyi, jakote
od szeregu czonków wspierajcych, których cyfra

wynosi obecnie zaledwie 1.300. Cyfra ta, jak na mia-

sto Lwów zbyt maa, jeli si uwzgldni ilo miesz-

kaców i wysoko wkadki wynoszcej tylko

dwie korony. To te Tow. rat. nie posiada ad-
nych kapitaów rezerwowych, jak podobne insty-

tucye poza granicami kraju, lecz nadto jest jesz-

cze dalekiem od celu, do którego od szeregu lat

dy, t. j. do zaprowadzenia podwójnych dyu-
rów lekarskich, czemu dotychczas stoi na prze-

szkodzie brak rodków materyalnych.

Przy dzisiejszej organizacyi w razie równo-
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czesnego wezwania w dwie dzielnice miasta w udzie-

leniu pomocy musi nastpi zwoka, gdy jedyny
lekarz nie moe podoa zadaniu.

W myl statutu do zakresu dziaania Stacyi

rat. nale tylko wypadki nage w obrbie miasta

Lw^owa. Z braku jednak instytucyi, któraby si
zajmowaa przewozem chorych, od szeregu lat

zajmuje si t czynnoci Towarzystwo ratun-

kowe. W przypadkach schorzeri dawniejszych za-

zwyczaj odmawia si pomocy a tylko uwzgldnia
si wyjtkowo te przypadki, jeli w czasie dugo-
trwaej choroby nastpio nage pogorszenie.

'Sub lekarsk peni bez przerwy noc i dzie
8 lekarzy posiadSjcych dugotrwa praktyk szpi-

taln. Do pomocy suy trzech sanitaryuszy (byli

dozorcy szpitalni) bardzo biegych i zrcznych
w swoim zawodzie. - Nadto posiada Towa-
rzystwo jeden zaprzg i trzy wozy sanitarne prze-

znaczone na wypadek wikszej katastrofy.

Statystyka wypadków okazujca stay wzrost

przedstawia si nastpujco

:

W roku 1893
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Do tych liczb udzielonej pomocy nie zali-

czono licznych przewozów chorych miejscowych,
jakote zamiejscowych, którzy zjedaj do lwow-
skich zakadów leczniczych.

Od chwili zaoenia udzielio Towarzystwo
Ratunkowe do koca r. 1906 pomocy w 44.694
wypadkach.

Z waniejszych zdarze dotyczcych Tow.
Rat. wspomnie naley o krwawych rozruchach
w dniu 2 czerwca 1902, w którym w cigu 1 ^/^

godziny opatrzono przeszo 40 osób z ranami
postrzaowemi i citemi. W czerwcu 1904 udzie-

lono pomocy w masowem otruciu misem,
a w styczniu b. r. zgosio si w cigu trzech

dni przeszo 750 osób z odmroeniami.

Pocztkowo penili sub suchacze Akade-
mii Weterynaryjnej, póniej, gdy otwarto Wydzia
lekarski, suchacze medycyny. Dowiadczenie
pouczyo, e wypadki nage wymagaj szybkiej

decyzyi, pewnej rutyny i stanowczoci w dziaa-

niu, wobec czego zaprowadzono nieustajc, trwa-

jc noc i dzie bez przerwy sub lekarsk,

któr peni omiu lekarzy. Wszyscy posiadaj du-
goletni praktyk szpitaln, a dowiadczenie z ni
nabyte daje rkojmi skutecznej pomocy czsto-
kro wród trudnych warunków. Od dawna za-

chodzi potrzeba zaprowadzenia podwójnych dy-

urów lekarskich, które obecnie zarzdza si
tylko w czasie nadzwyczajnych wydarze w mie-
cie, w czasie zjazdów, uroczystoci lub zebra
robotniczych.

Dyrektorem Stacyi ratunkowej jest Dr. Ed-
ward Stroynowski, zastpc Dr. Jan Haisig.
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Zakad wodoleczniczy „Kisielka".

Zakad „Kisielka" pod Wysokim Zamkiem
we Lwowie jestpensyonatem wodoleczniczym, gdzie

przyjmuje si chorych przewanie z cierpieniami

tak ostremi, jak i przewocznemi i nerwowemi
(z wyjtkiem umysowo chorych) i z cierpieniami

przewodu pokarmowego, nie wykluczajc natu-

ralnie i innych schorze przewocznych, nadaj-
cych sie do kuracyi wodoleczniczej. Zakad mieci
si w dwóch budynkach jednopitrowych i rozpo-

rzdza 36 pokojami przeznaczonymi dla pacyen-

tów, których przebywa na kuracyi 120 — 150 rocz-

nie. Dyrektorem Zakadu jest Doc. D r. E. K o-

w a 1 s k i.

Maryówka.

Sanatoryum i zakad wodoleczniczy

Dra Józefa Zakrzewskiego.

„Maryówka" ley tu pod Lwowem, 2 ^1^ kim.

za rogatk yczakowsk, otoczona wzgórzami i la-

sami. Maryówk zbudowa przed 16 laty p. E.

Brajer bardzo znacznym kosztem, wedle wzorów
Prof. Wintem itza, jako zakad klimatyczno-hydro-

patyczny. Po szeciu latach zmiennych kolei przy-

szed jeszcze gwatowniejszy upadek przez dwa
lata opieki sdowej i sekwesiru. Waciwy po-

rzdek dzi istniejcego zakadu wodoleczniczego

datuje si od roku 1900, kiedy Dr. Zakrzewski

obj go pocztkowo w kierownictwo, a póniej
w posiadanie.

Dr. Zakrzewski pooy sobie za zadanie,

stworzy w kraju zakad leczniczy, wolny od
wszelkiego szablonu, w którym przy zastosowa-
niu moliwie jak najliczniejszych metod i rod-
ków leczniczych leczyby mona skutecznie, a bez

22
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wielkiej reklamy i pogoni za oryginalnci. Usi-

owania te, poparte wytrwa prac kierownika,

nie zostay bezowocnemi, bo Maryówka duo ma
ju uznania u szerokich kó lekarzy, powierzaj-
cych chtnie swych chorych Drowi Zakrzewskiemu,
a frekwencya w Zakadzie z roku na rok zwik-
sza si stale.

Zakad moe pomieci najwicej 35 osób
równoczenie, bo tyle ma pokoi gocinnych i tak
mniej wicej cyfr osiga w miesicach letnich:

w czerwcu, lipcu i sierpniu ; w innych miesicach
liczba leczcych si waha midzy 15 a 20 osób,

a w miesicach zimowych spada czasem i do 5

osób. rodki i sposoby leczenia uywane w Za-

kadzie s nastpujce:
Leczenie wod w kadej formie, a wic na-

cieranie, zmywanie, kpiele, koce, opaski, natryski

wszelkiego rodzaju, zimne, ciepe i przemienne;
kpiel parowa i anie parowe, wanny nasiadowe;

chodniki Zeilera; kpiele gazowe, igliwiowe:

z sol francensbadzk, morszysk, rabczask
i t. d. Leczenie powietrzem zwykem i socem
na boiskach wród lasu osobno dla pa i pa-

nów na wzór takich w Veldes. Leczenie powie-
trzem gorcem (aparat Pollano). Okady i zawi-

jania muem Fango z Battaglii. Masae wykony-
wane bd przez wprawnych masaystów, bd
przez lekarza kierujcego lub jego pomocnika;
masae faradyczne specyalnie przeciw atonii

przewodu pokarmowego — masae wibracyjne.

Gimnastyka lecznicza na przyrzdach i wolno
stosowana. Elektryczno w formie prdu fara-

dycznego, galwanicznego, influencyjnego; kpiele
dwukomorowe (system Prof. Gartnera), faradyczne

i galwaniczne. Od roku uywa si w odpowied-
nich przypadkach opasek z radium, specyalnie
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przez Dra Zakrzewskiego pomylanych, szczegól-

nie dla umierzenia bólów u tabetyków i kris-

gastrycznych. Dla leczenia ataxii tabetyków urz-
dzono wiernie na wzór Dra Frenkla z Heiden,

szkod chodzenia, a stosuje si t metod od lat

4 z bardzo dobrymi wynikami. Dr. Zakrzewski,

jako byy lekarz klinik kobiecych Prof. Ehren-
dorfera w Insbruku, Prof. Winkla w Monachium
i Prof. Chrobaka we Wiedniu, przeprowadza wszel-

kie vv ten zakres wchodzce leczenia. Leczenie

dyetetyczne cile dostosowane do potrzeb poje-

dynczych chorych; kuchnia wogóle wzorowo
prowadzona we wasnym zarzdzie. Pobyt uprzy-

jemniaj liczne i pikne spacery, krgielnie, tenis,

bilard, biblioteka, dzienniki, fortepian, gry towa-
rzyskie i t. p. W Zakadzie w parku mieci si
pikna kapHca.

Zakad wodoleczniczy i sanatoryum

Dra Adama Majewskiego.

Zakad zbudowano wycznie na cele lecz-

nicze. Pokoje i sale obszerne, wysokie z wenty-
lacyami. Zakad posiada najnowsze przyrzdy dla

hydroterapii, elektryzacyi, elektromasau, kpieli

wietlno-elektrycznych i t. d.

Chorych przyjmuje (z wyjtkiem umysowych
i zakanych) do leczenia wyej podanymi rod-
kami.

Przyjmuje si te na mieszkanie chorych, któ-

rzy si lecz innemi metodami u p. p. specyalis-

tów. Leczy si take miejscowych dochodzcych.

Sanatoryum dla chorych psychonerwowych
ue Lwowie nad „elazn wod".

Zaoone w r. 1889 przez Dra Wodzimierza
Bobiskiego, a nowo zbudowane w r. 1896, prze-

22*
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szo W r. 1904 pod kierownictwo Dra Jana
witkowskiego i zostao na nowo urzdzone
i przystosowane do wszelkich wymogów nowo-
czesnej psychiatryi. Pooone w najpikniejszej

czci Lwowa poród piknego kilkumorgowego
parku, a otoczone wzgórzami lesistemi Zofiówki

i elaznej wody, posiada 24 pokoi dla pensyo-

naryuszy oprócz ubikacyi przeznaczonych dla celów
leczniczych, administracyjnych, tudzie dla przyjem-

noci chorych. Ogrzewanie centralne. Sanatoryum
utrzymane jest w charakterze Zakadu z t. z.

opiek domow, co wydaje si by jedynie racyo-

nalnem i odpowiadajcem waciwociom chorych

ze sfer inteligentnych, gdy daje mono cisego
i skutecznego indywidualizowania w postpowa-
niu z chorymi i uniknicia tak przykrego dla nich

postpowania zbiorowego. Przyjmowani bywaj
chorzy dotknici wszelkiemi postaciami chorób
umysowych we wszelkich okresach ich rozwoju,

jak równie alkoholici i morfinici.

Dom Zdrowia Dra Soleckiego Kazimierza

(ul. Hausnera 1. 11).

Zakad ten umieszczony w domu dwupitro-
wym, celowo przerobionym i urzdzonym, przyj-

muje do leczenia chorych wszelkiego rodzaju

z wyjtkiem zakanych i umysowych. Pomieci
moe ogóem dziesiciu chorych. Kady pokój
suy tylko dla jednego chorego; pokoje s widne,

jasne, przestronne, obejmujce od 30—60 m -^

przestrzeni. Zakad posiada sal operacyjn, po-

kój osobny do mycia chorego, umywalni, po-

kój na sterylizatory i azienk. Dla przyjemnoci
chorych suy fortepian, dzienniki, oraz biblioteka,

obejmujca kilkaset tomów najlepszych powieci.
Ceny s minimalne, gdy, liczc prac lka-
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rza zakadowego, mieszkanie, kompletne utrzy-

manie, oraz lekarstwa, wynosz od 9 k. dziennie

i wyej, stosownie do cierpienia, wymogów, oraz

zajtego mieszkania.

Jak mimo trudnych warunków, przestrzegan

jest czysto, najlepszym dowodem jest to, i nie-

mal nigdy nie widziano ropienia pooperacyjnego;

jak za jest opieka, o tern wiadczy statystyka

miertelnoci, najwyej 8 "/o wykazujca w Za-

kadzie, w którym lokuj i operuj si tylko

ciko chorzy. Przed szeciu laty przy objciu
Zakadu znajdowa si tylko jeden chory, w ca-

\'m za roku przyjto zaledwie 72 chorych.

Dzi po szeciu latach, dziki poparciu le-

karzy, oraz coraz wikszemu oswajaniu si pu-

blicznoci z zakadowem leczeniem, ilo chorycy

w roku dochodzi do 160. Dyrektor zachcony
tem przystpuje ju w tym roku do budowy no-

wego Zakadu, który na ten cel zbudowany i urz-
dzony bdzie móg odpowiedzie najwybredniej-

szym wymaganiom tak aseptyki, jak nie mniej

wszelkim innym wymaganiom publicznoci.

IX.

Towarzystwa naukowe,

przemysowo - gospodarcze i t. p. instytucye.

Towarzystwo lekarzy galicyjskich.

Towarzystwo zaoono w roku 1867, a w roku

1887 na podstawie zmienionego statutu zostali

czonkowie czynni, zamieszkali we Lwowie i na

prowincyi podzieleni na sekcye. Obecnie obo-
wizuje statut z roku 1900, zatwierdzony reskryp-

tem Namiestnictwa z dnia 7 maja 1900. Towa-
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rzystwo ma na celu: przyczynia si zespolonemi
siami do postpu umiejtnoci lei<arskich, oraz

do rozwoju lekarzy w kierunku naukowym, uat-

wia lekarzom wpyw na prawodawstwo zdro-

wotne; czuwa nad interesami swego zawodu
i przestrzega jego godnoci; wreszcie nie ma-
teryaln pomoc podupadym czonkom Towa-
rzystwa, tudzie pozostaym po nich wdowom
i sierotom.

Wedug zmiany ustawy Towarzystwa, uchwa-
lonej w r. 1900 na Walnem Zgromadzeniu, zasza
ta zmiana w skadzie Towarzystwa, i sekcya

lwowska nazywa si teraz „Towarzystwem 1 e-

karskiem Iwowskiem" i uzyskaa pewn auto-

nomi bez naruszenia zasadniczych postanowie
ustawy, dotyczcych funduszów „Towarzystwa le-

karzy" galicyjskich i Zwizku z „Towarzystem
lekarskiem krakowskiem'".

Wskutek umowy, zawartej z „Towarzyst-
wem lekarskiem krakowskiem", zatwier-

dzonej statutem, maj zuboali czonkowie czynni

Towarzystwa krakowskiego, jakote wdowy i sie-

roty, prawo do zapomogi lub pensyi z funduszu
elaznego „Towarzystwa lekarzy gali-
cyjskich".

Aktem notaryalnym z dnia 12 czerwca 1881

darowa . p. Bonifacy Stiller Towarzystwu majtek
ziemski Morszyn, wraz z zakadem zdrojowym,
z warunkiem, by dochody z dóbr i zdrojów mor-
szyskich obraca wycznie na wsparcie nieza-

opatrzonych wdów i sierót po zmarych czon-
kach Towarzystwa lek. gal. wyznania chrzecija-
skiego. Fundacya ta wesza w ycie z dniem mierci
fundatora, t. j. dpia 14 stycznia 1884. Rozporz-
dzeniem ostatniej woli z dnia 1 stycznia 1902

zapisa . p. Dr. Wadysaw Jasiski ze
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Lwowa cay swój majtek, wynoszcy w dniu

mierci fundatora (27 kwietnia 1903 r.) 262.780 k.

Towarzystwu lekarzy galicyjskich. Fundacy t
obciy ofiarodawca legatami dla swojej rodziny

i suby tak, e cz funduszów jest do czasu

uwizion.
W dniu 31 grudnia 1905 r. liczyo Towa-

rzystwo 3 czonków honorowych, 459 czonków
czynnych i 15 korespondentów.

W tym samym dniu wynosi fundusz pen-

syjny Towarzystwa kwot 41.15297 k. w papie-

rach wartociowych i 49.234*22 k. ulokowanych
na realnoci przy ul. Dominikaskiej 1. 11 we
Lwowie, zakupionej z tego funduszu w roku 1898;

fundusz czonków doywotnich 1.200 k.; fundusz

im. Dr. GarbiFiskiego 2.44332 k.; fundusz im. Gi-

lewskiego 16.600 k.; fundusz im. Dr. Jasiskiego

210.800 k.; fundusz im. Dr. Krówczyskiego 600 k;

fundusz im. Dr. Krzeczunowicza 8.000 k; fun-

dusz im. Dr. Mahla 1.39679 k.; fundusz im. Dr.

Marsa 427*56 k. ; fundusz im. Dr. Józefa Meruno-
wicza 2.527-28 k.; fundusz im. Dr, Niedwiedz-

kiego 16.510-03 k.; fundusz im. Dr. Ludwika Ry-

dygiera 1.55002 k,; Ogóem w papierach warto-
ciowych jest ulokowanych 319.70797 k. Warto
dóbr Morszyn przedstawiaa w d. lym 267.842-76 k.,

w tem czystego majtku 157.371-96 k.

W r. 1905 wydano na pensye stae i zapo-

mogi dla wdów i sierót po lekarzach 12.903 k.

Zarzd Towarzystwa spoczywa w rkach
Rady zawiadowczei, majcej sw siedzib we Lwo-
wie, a nadto kada sekcya, których wraz z To-

warzystwem lekarskiem Iwowskiem jest 21, ma
swoje biuro. Skad Rady Zawiadowczej jest na-

stpujcy : Prezes: Dr. Józef Merunowicz.
Zastpca prezesa: Dr. Wiktor Opolski. Sekretarz
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generalny: Dr. Stefan witkowski. Skarbnik:

Dr. Edward Gerard Festenburg. Czonkowie wy-
brani przez Walne zgromadzenie delegatów sek-

cyi: Dr. Edmund Kowalski, Dr. Teofil Stachie-

wicz, Dr. Kazimierz Zgórski. Czonkowie dele-

gaci Towarzystwa lekarskiego krakowskiego: Dr.

Wadysaw Bylicki i Dr. Józef uszczkiewicz.
..Towarzystwo lekarskie lwowskie',

istniejce jako takie od r. 1900, posuno s\ w roz-

woju o tyle naprzód, e zyskao we „Lwow-
skim Tygodniku lekarskim" swój wasny
jakby urzdowy organ. Posiedzenie Towarzystwa
odbywaj si regularnie co 2 tygodnie w lokalu

bdcym wasnoci Tow. lek. galie, przy ul. Do-
minikaskiej 1. 11. Liczba czonków wynosi 220,

podczas gdy liczba czonków zwyczajnych nale-

cych do Towarzystwa lekarzy galie, wynosi

okoo 500. Towarzystwo lekarskie lwowskie po-

siada wasn bibliotek, utworzon gównie z da-

rów swych czonków, a liczc obecnie 4.000 tomów.
Zarzd Tow. lekar. lwowskiego stanowi: w r.

b. Dr. Prof. W. A. Gluziski prezes; Radca Dr.

J. Starzewski, wiceprezes; Dr. W. Ziembicki, sekre-

tarz naukowy; Doc. Dr. M. Herman, sekretarz

stay; Doc. Dr, Bednarski, skarbnik; Dr. W. Za-

wadzki, bibliotekarz.

Towarzystwo ginekologiczne.

Zaoone w r. 1898 za inicyatyw Prof. Bylic-

kiego posiada wasny statut zatwierdzony przez

Namiestnictwo. Prezesami kolejno byli: Prof. Czy-

ewicz. Dr. Festenburg, Prof. Bylicki. Dr. Stroy-

nowski, Dr. Skakowski, Prof. Kosmiski, DrKwiat-
kiewicz, Dr. Schellenberg, a obecnie Dr. B rei ter.

Posiedzenie odbywa si w miar materyau
naukowego.
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Krajowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzya
mczyzn i dam dla Galicyi.

Istniejce od r. 1879 dwa Stowarzyszenia,
a mianowicie: Stowarzyszenie patryotycznej po-
mocy Czerwonego Krz\'a i krajowe Stowarzy-
szenie dam patryotycznej pomocy Czerwonego
Krzya zlay si na zasadzie statutu zatwierdzo-

nego przez Namiestnicswo rozporzdzeniem z d.

7 padziernika 1891 r. w jedno Stowarzyszenie
pod nazw: „Krajowe Stowarzyszenie Czerwo-
nego Krzya mczyzn i dam w Galicyi".

Stowarzyszenie to ma na celu: uzupeni
obowizkow piecz Pastwa nad rannymi na
polu walki i chorymi wojownikami, tudzie sta-

ra si, o ile monoci, o polepszenie tej opieki,

nadto w miar rodków polepsza los potrzebu-
jcych pomocy inwalidów, wdów i sierót po woj-
skowych, tudzie rodzin zmobilizowanych, w nad-
zwyczajnych za potrzebach i klskach w czasie

pokoju postara si o zorganizowan pomoc.
Stowarzyszenie opiera sw dziaalno na

uchwaach midzynarodowej konferencyi w Ge-
newie z 1863 roku, mianowicie na midzynarodo-
wym, przez rzdy pastw europejskich zawartym,
a przez Rzd dnia 21 lipca 1866 r. zatwierdzonym
ukadzie z dnia 22 sierpnia 1864 r.

Stowarzyszenie, zastrzegszy sobie samorzd
w sprawach wasnych, przystpio do „Austryac-
kiego Towarzystwa Czerwonego Krzya", jako
Zwizku austryackich Towarzystw Czerwonego
Krzya.

Fundusze obu poprzednich Towarzystw prze-

szy na wasno krajowego Stowarzyszenia Czer-
wonego Krzya mczyzn i dam dla Galicyi.

Z kocem grudnia 1905 r. wynosi majtek
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Towarzystwa kwot 319.935'47 k. Warto ogólna
inwentarza wynosia 30.268"66 k. tak, e cay ma-
jtek Stowarzyszenia z kocem r. 1905 przedsta-

wia v/arto 350.204- 13 k.

Stowarzyszenie zabiega pilnie okoo zebra-

nia funduszu potrzebnego na budow szpitala

,. Czerwonego Krzya" we Lwowie.
Fundusz ten skada si obecnie z czystego

dochodu z loteryi urzdzonej w r. 1905 w kwo-
cie 23.784-59 k., z darów w kwocie 4.000 k.

i z gruntu ofiarowanego pod budow przez J. E.

Romana hr. Potockiego.

Skad Wydziau jest nastpujcy:
Prezydent: J. E. Dr. Andrzej hr. Potocki,

wiceprezydent: J. E. Dr. Stanisaw hr. Badeni,
wiceprezydentka : Elbieta hr. Potocka. Czon-
kami Wydziau jest 20 panów i 20 pa. Nadto
jest 4 cenzorów 1 zastpca i 1 buchalter. Sekre-

tarzem biura krajowego jest Dr. Kalikst Krzy-
anowski.

Lekarska Izba wschodnio-galicyjska.

Po dugich, bo kilkunastoletnich staraniach

tak Towarzystw lekarskich, jak i lekarzy, zostaa
w r. 1892 uchwalona przez Rad pastwa i sank-

cyonowana przez Cesarza ustawa o Izbach lekar-

skich. — Ustawa ta zostaa ogoszon w dzien-

niku praw pastwa dnia 22 grudnia 1892 r., lecz

dopiero w 1894 r. zostay Izby pierwszy raz ukon-

stytuowane.

izby lekarskie s prawn reprezentacy stanu

lekarskiego. Do Izby lekarskiej przynale obo-

wizkowo wszyscy lekarze uprawnieni do prak-

tyki lekarskiej, o ile si jej wyranie nie zrzekn,

a s obowizani w razie osiedlenia si, lub zmiany
miejsca zamieszkania zgosi to do Izby w prze-
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cigu dni 14. Wyjci z pod przynalenoci do Izby

s lekarze, pozostajcy w czynnej subie woj-

skowej i przy wadzach politycznych.

Izby lekarskie s powoane do obrad i uch-

wa w sprawach interesów wspólnych stanu le-

karskiego, zada i celów zawodu, jego godnoci
i powagi, rozwoju hygieny publicznej, do znosze-

nia si w tych sprawach z lekarzami i innem!

Izbami, do wnoszenia poda, wniosków i ycze
w tych sprawach do Rrzdu. Izby lekarskie maj
obowizek dawa wadzom wyjanienia i swej opi-

nii w sprawach swego zakresu dziaania, a na-

wzajem wadze winne dawa Izbom sposobno
wspódziaania w powyszych sprawach.

Izby maj prawo do rozpraw Rady zdrowia,

dotyczcych zakresu ich dziaania, oraz wysya
swego delegata, jako nadzwyczajnego czonka
Rady zdrowia.

Kada Izba skada si przynajmniej z 9

czonków, którzy s wybierani przez lekarzy przy-

nalenych do Izby. Celem wyboru zostaje obszar

przynaleny do Izby lekarskiej podzielony na

okrgi wyborcze, w którym zostaje wybrany jeden

czonek i jeden zastpca czonka Izby. Wybory
przeprowadza wadza polityczna, która zbiera

karty gosowania i przesya je Izbom celem od-

bycia skrutynium. Kady lekarz przynaleny do
Izby ma prawo wyborcze bierne i czynne ; nie

posiadaj tego prawa ci, którzy wedug ustaw
obowizujcych s pozbawieni czynnego i bier-

nego prawa wyborczego w gminie, jak równie
ci lekarze, których Izba skazaa na utrat prawa
wyborczego, lub Rada honorowa wytoczya im
ledztwo. Wybór jest wan\' na 3 lata. a wyboru
nie mona nie przyj bez wanych powodów,
o czem orzeka Wydzia Izby. Ustpujcy funk-
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cyonaryusze mog by ponownie wybrani, lecz

nie maj obowizku przyj ponownego wyboru.
Wydzia Izby pod przewodnictwem prezy-

denta zaatwia wszystkie czynnoci, utrzymuje ewi-

dency lekarzy przynalenych, zawiaduje rod-
kami i urzdzeniami potrzebnemi do zastpstwa
stanu lekarskiego, przygotowuje posiedzenia ca-

ej Izby i zdaje na nich co roku spraw ze swych
czynnoci. Urzd czonków Wydziau jest hono-
rowym i trwa do czasu ukonstytuowania si na-

stpnego Wydziau. Wydzia Izby sprawuje zatem
czynnoci Rady honorowej w przypadkach wani
osobistych midzy lekarzami, lub zaale z po-

wodu przewinie, które nie podpadaj pod kom-
petency innych wadz; równie gdy lekarz przy-

naleny do izby wykroczy przeciw godnoci stanu

lekarskiego, lub przeciw obowizkom wypywa-
jcym ze stosunku jego do izby. Wydzia Izby

jako Rada honorowa po przeprowadzeniu docho-
dzenia i rozprawy ma prawo naoy kar: ostrze-

enia, upomnienia, nagany, grzywny do wysoko-
ci 400 k. lub na czasow albo sta utrat prawa
wyborczego. Poczwszy od orzeczenia nagany
przysuguje skazanemu prawo rekursu do Na-
miestnictwa. Grzywny wpywaj do kasy Izby.

Do izby naley: nadanie sobie regulaminu,

który musi by zatwierdzony przez Ministerstwo

i na podstawie tego regulaminu uchwalanie za-

sadniczych spraw, rodków potrzebnych do osig-
nicia celów Izby, a mianowicie urzdzenia wza-
jemnej pomocy dla lekarzy i ich rodzin, pokry-
wania potrzeb Izby i wymierzania opat od leka-

rzy. Równie naley do izby sprawdzanie wybo-
rów, badanie czynnoci Wydziau, kontroli admi-

nistracyi, wybór delegata i jego zastpcy do Rady
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zdrowia oraz postanowienia co do zwoania Wal-

nego Zgromadzenia lekarzy.

Nadzór nad czynnoci Izby lekarskiej przy-

suguje wadzy politycznej krajowej, która ma
prawo w razie przekroczenia zakresu dziaania

lub postpowania wbrew ustawom uniewani
uchway Izby a nawet rozwiza Izb i rozpi-

sa nowe wybory. Przeciw rozwizaniu przysu-

guje Izbie prawo rekursu do Ministerstwa, lecz

bez mocy wstrzymujcej.
W kadym kraju koronnym jest jedna Izba

lekarska; wyjtek stanowi Galicya, gdzie istniej

dwie Izby : w Krakowie Izba zachodnio-galicyjska

i we Lwowie Izba wschodnio-galicyjska.

By w sprawach wspólnych, t. j. takich, które

we wszystkich prowincyach obchodz i dotycz
jednakowo ogóu lekarzy, postpowa solidarnie,

zgodzono si na to, by co roku odbywa wiece

Izb, na których omawianoby wszystkie wspólne
sprawy. Wiece takie odbywaj si co roku

zawsze w siedzibie innej Izby; dotychczas odbyo
si 11 takich wieców, mianowicie: w Bernie, we
Wiedniu, Gracu, Lwowie, Badenie, Czerniowcacli,

Lincu, Salzburgu, Insbruku i Krakowie. Na wie-

cach tych jest kada Izba reprezentowana przez

jednego delegata, zazwyczaj prezydenta.

Poniewa jednak z czasem okazao si, e
zachodz nieraz okolicznoci, które wymagaj
szybkiego zaatwienia i dziaania, przeto obok
wieców i Izby gospodarczej bywa wybierany od
dwóch lat tak zwany Wydzia wykonawczy Izb.

Skada si on z 5 do 6 czonków, jako delega-

gatów pojedynczych Izb i odbywa w miar po-

trzeb swe posiedzenie we Wiedniu. Do Wydziau
tego naley take delegat Izby wschodnio -gali-

cyjskiej.
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Izba lekarska wschodnio-galicyjska skada si
z 13 czonków i tylu zastpców; 4 czonków
wybiera miasto Lwów, a 9 prowincya. Wydzia
izby, którego posiedzenie odbywaj sie w miar
potrzeby, skada si z prezydenta, jego' zastpcy
i 4 czonków Wydziau izby. Izba ma swoje

biuro w Towarzystwie lekarzy galicyjskich (ul. Do-
minikaska 1. 11). Do izby wschodnio-galicyjskiej

przynaley 729 lekarzy. Opata do izby wy-
nosia w pierwszym roku 8 k., w nastpnym 10 k.,

póniej za zostaa podniesiona na 12 kor. i w tej

wysokoci bywa co roku uchwalana. Lekarzy

pocztkujcych i podupadych Wydzia izby

uwalnia czciowo, lub cakowicie od opaty.

Opata do izby naoona na lekarzy suy
na opdzenie kosztów administracyi izby. W ra-

zie chwilowej potrzeby bywaj lekarzom po za-

signiciu dokadnej informacyi udzielane wspar-

cia, a oszczdnoci uzyskane co roku bywaj od-

kadane. Z kocem r. 1906 wynosi majtek
Izby 43.849 k. 06 h., który powsta z oszczd-
noci i jest ulokowany w papierach wartociowych.

Przed dwoma laty izba wpisaa wszystkich

przynalenych lekarzy do Instytutu wdów i sie-

rót przy Zwizku Towarzystw lekarskich we Wied-

niu, opacajc za nich wkadk po 2 k. ze swo-
ich funduszów. Za t opata otrzymaa izba z tego

Zwizku w r. 1904: 2.198 k. 87 h. w r. 1905:

2.241 k. 61 h. i tak samo w r. 1906. Kwota ta

zostaa rozdzielona w formie zapomóg midzy
wdowy po lekarzach.

Celem niesienia pomocy lekarzom w wy-

padku choroby zostaa przy izbie lekarskiej wsch.

gal. utworzona kasa dla chorych lekarzy przyna-

lenych do izby, a wskutek yczenia Izby za-

chodnio-gaiic. zostaa dziaalno tej kasy roz-
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szerzona i na obszar Izby zach. gal. Przystpie-

nie do kasy jest dobrowolne. Lekarze, którzy si
zgaszaj, opacaj roczn wkadk stosownie do
wieku, a izba opaca za kadego nowo wstpu-
jcego czonka naleyto wstpn w kwocie 20 ko-

ron. Kasa chorych zostaa otwart w r. 1903

i liczya w tym roku 122 czonków, a wypacia
1.312 k. zasików; w r. 1904 byo czonków 140,

zasików wypacono 5.308 i 400 k. pogrzebo-
wego — razem 5.708 k.; w r. 1905 byo czon-
ków 164, wypacono zasików 9.696 k.. 600 k.

pogrzebowego, — razem 10.296 k. a w r. 1906 li-

czya Kasa 177 czonków, wypacia 11.622 k.

zasików i 400 k. pogrzebowego, razem wic
12.022 koron. Kas zawiaduje Wydzia wybierany
na trzy lata przez Walne Zgromadzenie kasy,

a przewodniczcym jest Prezydent Izby lekarskiej

wsch. galie.

Chcc da mono lekarzom poinformowa-
nia si dokadnego o posadach lekarskich, utwo-
rzone zostao w ubiegym roku przy izbie biuro

informacyjne, którego dziaalno obejmuje take
obszar Izby zachodnio-galic. W razie oprónienia
jakiej posady lekarskiej rozsya Izba do kilku

okolicznych lekarzy kwestyonaryusze; nadesane
szczegóy co do posady zostaj zachowane
i w razie dania informacyi udziela je Izba sta-

rajcemu si o posad.
Izba wydaje swoim kosztem sprawozdanie

ze swoich posiedze i czynnoci, które zostaj
wszystkim lekarzom przynalenym dostarczane

bezpatnie.

Prezydentem Izby jest Dr. Edward Fe-
st e n b u r g

.
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Towarzystwo samopomocy lekarzy

dla Galicy i, lska i Bukowiny
(z siedzib w Krakowie).

Towarzystwo to zostao zaoone w r. 19Ó0.

Celem jego jest: 1 ) popieranie i obrona zawodowych
interesów lekarzy; 2) popieranie moralne i ma-
teryalne czonków Towarzystwa. Towarzystwo li-

czy 650 czonków. Prezes: . p. Radca dworu
prof. Dr. Jordan; sekretarz: Dr. Flis. Fundusze
z kocem roku 1905 wynosiy: a) elazny 2.420 k.

37 h., b) fundusze dla wdów i sierót 5.429'42 k,

c) obrotowo-rezerwowy 2.471'39 k., d) obrotowy
8.30902 k.

W Towarzystwie istniej: 1) kasa zapomo-
gowa, majca na celu udzielanie zapomóg. 2) Od-
dzia naleytoci zajmujcy si ciganiem zale-

gych honoraryów lekarskich. 3) Oddzia stempli

receptowych, które Towarzystwo w uywanie
wprowadzio, a z których dochód przeznaczony
na fundusz wdów sierót po lekarzach. (Od r. 1904

sprzedano stempli za 15.000 koron). 4) Kasa po-

grzebowa. (Dotd wypacone premie wynosz

:

4.330 k. 5) Oddzia porednictwa sprzeday i kupna
ksiek i instrumentów lekarskich. 6) Kasa zalicz-

kowa (zawizujca si).

Towawarzystwo posiada 2 sekcye, t. zw. Re-

prezentacye : a) lwowska z siedzib we Lwowie,
obejmujca powiaty polityczne: miasto Lwów,
powiat Lwów, Rawa ruska. Bobrka, Ciesza-

nów, Sokal , Gródek i ókiew. Przewodni-
czcy Reprez. : Dr. Szczsny Sielski ; sekretarz

Dr. Fels. Czonków 137. b) sanocka z siedzib

w Sanoku, obejmujca powiaty polityczne: Sa-

nok, Lisko i Brzozów. Przewodniczcy : Dr. Po-
rajewski; sekretarz : Dr. Turteltaub. Czonków. 22.
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Polskie Towarzystwo przyrodników im Kopernika
we Lwowie.

Zaoone w r. 1874 ma na celu badanie
wszechstronne przyrody kraju ojczystego, wspie-

ranie si wzajemne w pracach naukowych i obe-
znawanie si z postpem nauk przyrodniczych,

oraz staranie si o icii rozwój i upowszechnie-
nie. Fundusze Towarzystwa stanowi wkadki
czonków, dochody z wykadów publicznych i ze

sprzeday wydawnictw, tudzie wszelkie datki i za-

siki udzielane Towarzystwu. W r. 1876 liczyo

Towarzystwo 176 czonków; w r. 1880 czon-
ków 117: w 1890 r. 161 ; w 1900 r. 229, obec-

nie za 304 czonków, wraz z 64 czonków li-

czcym oddziaem krakowskim, w czem 4 ho-
norowych. Od r. 1876 wydaje Towarzystwo wa-
sny organ „Kosmos", powicony wszystkim dzia-

om nauk przyrodniczych, którego XXXI. rocz-

nik wyszed w r. 1906. Komitetem redakcyjnym
jest Zarzd Towarzystwa, a redaktorem odpo-
wiedzialnym Prof. Dr, Br. Radziszewski, Po-
siedzenia naukowe odbywaj si z reguy co dwa
tygodnie z wyjtkiem feryi uniwersyteckich,

a przedmiotami ich s: odczyty, wykady, spra-

wozdania, demonstracye i dyskusye z zakresu

wszystkich gazi nauk przyrodniczych. Towa-
rzystwo ma w Krakowie ruchliwy oddzia, który

obok wyej wymienionych celów krzta si okoo
zaoenia i urzdzenia muzeum im. Kopernika
i zbiera na ten cel fundusze.

Przewodniczcym Towarzystwa jest obecnie

Prof. Dr, Maryan Smoluchowski.

Towarzystwa aptekarskie.

Ju w r. 1773 wydano dla Galicyi pierwszy
najwyszy patent, tyczcy si urzdzania nowych

23
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aptek; nastpnie dekretami kancelaryi nadwornej
z lat: 1823, 1829, 7832, 1834, 1835 1 1886 okre-

lono bliej przepisy otwierania nowych aptek,

lub przenoszenia istniejcych aptek. W r. 1808
ukazuje si dekret kancelaryi nadwornej p. t.

:

„Instrukcya dla aptekarzy", który do dzi
obowizuje, a mieci w sobie pomidzy innemi

w §. 17 ciekawy ustp: „O osobach, które od-

rcznie chc kupowa lekarstwo do spdzenia
podu albo trucizn, naley wadzy politycznej

potajemnie donie".
Do r. 1806 podlegali aptekarze król. stó.

m. Lwowa Gremium kupieckiemu. W dawnych
zapiskach ksig Gremium aptekarskiego lwow-
skiego znajdujemy ustp niemiecki : „W celu osig-
nicia wyszego znaczenia zakadów sanitarnych,

a gównie, aby aptekarstwo, które posiada naj-

wikszy wpyw na stan chorego, prawnie upo-
rzdkowa, utworzono na podstawie rozporz-
dzenia gubernialnego z dnia 11 stycznia 1806 r.

wasne Gremium aptekarskie i kreowano je uro-

czycie pod przewodnictwem ówczesnego wice-

protomedyka, Franciszka Neuhausera, w dniu

20 padziernika 1806 r."

Statuta tego Gremium obejmoway XI obszer-

nych paragrafów ; oprócz czci ogólnej zawieray
ustpy o obowizkach przeoonych Gremiów
aptekarzy, wspópracowników i uczni. Pierwszym
przeoonym Gremium lwowskiego wybrany zo-

sta dnia 20 padziernika 1806 r. Jan Chodoro-
wicz, waciciel apteki „pod Zotym Lwem", który

swoj aptek otworzy dnia 10 listopada 1780 r.

przy placu Bernardyskim, a która póniej prze-

niesion zostaa na ulic Kazimierzowsk.
W r. 1831 wydano now ustaw dla Gremium

aptekarskiego we Lwowie i filialnych Gremiów,
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obowizujc do dzi dnia. Nie rónia si ona
niczem od tej z r. 1806, cho bya obszerniejsz
i nieco uzupenion przepisami z ustawy karnej,

tyczcemi si aptekarzy i tyche wspópracowni-
ków. W r. 1874 zniesiono Gremia aptekarskie

filialne, t. j. obwodowe, podzielono Galicy na
wchodni i zachodni, ustanawiajc dwa Gremia
aptekarskie z siedzib we Lwowie i Krakowie.
Przy tej sposobnoci zmieniono niektóre para-

grafy ustawy z r. 1831, tyczce si wyboru Za-
rzdu i egzaminowania uczni aptekarskich, udzie-

lajc Zarzdom gremialnym monoci wyraania
swoich opinii w sprawach personalnych i w spra-

wach otwierania nowych aptek. Obecnie z wejciem
w ycie nowej ustawy aptekarskiej, wr. 1906 uchwa-
lonej przez Rad Pastwa, ustanowione by maj
izby aptekarskie w miejsce Gremium, jako ciaa
zastpczo- zawodowe z wadz dyscyplinarn.

Gremium aptekarzy Galicyi wschodniej
z siedzib we Lwowie obejmuje 190 aptek pu-

blicznych. Do Gremium musi kady aptekarz na-

lee. Przewodniczcym jest Radca cesarski, Karol
Sklepiski, zastpc: Jakób Beiser, sekretarzem:

Antoni Ehrbar. Komisya egzaminacyjna dla uczni:

F. Dewechy, S. Hay, Dr. J. Piepes-Poratyski.

Egzaminator przy cisych rygorozach uniwersy-

teckich : Karol Sklepiski. Fundusz gremialny, na
opdzenie wydatków biurowych sucy, wynosi
okoo 5.000 kor., do którego przyczyniaj si
wszyscy czonkowie w równej iloci. Oprócz tego

posiada Gremium kwot 20.000 k., jako fundusz

przeznaczony na zapomogi i wsparcia dla potrze-

bujcych pomocników aptekarskich; fundusz ten

na podstawie zawartej sdownie umowy i zainta-

bulowany na realnoci Galie. Tow. aptekarskiego
znajduje si obecnie w przechowaniu tego Tow.

* KNlflOYNA
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Ponadto zawiaduje Zarzd gremialny funduszem
zapomogowym b. p. im. Jakóba Piepesa-Pora-

tyskiego dla wdów i sierót po czonkach za-

wodu, wynoszcymM.OOO k., oraz przechowuje de-

pozyt b. funduszu farmaceutów galicyjskich w kwo-
cie 8.300 kor.

Obok tego istnieje „Koo aptekarzy
lwowskich" zawizane w r. 1884 na podsta-

wie statutów zatwierdzonych przez Namiestnictwo,

majce na celu zebrania wspólne, na których

omawiane bywaj sprawy zawodowe i naukowe
aptekarzy lwowskich ; liczy czonków 16. Preze-

sem jest Karol Sklepiski, zastpc: Jakób Bei-

ser, sekretarzem : Dr. Jan Piepes-Poratyski.

Galie. Towarzystwo aptekarskie
z siedzib we Lwowie, zaoone w r. 1868, liczy

czonków zwyczajnych 163, honorowych 4. Celem
Towarzystwa jest wzajemna pomoc i zabezpiecze-

nie na wypadek niezdolnoci do pracy w rodzaju

emerytury. Towarzystwo udziela poyczek w for-

mie wekslowej, spacalnej ratami, za pork dwóch
wacicieli aptek, w czem uwiziona jest znaczniej-

sza cz majtku. Prezesem obecnie jest W. Wo-
dzi mi rski, zastpc: A. Oberhardt, skarbnikiem:

A. Ehrbar, sekretarzem : J. Hansberg. Tow. po-

siada majtek wynoszcy przeszo 100.000 k.,

w czem mieci si kwota 20.000 k., bdca was-
noci Gremium aptekarzy Galicyi wschodniej,

zaintabulowana na realnoci Towarzystwa.
Towarz. wydaje dwutygodnik p. t. : „Czaso-

pismo Gal. Tow. aptekarskiego".
W kocu Towarzystwo aptekarzy pro-

wincyonalnych, liczce obecnie 118 czon-
ków, ma za cel ochron praw zawodu apte-

karzy prowincyonalnych ; zostao zaoone w r.

1902. Prezesem jest A. Weiss w Jale, zastpc:
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W. Zajczkowski w Strzyowie, sekretarzem : M.
Adler w Tarnowie, skarbnikiem: St. Faliszewski

w Baligrodzie.

Publiczne apteki lwowskie, a jest ich 17, za-

trudniaj personal zoony z okoo 60 magistrów
farmacyi. Na mocy rozporzdzenia z r. 1903
apteki s otwarte od godz. 7 rano do 9 wiecz.

Polskie Towarzystwo filozoficzne

(Lwów, Uniwersytet).

Myl zaoenia Towarzystwa, powiconego
uprawie i szerzeniu nauk filozoficznych, wyonia
si z kocem roku 1903 wród grona osób,
zbierajcych si stale celem wspólnego omawia-
nia zagadnie filozoficznych. Do grona tego na-

leeli Profesorowie lwowskiego Uniwersytetu : Dr.

Kazimierz Twardowski i Dr. Mcisaw Wartenberg,

docent prywatny: dr. Witold Rubczyski, dalej p. p.

Dr Jan ukasiewicz i Dr. Wadysaw Witwicki

(obecnie równie docenci prywatni filozofii) i Dro-
wie: Bronisaw Bandrowski, Maryan Borowski
i Stefan Frycz.

Czynnoci swe rozpoczo Towarzystwo d.

12 lutego 1904, czc uroczysto swego otwar-

cia z obchodem setnej rocznicy mierci Emanu-
ela Kanta.

Praca Towarzystwa skupia si przedewszyst-

kiem na posiedzeniach naukowych, dostpnych wy-
cznie dla czonków. Na posiedzeniach tych by-

waj bd wygaszane odczyty, referaty, sprawo-
zdania z biecej literatury, bd te przedkadane
tezy pod dyskusy. Takich posiedze naukowych
odbywa si rocznie okoo 15.

Celem szerzenia wiedzy filozoficznej urzdza
Towarzystwo odczyty publiczne, a nadto wydaje
swoim nakadem przekady dzie filozoficznych,
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dotd jeszcze nie tumaczonych na jzyk polski.

W 1905 r. wyszed tom I. wydawnictwo: D. Hume,
„Badania dotyczce rozumu ludzkiego" w prze-

kadzie Dr. J. ukasiewicza i Prof. Dr. K. Twar-
dowskiego, oraz tom 11.: Kant, „Uzasadnienia me-
tafizyki moralnoci" w przekadzie Dr. M. Warten-
berga. Obecnie przygotow^uje si do druku tom 111.,

który obejmie wybór pism filozoficznych Leibni-

tza. Czonkowie Towarzystwa otrzymuj publika-

cye bezpatnie.

Bibhoteka Towarzystwa, powstaa z darów
czonków, obejmuje kilkadziesit dzie.

Czonków liczy Towarzystwo obecnie 84,

(3 zaoycjeli, 72 czynnych, 9 wspierajcych),

z których mieszka we Lwowie 53 w innych miej-

scowociach zaboru austryackiego 14, w Króle-

stwie Polskiem 11, za granic 6.

Dochody Towarzystwa wynosiy w pierwszych

trzech latach jego istnienia czn kwot 3.367'66 k.,

rozchody za 2.996-43 k. Subwencyi Towarzystwo
nie pobiera adnych.

Organem, w którym Towarzystwo ogasza
sprawozdania z posiedze naukowych, jest wy-
chodzcy w Warszawie pod redakcy Dr. Wa-
dysawa Weryhy „Przegld filozoficzny".
Kwartalnik ten otrzymuj czonkowie Towarzystwa
po cenie znacznie znionej. Prezesem obecnym
Towarzystwa jest Prof. Dr. K. Twardowski,
zastpc prezesa : Prof. Dr. Mcisaw Warten-
berg; sekretarzem: Dr. Jan ukasiewicz; skarbni-

kiem: Dr. Witold Rubczyski; bibliotekarzem: Dr.

Wadysaw Witwicki; zastpcami czonków Wy-
dziau: Dr. B. Makowski i Dr. Bronisaw Ban-
drowski.
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Towarzystwo historyczne

(Uniwersytet).

Towarzystwo historyczne zostao zaoone
w 1886 r., a to przy wspóudziale . p. X. Li-

skiego, . p. Kalinki, z yjcych za Prof. T.

Wojciechowskiego, Al. Semkowicza, L. Finkla i in-

nych. Celem Towarzystwa jest popieranie i pie-

lgnowanie nauk historycznych ze szczególnem
uwzgldnieniem ziem ruskich Rzeczypospolitej Pols-

kiej. Towarzystwo wydaje stale „Kwartalnik
Historyczny", obok tego za „Materyay Histo-

ryczne". Nakadem Towarzystwa do uytku szkó
zostaa wydana „Kronika Galla", ilo czonków
w 1906 r. wynosia 267 osób. Fundusze Towa-
rzystwa skadaj si: a) z wkadek czonków w wy-
sokoci 10 koron rocznie (obok jednorazowego
wpisowego w wysokoci 2 k.); b)z subwencyi sejmo-
wej 1.400 k., c) subwencyi rzdowej 1.200 k.

Prezesem Towarzystwa jest: Dr. Tadeusz
Wojciechowski; wiceprezesem: Prof. Z. Ku-
bala; sekretarzem: Doc. Dr. St. Zakrzewski.

Towarzystwo prawnicze.

Zadaniem Towarzystwa jest „pielgnowanie
prawa i nauk spoecznych na gruncie polskim".

Liczy ono czonków (niestety tylko) 250. Preze-

sem jest Dr. Aleksander Mn iszek Thórz-
nicki. Prezydent Tryb. Apelacyjnego; wicepreze-

sem Prof. Dr. Till. Towarzystwo ma pikn bi-

bliotek z kilku tysicy tomów zoon, urzdza
odczyty i t. d.

Izby prawniczej w znaczeniu takiem, jak

Izba lekarska, niema adnej. Jest tylko Izba
adwokacka, która wraz z Rad dyscypli-
narn adwokack istnieje tylko dla adwoka-
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tów, ma znaczenie tylko administracyjne. Podo-
bnie istnieje Izba notaryalna, jako wadza
administracyjna.

Towarzystwo politechniczne

(ul. Zimorowicza 1. 9).

Zaoone dnia 30-go maja 1877 r. pod na-

zw „Towarzystwa ukoczonych Techników"
zostao przeksztacone 27-go stycznia 1878 r. na

istniejce obecnie „Towarzystwo Pohtechniczne".

Zadaniem Towarzystwa jest czenie techników

wszelkich zawodów, aby przez uprawianie kierunku

naukowego i zawodowego przyczyni si do ich

rozwoju, aby wyrobi sprawom technicznym na-

lene im w yciu publicznem znaczenie i wpy-
wa na rozwój przemysu krajowego. Ilo czon-
ków wynosi w roku biecym 870. Wkadka mie-

siczna wynosi dla czonków miejscowych 2 k. 50 h.

dla zamiejscowych 1 k. 50. Towarzystwo posiada

od roku dom wasny przy ulicy Zimowicza 1. 9

we Lwowie. Tam te znajduje si obecnie lokal

Towarzystwa, skadajcy si z 4 wielkich pokoi,

wraz z obszern sala na odczyty i zebrania. Czon-
kowie Towarzystwa w miastach wikszych na

prowincyi tworz „Oddziay", czyli hlie Towarzy-
stwa, majce wasne zarzdy, w miejscowociach
za mniejszych zaoone s t. zw. „Reprezenta-

cye Towarzystwa", których celem jest zjednywa-

nie czonków i popieranie celów Towarzystwa.
Towarzystwo urzdza odczyty fachowe w se-

zonie zimowym co tygodnia, zazwyczaj we rod.
Od czasu istnienia Towarzystwa ilo tych odczy-

tów przekroczya ju liczb 500. Ruch odczytowy,

jak i wogóle ruch towarzyski, wzmaga si od czasu

wybudowania wasnego lokalu i sali odpowiedniej.

Towarzystwo posiada w swem onie specyalne

i
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komisye do oceny prac naukowych, wynalazków
i pomysów technicznych. Kwestye rónych pro-

jektów technicznych dla miast lub dla kraju by-

waj badane przez specyalne siy fachowe. W ostat-

nich latach coraz czciej wadze autonomiczne
i rzdowe zasigaj w kwestyach technicznych

i ustawodawczych opinii Towarzystwa. Towarzy-
stwo urzdza wycieczki naukowe (n. p. w 1895 r.

do budowy kolei Stanisawów Woronienka, w 1897
r. do kopalni nafty i wosku w Schodnicy i Bo-
rysawiu, w 1900 r. do budujcych si wówczas
wodocigów w Woli Dobrostaskiej, oprócz wiel

kiej iloci drobnych wycieczek). Towarzystwo brao
udzia w Wystawach krajowych, samodzielnie za
urzdzio w 1892 r. Wystaw budowlan, w 1902 r.

za Wystaw 25-letniego jubileuszu istnienia To-
warzystwa. W porozumieniu z Towarzystwami tech-

nicznemi, bratniemi w Krakowie, Warszawie i Po-
znaniu, urzdzio Towarzystwo cztery Zjazdy pol-

skich techników, a mianowicie 8— 10 wrzenia
1882 r. w Krakowie, 4—6. padziernika 1886 r.

we Lwowie (pierwotnie zamierzany w Poznaniu),
7— 12 lipca 1889 r. we Lwowie 18 — 10 wrzenia
1889 r. w Krakowie. Od r. 1883 wydaje Towa-
rzystwo organ wasny pod nazw: „Czasopismo
Techniczne", wychodzce 2 razy na miesic
(10-go i 25-go), drukujce fachowe, zazwyczaj
oryginalne prace swych czonków, a zaznamiajce
swych czytelników z kadorazowym stanem wie-

dzy technicznej. W ostatnich latach koszt roczny
„Czasopisma- wynosi 10.000 k. Kady czonek
otrzymuje organ ten bezpatnie. Jedn z wanych
staych trosk Towarzystwa jest sownictwo tech

niczne. W Towarzystwie istnieje sze prywatnych
sekcyi dla „Sownika technicznego". Owocem pracy
tych sekcyi byo wydanie w 1889 r. „Sownika
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kolejowego", zawierajcego 10.000 wyrazów
w 5 jzykach. Drugi nakad wyszed w 1890 r.

Obecnie rozpoczto ju druk „Sownika iny-
nierskiego". Towarzystwo stara si drog pe-

tycyi i memoryaów do Sejmu i do Rzdu wpy-n na bieg spraw przemysowych i ogólno go-
spodarczycych w kraju. Najwaniejsze kwestye,

w których Towarzystwo wielokrotnie czsto ze

skutkiem gos zabierao, s nastpujce: Stano-

wisko spoeczne techników (gos wirylny rektora

politechniki, celem przyznania prawa wyborczego
technikom), reorganizacya urzdów technicznych

miejskich, powiatowych i t. p., zaprowadzenie j-
zyka polskiego na kolejach galicyjskich, decentra-

lizacya gównego zarzdu kolejowego, upastwo-
wienie kolei pónocnej, podniesienie krajowego
przemysu budowlanego i rkodzielniczego, budowa
gmachów publicznych, regulacya rzek, budowa
kanaów, reforma szkó rednich i wiele innych.

Towarzystwo dziennikarzy polskich.

W pierwszych dniach lutego 1893 r., zatwier-

dzio Namiestnictwo statut nowej instytucyi, która

miaa rozpocz prac mudn nad moralnem
i materyalnem podniesieniem stanu dziennikar-

skiego. Narodzinom jej towarzya niewiara star-

szych kolegów po fachu, którzy osiwiali w walce

stronnictw politycznych ani na chwil przypuci
nie mogli, by wspópracownicy rozmaitych dzien-

ków, wyprowadzajcych w turnieju polemicznym na
plac boju dziaa najciszego kalibru, mogli w zgo-

dzie i harmonii zasi u jednego stou; ba! na-

wet lkali si podobnego faktu, który, ich zda-

niem, doprowadzi jeno mia pras do bezbarw-
nego i bezkrwistego szablonu.

A jednak „szalony pomys" doprowadzili
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„modzi" do skutku
;

pozyskali dla starszych,

wypromowanych na kierowników nowej placówki
kulturalnej i z miejsca zabrali si do budowy
podstaw Towarzystwa. Pocztki byh' skromne;
z maych cegieek wznoszono zwolna gmach,
który dzisiaj doszed do niezwykego wprost w na-

szych stosunkach rozkwitu.

Rezultaty pracy najdosadniej wykazay, jak

potrzebne byo wanie takie Towarzystwo. Cae
spoeczestwo polskie gorco poparo prac dzien-

nikarzy; wszyskie ich przedsiwzicia maj z góry
zapewnione powodzenie. Ze swej strony jednak
Towarzystwo staje na kade wezwanie do apelu,

wspódziaa we wszystkiem, co tylko dobro pu-

bliczne za haso sobie przyjo. I wywiza si
w ten sposób obustronny stosunek, którego wizy
z biegiem lat zacieniaj si i potniej.

Naw Towarzystwa kieruje ju od duszego
czasu z ogromnym poytkiem dla instytucyi, z tak-

tem i zrozumieniem waciwych jej celów i zada,
prezes Adam Krechowiecki; zastpcami jego
wybrani zostali p. p. Franciszek Rawita Gawroski
i Karol Kucharski; sekretarzuje Towarzystwu je-

den z pierwszych pionierów zrzeszenia si dzien-

nikarzy polskich, p. Edmund Kolbuszowski; skarbu
za strzee niestrudzony w pomnaaniu funduszów
p. Aleksander Milski.

Fundusze Towarzystwa dobiegy kwoty 240.000
k.; siedm wdów po dziennikarzach pobiera rocznie

po 960 k.
; prócz tego opiekuje si Towarzystwo

sierotami. Wliczajc dorane zapomogi, suma
wiadcze rocznych na powysze cele przedstawia
si w kwocie 9.000 k. Cyfry te mówi same za

siebie.

Prawa i przywileje zyskuj czonkowie znaczne:
zaopatrzenie na staro, lub w rasie stwierdzonej
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nieudolnoci dopracyju po dziesiciu latach nalee-
nia do Towarzystwa; podczas choroby dyety dzien-

nie, zasiek jednorazowy na wyjazd do wskaza-

nego przez lekarza uzdrowiska, a tam na miejscu

liczne uatwienia, bezpatne lub znacznie znione
koszty utrzymania i t. p.

Do Towarzystwa nale obecnie — z maymi
wyjtkami — wszyscy dziennikarze lwowscy i kra-

kowscy. Z czasem przystpi do niechybnie pra-

cownicy pióra z pod zaborów: rosyjskiego i nie-

mieckiego. Obok czonków^ zwyczajnych liczy Tow.
znaczny zastp czonków wspierajcych z wkadk
stu koron rocznie.

Polskie Towarzystwo pedagogiczne.

Polskie Towarzystwo pedagogiczne, zaoone
w 1868 r., ma gówn siedzib we Lwowie. Li-

czy 3.500 czonków, przewanie nauczycieli lu-

dowych. Towarzystwo ma 54 oddziaów, rozsia-

nych po wszystkich wikszych miastach Galicyi.

Naczeln wadz stanowi Zarzd gówny, skada-
jcy si z 25 czonków, wybieranych przez Walny
Zjazd delegatów odbywajcy si corocznie. Celem
Towarzystwa jest:

a) wpywanie na rozwój szkó ludowych,

rednich, seminaryów nauczycielskich, tudzie po-

pieranie wszelkich spraw wychowania publicznego

i domowego w duchu narodowym, wedug zdro-

wych zasad pedagogii

;

b) udzielane wzajemnej pomocy stowarzyszo-

nym, tak moralnej, jak i materyalnej;

c) obrona w ramach obowizujcych ustaw

pastwowych i krajowych powagi i stosunków
subowych nauczycielstwa w ogólnoci, w szcze-

gólnoci za ludowego i wydziaowego, jako ko-
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niecznej podstawy do normalnego rozwoju owiaty
i wychowania publicznego.

Towarzystwo utrzymuje we wasnym zarz-

dzie administracy wydawnictw. Wydawnictwa te

ugrupowane w nastpujce dziay:

1. Biblioteka dla modziey. Ser. 1. od lat

6-10; Ser. II. dla modziey od lat 10—15. W dziale

tym wydano z gór 100 tomików. 2. Biblioteka dla

nauczycieli i wychowawców obejmuje 35 tomików.

3. Dziea naukowe. 4 Dziea treci popularnej.

5. Ksiki szkolne: a) dla szkó rednich; b) dla

szkó wydziaowych. 6. Pomocnicze rodki nau-

kowe: aj do nauki szkolnej ; b) do nauki domowej.
7. Wzor>' pisma i zeszyty do kaligrafi. 8. piew-
niki. 9. Druki szkolne.

Towarzystwo mieci si w domu wasnym
przy ulicy Friedrichów I. 10. Majtek Towarzy-
stwa skada si: z parceli obejmujcej 333 sni'-,

a zabudowanej od strony ul. Zzimorowicza I. 17

i Friedrichów 1. 10 trzypitrow kamienic, z osob-

nym budynkiem, w którym mieci si sala, jedno-

pitrow oficyn i parterowym domkiem. Cay
ten majtek nieruchomy, wraz z majtkiem rucho-

mym, t. j. zapasami wydanych nakadów, przed-

stawi warto 300.000 k. Wszystkie zyski, jakie

Towarzystwo osiga z prowadzenia swych agend,

su na:

1. pomoc materyaln czonków w for-

mie zapomóg, stypendyów bursowych dla synów
i córek nauczycieli, zaopatrzenia dla wdów i sie-

rót, staego utrzymania kolonii wakacyjnej chop-
ców w Hucie korostowskiej i w. i.

2. pomoc moraln w formie utrzymywa-
nia i prowadzenia agendy syndykatu obrony praw-

nej, tudzie wywalczenia lepszych, ni dot\'chczas,

stosunków prawno-subowych, nauczycielskich.
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Organem Towarzystwa jest tygodnik : „Szkoa",
wychodzcy od pocztku istnienia Towarzystwa,

Tygodnik ten jest powicony sprawom wy-
chowania w ogóhioci, w szczególnoci za szkol-

nictwaludowego. Roczna prenumerata 8k. Dwutyg.

:

„Praktyka szkolna" jest dodatkiem do „Szkoy",
a wychodzi 6-ty rok i suy nauczycielowi, jako

podrcznik metodyczny w szkole. Roczna prenu-

merata 3 k.

Personal urzdniczy obejmuje nastpujce
patne posady: a) administrator wydawnictw, b)

adjunkt Zarzdu gównego, c) adjunkt administra-

cyi wydawnictw, d) kasyer, e) redaktor „Szkoy"
i „Praktyki szkolnej", /) wony.

Stanowisko prezesa, dwu wiceprezesów, dy-

rektora, skarbnika i sekretarza s honorowe.
Prezesem jestDr. Godzimir Maachow-

ws k i ; wiceprezesami : Jan Wojtyga i Jan Soleski

;

dyrektorem: Kornel Jaworski; skarbnikiem: Dr.

Placyd Dziwiski ; sekretarzem : Jan Kornecki ; admi-

nistratorem wydawnictw : Korneli Jaworski, reda-

ktorem „Szkoy" i „Praktyki" : Ludwik Pierzchaa.

Towarzystwo nauczycieli szkó wyszych

ma siedzib we Lwowie i gromadzi w swojem
onie nauczycieli szkó wyszych (Uniwersytetów,

Politechniki, gimnazyów, szkó realnych, semina-

ryów) caego kraju. Na pocztku ery konstutu-

cyjnej, bo od roku 1868, nauczyciele ci tworzyli

czasowo osobn sekcy Towarzystwa pedagogi-

cznego. Gdy jednak zaczto si bardziej intereso-

wa sprawami szkó rednich, gdy liczba czon-
ków tej sekcyi wzrosa, zaoono w r. 1884 oso-

bne Towarzystwo, do którego gównych celów
naley wydawanie czasopisma „Muzeum". Ro-
zwój Towarzystwa uwydatni najlepiej liczby.
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czonków: w r. 1884 miao ono 200 czonków
w 4 koach, w r. 1895 708 cz. w 12 koach,
w r. 1899 680 cz. w 12 koach, odtd nastpuje

stay wzrost hczby a do r. 1901 (830 cz. w 16

koach), poczem hczba znowu spada do r. 1904,

(770 cz. w 16 koach). W ostatnich zato trzech

latach widzimy szybki postp tak, e w marcu
r. 1907 bezy 1.383 cz. w 24 koach. Prezesami

Towarzystwa byb Profesorowie Uniwersytetu lwow-
skiego: Dr. Bronisaw Radziszewski (1884—1888),
Dr. Leonard Pitak (1888—1897), Dr. Antoni Ka-

bna (1897 - 1905), od r. 1905 Dr. Kazimierz
Twardo w s k i.

Organem Towarzystwa jest miesicznik „M u-

zeum", którego redaktorem jest od roku 1889

Dr. Bolesaw Makowski. I to czasopismo w osta-

tnich kilku latach rozwino si bardzo co do
liczby i aktualnoci artykuów. Kwestye dyda-

ktyczne z dziedziny poszczególnych przedmiotów
znajduj tam tak samo swoje odzwierciedlenie,

jak problematy ogólno-wychowawcze; sprawa
nauki gimnastyki, lekarzy szkolnych, gier rucho-

wych i slóidu, uwiadomienie modziey w kie-

runku pciowym, nareszcie braki naszego szkol-

nictwa, spowodowane naJmiernem przepenieniem
naszych szkó i opakanymi warunkami pedago-

giczno-hygienicznymi, ' w jakich szkoy istniej,

byy i s czsto przedmiotem artykuów „Mu-
zeum", jak niemniej dyskusye na posiedzeniach

kó. Ostatnie Walne Zgromadzenie Towarzystwa
zajmowao si w pierwszym rzdzie tymi brakami

i polecio Wydziaowi wydanie osobnej pracy,

powiconej zewntrznym warunkom naszego

szkolnictwa. To samo Walne Zgromadzenie po-

stanowio utworzy dwie komisye reformy szkol-

nej w Krakowie i we Lwowie, prócz tego stwo-
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rzy szko próbn, internatow w pobliu Kra-

i<owa.

Towarzystwo wydao cay szereg podrczni-
ków szkolnych, przeznaczonych do nauki religii (1),

jzyka aciskiego (18), greckiego (6), polskiego (4),

niemieckiego (3), geografii i historyi (6), matema-
tyki (2), nauk przyrodniczych (4), dla szkó han-

dlowych (3), cay szereg dzieek dla modziey,
wreszcie kilka dzie ogólno-naukowych ; midzy
nimi znajduje si mode wydawnictwo „Nauka
i Sztuka", którego pierwsze cztery tomy, wy-
twornie wydane i bogato illustrowane, zdobyy
sobie rycho ogóln sympaty.

Naley nam nareszcie wymieni, e Towa-
rzystwo celem zaopatrzenia wdów i sierót po
nauczycielach wasnemi siami, z drobnych ska-
dek zoyo fundusz im. Mickiewicza, którego

stan wedug ostatniego sprawozdania z lutego b. r.

wynosi 30.373 k. 24 h.

Towarz. nauczycieli szkó ludowych miasta Lwowa.

Siedzib tego Towarzystwa jest miasto Lwów.
Celem Tow. jest: a) popieranie interesów stanu

nauczycielskiego i obrona prawna czonków Tow.,

b) utrwalenie koleestwa i solidarnoci, c) dalsze

ksztacenie si ogólne i zawodowe, d) pielgno-
wanie zdrowia czonków Tow. i modziey. Obec-
nie mieci si Towarzystwo we wasnym trzy-

pitrowym gmachu przy ul. Friedrichów 1. 5. Ka-
mienica reprezentuje warto 120.000 koron. Liczba

czonków wynosi 140. W skad prezydyum wcho-
dz pp. Cenar Edmund, prezes. Jaworski

Korneli, zastpca prezesa, Winiewski Stanisaw,
sekretarz.
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Towarzystwo dla popierania nauki polskiej

(1901—1906).

Towarzystwo dla popierania nauki polskiej

powstao z kocem roku 1900 z inicyatywy Prof.

Dra Balzera. Jego zaoeniu przywiecaa myl,
e polskie Towarzystwa naukowe, nie wyczajc
nawet Akademii Umiejtnoci w Krakowie, nie

speniaj z powodu braku odpowiednich fundu-

szów w caej peni tych zada, jakich spenienia
domaga si nowoczesna nauka. W celu zaradze-

nia, choby czciowego, temu brakowi, posta-

wio sobie Towarzystwo za cel gromadzi fun-

dusze, aby nimi nastpnie popiera rozwój pol-

skiej nauki. Celem Towarzystwa jest popieranie

wycznie prac naukowych polskich; sposób po-

pierania jest rozmaity, bd to przez przyjmowa-
nie prac naukowych polskich w swój wasny na-

kad, bd to przez udzielenie subwencyi na wydaw-
nictwa i podróe naukowe. Okoliczno, e sie-

dzib Towarzystwa jest Lwów, nadaje Towarzystwu
jeszcze doniolejszego znaczenia z tego wzgldu, e
z poród innych miast polskich jeden Lwów nie po-

siada dotychczas instytucyi naukowej o szerszym
pokroju i wszechstronniejszych celach. Towarzystwo
dla popierania nauki polskiej nie jest Towarzy-
stwem naukowem w tern znaczeniu, aby jego

czonkami zosta mogli jedynie ludzie, oddajcy
si sami nauce; czonkiem jego moe by kady,
kto tylko uzna wielk donioso celów, jakim

ono suy. Towarzystwo posiada sta\' organ dla

prac monograficznych, t. z. „Archiwum Naukowe".
Stosownie do treci rozpada si ono na dwa
dziay: humanistyczny i przyrodniczy. Dziay dziel
si na tomy, te na zeszyty, z których kady obej-

muje jedn prac. Z grupy pierwszej wydano do-

24
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tychczas dwa tomy w caoci, trzeci jest na uko-
czeniu, czwarty zosta wanie rozpoczty. W dziale

tym pomieszczono prace z zakresu filozofii, hi-

storyi, prawa i literatury. Dzia drugi obejmuje
tom pierwszy (dotd nie zamknity) o 2 zeszy-

tach. Prace obszerniejsze s^ wydawane osobno,
jak: Prof. Dembiskiego: „róda do dziejów 11.

i III. rozbioru Polski", T. I., Prof. Abrahama:
„Powstanie organizacyi kocioa aciskiego na
Rusi", T. I. i bdcy na ukoczeniu tom 1. „Ogrodu
Fraszek" Wacawa Potockiego. Towarzystwo prze-

jo równie na wasno wydawnictwa Profesora

Balzera p. t. „Studya nad history prawa pol-

skiego", poczwszy od tomu III. i wydawa je

bdzie pod t sam redakcy i w tym samym
kierunku. Ogóem wydao Towarzystwo wasnym
nakadem do koca r. 1906 w caoci 14 prac

naukowych, obejmujcych przeszo 181 arkuszy,

czyli 2.899 stron druku kosztem (druk, tablice

i honorarya autorskie) 23.178 k. 77 h.

Ponadto udzielio Towarzystwo kilkakrotnie

subwencyi, mianowicie ks. Franciszkowi Gabry-
lowi na druk „Metafizyki ogólnej czyli nauki o by-

cie", Aleksandrowi Jabonowskiemu na wydanie
„Atlasu historycznego Rzeczypospolitej Polskiej",

dzia II. (ziemie ruskie), dr. Wadysawowi Szu-

mowskiemu na podró do archiwów wiedeskich
celem zbadania urzdze sanitarnych Galicyi

w pierwszych latach po przyczeniu jej do Austryi

i Janowi Grzegorzewskiemu na kopiowanie aktów
tureckich, odnoszcych si do wojny z r. 1444,

Dr. Eugeniuszowi Barwiskiemu na poszukiwa-
nia w archiwach insbruckich aktów, objaniaj-
cych stosunki polsko-austryackie za Zygmunta III.

Wydatki na ten cel wynosiy w latach 1901— 1906

1.450 k.
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W trzecim roku swego istnienia rozszerzyo
Towarzystwo ramy swojej dziaalnoci. Podjo
mianowicie bardzo donios myl stworzenia w pro-

wincyonalnych miastach Galicyi nowych ognisi<

owiaty przez zai<adanie w nich publicznych bi-

bliotek na szersz zakrojonych skal. Z powodu
braku znaczniejszych funduszów musiao si To-
warzystwo ograniczy na razie do zbierania ma-
teryau w ksikach i innych przedmiotach biblio-

tecznych; utworzyo te osobny dzia biblioteczny,

wycznie na ten cel przeznaczony i osobno admi-

nistrowany. Ta praca przygotowawcza zbierania

materyau ksikowego wydaa bardzo pikne re-

zultaty. Zbiory Towarzystwa wynosiy z kocem
r. 1905 przeszo 17 tysicy tomów, nie liczc in-

nych przedmiotów bibliotecznych, jak atlasów,

map, rkopisów, rycin, sztychów, monet, medali it. p.

Wydatki zczone z tym kierunkiem dziaalnoci
wynosiy do koca 1906 r. 2.380 k. 05 h.

Jeeli do wydatków w powyszych trzech

kierunkach dodamy jeszcze wydatki na dziea,

których druku jeszcze nie ukoczono, w kwocie
594 k. 51 h., to przekonamy si, e Towarzystwo
w pierwszych szeciu latach swego istnienia wy-
dao na cele cile naukowe pokana kwot
27.603 k. 33 h.

Towarzystwo, chcc umoliwi jak najszer-

szym warstwom mono popierania celów nau-

kowych, wprowadzio cztery kategorye czonków,
opacajcych wkadki jednorazowe lub roczne
rozmaitej wysokoci. Czonkowie czynni zaoy-
ciele opacaj jednorazowo (odrazu lub w 4 ro-

cznych ratach) 200 k., czynni zwyczajni pac ro-

cznie 8 k., czonkowie wspierajcy doywotni
pac jednorazowo 50 k., wkadka za czonków
wspierajcych zwyczajnych wynosi 1 k. rocznie,

24*
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Czonkowie maj prawo do poboru bezpatnych
premii z wydawnictw Towarzystwa do wysokoci
uiszczonych wkadek. Co do liczby czonków, to

przewyszaa ona liczb czonków jakiegokolwiek

innego Towarzystwa naukowego. Ruch czonków
w latach 1901— 1906 przedstawia si nastpujco:
w r. 1901 byo czonków 634, w 1902 r. 1.Ó15,

w 1903 r. 1.150, w 1904 r. 1.124, w 1905 r.

1.239, w 1906 r. 1.060.

Fundusz Towarzystwa skada si oprócz ma-
jcego specyalne przeznaczenie funduszu bibliote-

cznego z dwóch funduszów: obrotowego, prze-

znaczonego na biece wydatki naukowe i admi-

nistracyjne, i zakadowego w zasadzie nienaruszal-

nego. Tendency Towarzystwa, umoliwion przez

stosowne postanowienia statutu, jest, aby fundusz

zakadowy cigle powiksza i w ten sposób uczy-

ni dziaalno Towarzystwa niezalen od wpy-
wów zewntrznych. Fundusz ten cigle i stale

wzrasta, jak wynika z poniej podanego zesta-

wienia. Take fundusz obrotowy bd to wskutek
nowych róde dochodu, bd zwikszania si in-

nych (wkadki czonków zwyczajnych, subwen-
cye, odsetki od funduszu zakadowego, sprzeda
wydawnictw, datki czonków i t. d.) wzrasta (pomi-
nwszy rok 1906) z roku na rok. Fundusz za-

kadowy wynosi w r. 1906 42.823 k. 41 h., fun-

dusz obrotowy 7.495 k. 65 h.

Wydzia Towarzystwa skada si z 12 czon-
ków. Od chwili zaoenia Towarzystwa s nimi:

prezesem dr. Antoni Maecki, wiceprezesem
Oswald dr. Balzer, sekretarzem dr. Przemysaw Db-
kowski. Funkcye skarbnika sprawowali kolejno

w latach 1901—1903 Prof. Marceli Chlamtacz,

1904 Prof. Maryan Smoluchowski, 1905—1906
Prof. Wadysaw Abraham.
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Zwizek naukowo -literacki we Lwowie

Otwarty zosta w dniu 11 marca 1898 roku. Ini-

cyatyw do jego zaoenia dao kilku byych
czonków Instytucyi, która kilka lat przedtem

istniaa pod tem samem nazwiskiem, dla niepo-

wodze jednak finansowych po paroletniem trwa-

niu zostaa zwinit. Nowy Zwizek przyj te
i statuta dawnego. Póniej dopiero wprowadzono
w nie pewne, niezbyt istotne zmiany. Towarzy-
stwo ma za zadanie: uatwi czonkom swoim
wszechstronne zaznajamianie si z najnowszymi
prdami pimiennictwa, sztuki i nauki przez do-

starczanie im odpowiednich ksiek, pism i mo-
noci wymiany myli, tudzie zuytkowa prac
w tym kierunku podjt na korzy szerszej pu-

blicznoci. „rodkami do tego s: a) utworzenie

i utrzymywanie biblioteki; b) prenumerowanie cza-

sopism; c) pogadanki i odczyty z dyskusy,
oraz wieczorki Jiteracko-artystyczne dla czonków;
d) wydawnictwo dzie lub pism peryodycznych".

Zadania swoje spenia Zwizek, urzdzajc od po-

cztku swego istnienia co tydzie niemal (z wy-

jtkiem okoo trzech miesicy letnich) odczyty

z dyskusy i podjwszy wydawnictwo biblioteki

p. t. ..Wiedza i ycie", liczcej dzisiaj trzydzieci

kilka tomów. Redaktorami s: Dr. Jan Gwalbert

Pawlikowski, Dr. Kaz. Twardowski, Dr. Józef

Nusbaum i Dr. Jan Kasprowicz.

Czonków liczy Zwizek okoo 100, którzy

pac po 2 k. miesicznie. Maj za to co czwar-

tku odczyt i w zasadzie czytelni czasopism nau-

kowo literackich.

W skad Wydziau Zwizku wchodz: Prof.

dr. Jan G w. P a w I i k o w s k i, jako prezes,

redaktor „Sowa Polskiego" Zygmunt Wasi-
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lewski, jako wiceprezes, Wiktor Strusiski, jako
sekretarz, oraz Bolesaw Eulenfeld, jako skarbnik.

Zwizek stara si owadn ruchem umyso-
wym i przez skupienie si umysowych wytwór-
czych — ile mona — nim pokierowa w celu

oywienia ruchu i podniesienia poziomu kultu-

ralnego myli. Zadanie swoje spenia Zwizek
coraz lepiej, pomimo e we Lwowie trudno jest

stworzy podobne ognisko. Dawniej na wykady
uczszczao kilkadziesit osób, teraz po latach 9,

wci powikszajc frekwency, prelekcye doszy
do setek, nieraz kilkuset suchaczy doboro-
wych. Po kadym odczycie odbywa si dyskusya,

w której bierze udzia wielu ywo interesowa-

nych. Nieraz przemówienia zamieniaj si w do-

datkowe odczyty bardzo interesujce. Z powodu
wanie tego zwikszenia si frekwencyi Zwizek
musia przenie si do Kasyna miejskiego, bo
utrzymanie wasnego lokalu z odpowiedni sal
byo ponad siy finansowe Zwizku. Rocznie w se-

zonie zimowym, wiosennym i jesiennym, odbywa
si przecitnie 30—35 odczytów.

Towarzystwo literackie im. A. Mickiewicza we Lwowie
(ul. W. Mikoaja 1. 21).

Zaoone 8 maja 1886 r. ma wedug statutu

nastpujce cele: 1) umiejtne badanie dziejów

pimiennictwa polskiego ze szczególnem uwzgl-
dnieniem twórczoci Adama Mickiewicza i wspó-
czesnego ruchu umysowego; 2) budzenie zami-

owania do literatury, naukowe pogbienie jej

znajomoci i badanie jzyka polskiego, jak wy-
razu twórczoci artystycznej ; 3) krzewienie czci

wielkich poetów i pisarzy polskich.

Pocztkowo Wydzia Towarzystwa ograniczy
dziaalno sw do wydawania peryodycznego wy-
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dawnictwa p. t. „Pamitnik Towarzystwa litera-

ckiego im. Adama Mickiewicza", którego ukazao
si sze tomów pod redakcy Prof. Romana Pi-

ata, (1887— 1898), mieszczcycii szereg pierwszo-

rzdnej wartoci spraw, notatek, materyaów i t. p.

do ycia i twórczoci poety. Równoczenie prawie

z tem wydawnictwem przystpio Towarzystwo do
wydawnictwa krytycznego wszystkich dzie Mickie-

wicza: dotd ukazay si cztery tomy (1893 - 1904),

pod pras za znajduje si obecnie „Pan Tadeusz",

który obejmie tom V. i VI. W r. 19U2 rozszerzono

ramy Pamitnika, przemieniajc je na pismo kwar-

talne, obejmujce cao historyi literatury polskiej.

Nowe pismo p. t. „Pamitnik literacki" miesz-

czce prace najznakomitszych naszych history-

ków literatury, jak n. p. Brucknera, Chmielowskiego,

Nehringa, Chlebowskiego, Kallenbacha, Bruchnal-

skiego i t. d., naley dzisiaj do najpowaniej-
szych wydawnictw naukowych (dotd 5 tomów
1902-1905).

Niema zasug Towarzystwa jest te utworze-

nie Biblioteki Mickiewiczowskiej, obejmujcej cenny
zbiór autografów poety, jakote wyda dzie roz-

praw Mickiewiczowskich. Wspomnie dalej naley,

e Towarzystwo poruszyo w r. 1898 myl ob-

chodu stuletniej rocznicy urodzin Mickiewicza,

oraz wzniesienie kolumny Mickiewicza we Lwowie;
przyczynio si nadto w inny sposób do szerzenia

czci poety.

Pierwszym przewodniczcym Towarzystwa by
Dr. Roman Piat, Prof. uniw., po nim Dr. Wilhelm

Bruchnalski. Obecnie skad prezydyum jest nast-

pujcy: przewodniczcy Radca Dr. Ludmi Ger-
man, zastpca przewodniczcego: Dr. Wiktor

Hahn, prof. gimn., sekretarzem : Dr. Maryan Reiter,

skarbnikiem: Prof. Józef Czarnecki, redaktorem:
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Tadeusz Pini. Czonkiem zwyczajnym Towarzystwa
moe zosta kady badacz dziejów pimiennictwa
polskiego, lub mionik literatury polskiej. Czonko-
wie, opacajcy wkadk 10 koron, otrzymuj
Pamitnik literacki bezpatnie, wszystkie inne

wydawnictwa po cenie znionej. Liczba czon-
ków wynosi 300.

Towarzystwo heraldyczne.

Jest to Towarzystwo nowo zawizane, ma-
jce na celu podjcie i zorganizowanie bada
z dziedziny heraldyki i genealogii, jakote z za-

kresu tych wszystkich nauk, które pozostawa-

yby w jakimkolwiek zwizku z heraldyk lub

genealogi. Ku temu celowi suy maj zebrania

naukowe czonków, poszukiwania w archiwach

i bibliotekach, udzielanie wskazówek, ekspedy-

cye naukowe, wydawanie pisma peryodycznego,

jako organu stowarzyszenia, konkursy na prace

naukowe i wasne, wydawnictwa, gromadzenie
druków, dokumentów, rkopisów, toków, pie-

czci, autografów i wogóle wszystkiego, co moe
uatwi dziaalno Towarzystwa, a wreszcie urz-
dzanie v/ystaw i towarzyskich wycieczek.

Zaoycielami Towarzystwa s p. p.: Jerzy hr.

Borkowski, Prof. Bruchnalski, Julian Bykowski,

Jan hr. Drohojowski, Br. Gorczak, Dr. W. K-
trzyski, ks. Z. Kozicki, Adam Krechowiecki, Dr.

O. Kucharski, L. Pierzchaa, Dr. J. Starzewski

i M. Dunin Wsowicz.

Fundacya im. Szajnochy.

Pod tym tytuem istnieje fundusz na stypen-

dya dla zasuonych literatów i dziennikarzy. Ma-
jtek fundacyi wynosi w 1906 roku 66.788 k.
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93 h. Stypendya rozdawane s obecnie w wyso-
koci okoo 1.200 k. Przewodniczcym Komitetu
jest Dr. Antoni Maecki.

Towarzystwo wzajemnej pomocy
polskich artystów i literatów.

Dopiero co zaoone, bo na wiosn b. r.,

Towarzystwo to ma na celu zjednoczenie wszyst-

kich literatów i artystów w zamiarze wzajemnej
pomocy. Do celu tego maj suy: biuro pored-
nictwa pracy, bezpatny syndykat, bezpatna po-

rada lekarska i t. p. Reszt czynnoci Towarzy-
stwa wypenia biuro tumacze, oraz biuro ocen
krytycznych z pism i ksiek. Dochody maj by
obracane przedewszystkiem na poyczki czonków.
Do komisyi statutowej wchodz: P. p. Ludwik Ra-

mult, Józef Sosnowski, Gustaw Gwozdecki, Henryk
Cepnik, Edmund Kolbuszowski, Józef Chmieli-
ski, Maryan Olszewski i Marya Kazecka.

Towarzystwo wzajemnej pomocy uczestników

powstania z r. 1863 4

W r. 1868 dla pomocy uczestników powsta-
nia styczniowego, powracajcych z Syberyi,
zawizao si Towarzystwo opieki naro
wej pod przewodnictwem Alfreda Mockiego.

W 1871 zawiza si pod przewodnictwem
Waleryana Podlewskiego Komitet dla pomocy
wszystkich ubogich powstaców z r. 1863/4, a nieco

póniej i dla weteranów r. 1831.

Komitet ten przez Rzd zosta rozwizany
w r. 1887, lecz ju w 1888 za zgod Rzdu za-

wizao si ponownie majce te same cele To-
warzystwo wzajemnej pomocy, które trwa do-

tychczas.
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Prezesami jego byli: Józef Janowski, Adam
Sapieha, Antoni Chamiec, Józef Mciski i Leo-
nard Winiewski.

W 1906 r. Towarzystwo h'czyo czonków
czynnych i wspierajcych 437.

Dochody wynosiy 24.983 k. Fundusz za-

pasowy 27.240.

Wydatki: stae miesiczne zapomogi dla 65
uczestników i 32 rodzin w przeciciu wynosiy
16.947 k., a jednorazowe zapomogi 2.171 kor.

Oprócz tego na lekarstwa i pogrzeby wydano
916 kor.

Czytelnia akademicka

powstaa jako jawne zrzeszenie modziey aka-

demickiej w r. 1867. Pocztkowo ograniczona
tylko do szczupego grona modziey uniwersy-

teckiej, wkrótce ogarnia Czytelnia cay zakres

ycia duchowego modziey studyujcej we Lwo-
wie i ju od r. 1879 staje si jej formaln rzecz-

niczk w stosunku do spoeczestwa i do czyn-

ników kompetentnych, ilekro chodzio o zastp-
stwo naukowych interesów modziey. A w obro-

nie tych interesów wystpuje Czytelnia tem mie-
lej, e wszystkie Kóka naukowe — jedyne

poza seminaryami zorganizowane koa pracy

naukowej na lwowskim Uniwersytecie mieszcz
si w onie Czytelni. Od 1878 r., w którym pow-
stao pierwsze, a do dzi jedno z najpowaniej-
szych: Kóko przyrodników, do chwili obecnej

powstao ty-ch kóek z gór 20. Z nadesanych
Wydziaowi sprawozda 17 kóek w ostatnim roku

okazuje si, e wygoszono w nich 241 odczy-

tów ; czonków liczyy do 350. Nadmieni tu wy-
pada, e powanym czynnikiem rozwoju kóek
jest ich najdalej posunity samorzd. Ogóem
liczy Czytelnia akademicka 635 czonków; liczba
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ta w ostatnich kilku latach powoh' lecz stale wzra-

sta, a z chwil przeniesienia si do Domu aka-

demickiego postpi znów wydatnie naprzód.

Czytelnia prenumeruje 310 pism, z tych 90 nau-

kowych. Biblioteka Tow. liczy zwy 12.000 dzie
rónej treci, w rónych jzykach. Przychody Czy-

telni wynosiy w ostatnim roku przeszo 10.000

(w tem 3.000 kor. depozytów), rozchody 8.000

koron. Waciwe dochody Czytelni pyn
z wkadek czonków zwyczajnych (1400k.), prze-

wanie jednak z subwencyi Sejmu, Rady m. Lwowa
i t. d. (razem 1.400 k.) i z wkadek czonków
wspierajcych (1.200 k.). Szczególnie liczny za-

stp czonków wspierajcych f20 k. rocznie) jest

dowodem yczliwej opieki, jak spoeczestwo
Czytelni akademick otacza.

Bratnia Pomoc such. Uniwersy-
tetu powstaa, jako Towarzystwo wycznie hu-

manitarne, prawie równoczenie z Czytelni aka-

demick, z któr zreszt cz j tradycyjnie

serdeczne stosunki. Bratnia Pomoc obejmuje
przedewszystkicm pomoc materyaln dla nieza-

monej modziey akademickiej i to w formie

poyczek (w ostatnim roku udzielono 530 poy-
czek na sum 10.000 k., tanich i zdrowych obia-

dów, przez udzielanie zgoszonych w Tow. lekcyi

i zaj biurowych, wreszcie przez wydawanie po-
lece do yczliwych modziey aptekarzy i le-

karzy. Majtek Tow. wynosi w r. 1906 100.000

kor., fundusz elazny 16.000 k. Dochody Towa-
rzystwa pyn przewanie ze szczupych, jak do-

td, ofiar spoeczestwa. Wielk zasug Bratniej

Pomocy, któr dzieli na równi z Czytelni
akademick, jest podjcie przez te Towarzystwa
szerokich stara koo zbudowania polskiego

Domu akademickiego, który dziki ofiar-
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noci obywateli, szczególnie Profesorów Uniwersy-
tetu, hr. Aleksandrowej Skarbkowej i Dr. Hase-
wicza w Karlsbadzie, a przedewszystkiem wysikom
samej modziey, ju pod jesie b. r. bdzie
otwarty dla kilku Towarzystw akademickich oraz
dla stu kilkudziesiciu polskich studentów. Czon-
ków liczy Bratnia Pomoc 400. Prezesem jej w b. r.

wybrano p. Czesawa Mczyskiego, zastpc przew.

Matkowskiego, skarbnikiem W. \Vgrzynowskiego.

Biblioteka suchaczy prawa
(ul. Zimorowicza 1. 22).

Towarzystwo : „Biblioteka suchaczy prawa
we Lwowie" zaoone zostao w r. 1875 przez

Komitet, w skad którego wchodzili: Binder Wil-

helm, Czerwiski Adolf, Doboszyski Adam,
Dzbaski Stanisaw, Dzieduszycki Xawery, Man-
dybur Franciszek, Nowak Ignacy, Starzyski Sta-

nisaw i Thiirman Alojzy. Cel Tow. okrela § 3.

statutów, który opiewa: „Celem Towarzystwa
jest uatwienie suchaczom prawa zawodowego
ksztacenia si i rozbudzania w nich zamiowania
do samodzielnego studyum w dziedzinie nauk
prawniczych". Przez przecig 32-lctniego istnienia

Towarzystwo rozwijao si stale. Dzi wydao
Tow. wasnym nakadem wykady prawie wszyst-

kich profesorów Wydziau prawa, cieszc si
w tej mierze yczliwym z ich strony poparciem.
Ksigozbiór Tow. wynosi obecnie 4.900 dzie
i 2.500 skryptów. Liczba czonków przekroczya
ju 700. Dochody czerpie Tow. z wkadek czon-
ków, wydawnictw wasnych i odsetek funduszu

elaznego, którego stan obecny wynosi 4.427 k.

82 h. Obrót kasowy w ostatnim roku 1905/6 wy-

nosi 17.184 k. 36 h. W skad obecnego prezydyum
wchodz: Stanisaw arski, przewodniczcy;.
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Tadeusz Janiszewski, zastpca przew. ; Alfred Oha-
nowicz, sekretarz; Feliks Gieruszyski, zastpca
sekretarza.

^

Towarzystwo Bratniej Pomocy suchaczy Politechniki.

Celem Towarzystwa, które powstao w 1861 r.,

a formalnie zostao zatwierdzone w 1866 r., jest:

a) utworzenie ogniska ycia koleeskiego; b) po-
pieranie i skuteczne uatwianie ksztacenia si mo-
dziey we wszystkich gaziach wiedzy ze szcze-

gólnem uwzgldnieniem nauk fachowych ; c) udzie-

lanie pomocy materyalnej godnym a potrzebuj-
cym czonkom Towarzystwa.

rodkami do osignicia tego celu s : a) urz-
dzanie naukowo- literackich odczytów, wykadów,
rozpraw, pogadanek naukowych we wszystkich

gaziach wiedzy, zebra muzykalno- deklamacyj-
nych, wycieczek naukowych i towarzyskich, roz-

rywek i gier ksztaccych, a dozwolonych ; b) two-
rzenie w onie Towarzystwa staych kóek na-

ukowych i towarzyskich ; c) utrzymywanie odpo-
wiedniego lokalu, biblioteki, czasopism i innych
zbiorów naukowych ; d) wydawnictwo skryptów
i dzie naukowych w jzyku polskim ; e) nastr-
czanie rodków utrzymania, subsydowanie wycie-

czek naukowych czonków zwyczajnych Towa-
rzystwa, urzdzanych przez profesorów Szkoy
Politechnicznej lwowskiej, udzielanie stypendyów
z funduszów Towarzystwa, jakote poyczek bez-

procentowych w oznaczonym terminie zwrotu, a
do wysokoci pitnastu zr. (30 koron) jedno-

razowo ; f) wspomaganie chorych, a w razie

mierci ubogiego kolegi urzdzenie stosownego
pogrzebu.

Towarzystwo dziki poparciom spoeczestwa
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zebrao liczne fundusze. Posiada te wasny Dom
techników wartoci 60.000 k.

Bilans Towarzystwa z r. 1905. operowa
sum 161.383 k. 13 h., z czego na fundusz e-
lazny przypada 31.046 k. 99 h., na fundusz obro-

towy (poyczki) 57.556 k. 31. h. Obok bogatej

biblioteki czytelnia prenumeruje te 166 pism.

W kókach naukowych, cile fachowych panuje

przez cay rok szkolny ruch oywiony. Por letni

odbywaj si liczne odczyty z literatury i sztuki.

Przewodniczcym Tow. by w r. 1906 such. Pol.

Ryszard witochowski.

Czytelnia katolicka.

(ul. Czarnieckiego 1. 1)

Czytelnia katolicka zaoon zostaa w roku

1891. W roku tym z inicyatywy mskiego Towa-
rzystwa w. Wincentego a Paulo utworzony zosta
Komitet cilejszy, w skad którego weszli p. p. Dr.

M. Thullie, Wrabec, Zajczkowski, Girtler i kilku

innych, którzy byli zaoycielami Czytelni kato-

lickiej. Celem Czytelni jest utworzenie w sferach

inteligentnych ogniska katolickiego dla nauki, za-

bawy i rozpowszechnienia zasad i poj kato-

lickich.. rodkami do osignicia powyszych ce-

lów s: a) utrzymanie lokalu, w którym si czon-
kowie zbieraj w celu czytania, rozmowy i zabawy;

b) zbieranie i dostarczanie czonkom do czytania

ksiek, dzienników i czasopism ze szczególnem
uwzgldnieniem prasy katolickiej i dzie w duchu
katolickim pisanych; c) urzdzanie wieczorków
muzykalnych, odczytów i pogadanek literackich.

W roku 1906 liczya Czytelnia katolicka 244

czonków. Zarzd Czytelni skada si z 17 czon-
ków, a to z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekre-

tarza, skarbnika, gospodarza, bibliotekarza i za-
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stpców tyche. Prezesem jest Dr. Maksym iii an
Thulie, profesor Politechniki, 1-szym wicepreze-

sem: Ks. Dr. Szydelski Stefan, katecheta szkoy
realnej, ll-giem wiceprezesem: Dr. Rolny Wilhelm,

skryptor Biblioteki uniwersyteckiej, sekretarzem

Sienkiewicz Jan, oficya rach. Skarbu.

Sodaiicya Maryaska
(ul. Trzeciego Maja !• 4)

biorca pocztek swój od instytucyi ku czci M.
B. w Polsce okoo drugiej poowy wieku XVI.

powstaych, a gsto póniej na caym obszarze

rozsianych, jedna z 58 obecnie u nas istniejcych,

zaoon zostaa w r. 1897. Celem jej jest was-
ne udoskonalenie si stowarzyszonych i apostol-

ska ich dziaalno w sowie i czynie. Oprócz
wic uwicania si sodalisi lwowscy rozwijaj

akcy swoj w kierunku podniesienia miosier-
dzia, niesienia pomocy modziey szkolnej, wresz-

cie szerz te propagand etyczn. Staraniem

Sodalicyi tej powstaa ju „Bursa maryaska" dla

najuboszych gimnazyalistów, na któr o, jak

dotd, wycznie sami sodalisi. Czonków liczy

170. Z funduszów swoich, obracanych równie
na inne cele owiatowe, oraz narodowo-katolickie,

Sodaiicya zachowaa 14.000 k. na budow was-
nego gmachu. Zarzd: moderator: ks. Alfred
Wróblewski T. J.; prefekt: Leon br. Dormus;
wiceprefekci : Adam Konopka, Tadeusz Langie;

sekretarz: Dr. Stanisaw Brykczyski.

Macierz polska.

Z inicyatywy Ignacego Józefa Kraszewskiego,

pisarza polskiego, i na podstawie „listu fundacyj-

nego", wygotowanego przez Wydzia krajowy
dnia 21 kwietnia 1882, powstaa wieczysta fun-
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dacya pod nazw: „Macierz polska". Celem tej

fundacyi jest rozszerzenie owiaty ludowej za po-
rednictwem wydawnictw w tych warstwach spo-
eczestwa, w których jej potrzeba okae si naj-

pilniejsz. W cigu dwudziestokilkoletniego swego
istnienia wydaa Macierz polska 113 publikacyj,

niektóre w kilku, a nawet kilkunastu wydaniach,
w przeszo 800.000 egzemplarzach. Nosz one
tytu bd „Wydawnictwa Macierzy polskiej"

(Nr. 1—83), bd „Biblioteka Macierzy polskiej"

(Nr. 1—30). Stan majtku elaznego fundacyi

wynosi 77.090 k. 12 h. Zarzd fundacyi skada
si z Rady nadzorczej i z Rady wykonawczej,
nadzór za nad fundacy wykonywa Wydzia kra-

jowy. Rada nadzorcza: Kurator: Hr. Badeni Sta-

nisaw, Marszaek krajowy. Czonkowie: Ks. Bil-

czewski Józef, Arcybiskup rz. kat., Ks. Lubomirski
Andrzej, (2 miejsca wolne). Rada wykonawcza:
Prezes: Prof. Dr. Ludwik Finkel. Zastpca pre-

zesa: Dr. Tadeusz Piat, oraz piciu czonków.
Sekretarzem literackim jest Dr. Konstanty Wojcie-

chowski.

Fundacy „im. Tadeusza Kociuszki".
Ze skadek publicznych, zbieranych od r. 1894,

powsta fundusz pamitkowy im. Tadeusza Ko-
ciuszki, z którego utworzono wieczyst fundacy
zatwierdzon przez Namiestnictwo dnia 5 kwiet-

nia 1902 r.

Cel fundacyi okrela artyku L aktu funda-

cyjnego. Wedle niego zadaniem jej jest „szerzy
owiat midzy modzie, która opuszcza szkoy
ludowe, wzmacnia w niej poczucie religijne,

utrwala moralno, budzi ducha narodowego,
wpywa w tym samym kierunku i na starsze

pokolenia, zasila instytucye pracujce na polu

owiaty ludowej, wspiera usiowania ludnoci
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polskiej w tych okolicach, gdzie ludno ta wal-

czy o utrzymanie swej narodowoci". W cigu
dwuletniego swego istnienia wydaa fundacya 4

publikacye wikszych rozmiarów w 13.500 egzem-
plarzach i rozpocza druk dziea „Polska", (obrazy

i opisy), którego wyszo 5 zeszytów. Stan majtku
narodowego fundacyi wynosi 47.331 k. 80 h.

w papierach publicznych, 30.000 k. udzielonych

tytuem poyczki na budow szkoy polskiej w Bia-

ej i 20.000 k. wypoyczonych majtkowi obroto-

wemu na wydawnictwo : „Polska". Zarzd funda-

cyi sprawuje Komitet administacyjny, w skad
którego wchodz wszyscy czonkowie Rady wyko-
nawczej Macierzy Polskiej i dwaj czonkowie
Zarzdu gównego Towarzystwa pedagogicznego.

Przewodniczcym jest Prof. Dr. Ludwik Fin-

kel, zastpc przew. Dr. Tadeusz Piat, sekreta-

rzem Dr. Konstanty Wojciechowski, administra-

torem wydawniczym Dr. Józef Baaban.

Polskie muzem szkolne

(ui. Mikoaja I. 21).

Zaoone zostao dnia. 31 maja 1903 na wnio-

sek Dra Ludomia Germana przez Towarzystwo
naucz, szkó wyszych we Lwowie. Do dziea
zaoenia tego Muzeum przystpio w tym samym
roku i Tow. Pedagogiczne.

Zarzd Muzeum usiuje stworzy powane
zbiory, niezbdne do pracy w zakresie pedagogii,

dydaktyki i historyi szkó, jako te pragnie zapo-
zna sfery nauczycielskie z wzorowemi urzdze-
niami szkolnemi i rodkami, sucymi do uzmy-
sawiania nauki.

Sprysto przewodniczcego Zarzdu, Dra
Germana, wprowadzia Muzeum na drog nad-

zwyczajnego rozwoju mimo szczupoci materyal-

25
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nych rodków. Zbiory muzealne powstay gównie
przez ofiarno instytucyi i osób prywatnych,
a liczba pozycyi bibliotecznej osignie niebawem
cyfr 7.000. Fundusze Muzeum skadaj si ze

subwencyi Ministerstwa Owiaty (1.000 k.), Sejmu
krajowego (1.000 k.), Rady m. Lwowa (1.000 k.),

Tow. naucz, szkó wyszych (500 k.), i Tow. peda-

gogicznego (500 k.). Wiksz cz ogólnej sumy
dochodów pochania opata lokalu i sucego,
bo kwot 3.000 k. z gór. Dlatego Zarzd Muzeum
rozwija starania, aby te fundusze pomnoy; ma
te nadziej, e ofiarne spoeczestwo gorcem
poparciem pozwoli Muzeum w krótkim czasie

„uczyni zado wszechstronnym potrzebom pracy

naukowej okoo dziejów polskiej szkoy i jej roz-

woju w przyszoci". Prezesem Muzeum jest Dr.

Ludomi German, zastpc: Tadeusz Lewicki,

sekretarzem: Antoni ukasiewicz, kustoszem: Dr.

Stanisaw Kossowski. Delegatem Rady szkolnej

kraj. jest Dr. Franciszek Majchrowicz, delegatami

Tow. naucz, szkó wyszych : Pp. Józef Czernecki,

Jan Jdrzejowski i Artur Passendorfer, delegatami

Tow. Pedagogicznego : p. p. Aniela Aleksandrowi-
czówna, Dr. Placyd Dziwiski i Ignacy Nowicki.

Uniwersytet ludowy im. Adama Mickiewicza

powsta w r. 1899 w stuletni rocznic urodzin

wieszcza. Inicyatorem i propagatorem by in.

Edmund Libaski, za którego staraniem post-
powa modzie polska skupiona w Stów. „Zje-

dnoczenie" we Lwowie utworzya statutowo t
instytucy. Broszura p. t. „Co to jest Uniwersytet

ludowy"? napisana przez Libaskiego i liczne wy-
kady rozszerzyy ide Instytucyi, której celem byo
i jest wiedza dla wszystkich.

W krótkim czasie Towarzystwo liczyo ju
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do 1.000 czonków, a po prelekcyach wygasza-
nych w rónych miejscowociach kraju zawizy-
wano tam oddziay prowincyonalne. Pod prze-

wodnictwem niestrudzonego dziaacza i prelegenta

tej instytucyi in. Libaskiego, w okresie do r.

1902 zaznaczy si najwietniejszy okres rozwoju
i dziaalnoci. Ze Lwowa wyjedali w kad nie-

dziel i wita liczni prelegenci, rekrutujcy si
z docentów Uniwersytetu, lekarzy, literatów, praw-
ników, inynierów, a ju w r. 1900 utworzy
si nowy oddzia, jako ognisko dla popularyzacyi

wiedzy w Krakowie, gdzie gorliw dziaalno
rozwin . p. in. Urbanowicz, póniejszy przewod-
niczcy Towarzystwa.

W nastpnych latach powsta staraniem Pro-

fesorów Uniwersytetu „Uniwersytet powszechny",
z powodu czego ubyo nieco prelegentów Uni-

wersytetowi ludowemu.
Trudnoci w nabyciu odpowiednich obszer-

nych sal byy i s po dzi dzie jedn z prze-

szkód naleytego rozwoju instytucyi.

W r. 1903 przeniesiono gówny Zarzd do
Krakowa, a przewodniczcym obrano Prof. Odona
Bujwida, który pozosta nim przez dalsze szeregi

lat i odtd dziaalno rozwijaa si intenzywniej

w Galicyi zachodniej, sabiej za we wschodniej.

Obecnie liczy cae Towarzystwo wraz z oddzia-

ami prowincyonalnymi do 800 czonków, opa-
cajcych wkadki w wysokoci 1 k. na kwarta.

i\'a fundusze Towarzystwa skadaj si oprócz
wkadek dochody z wykadów, oraz datki dobro-
wolne i zapisy.

Towarzystwo utrzymuje kilka czytel, biblio-

tek, a w Krakowie zorganizowao „Biuro po-
rady dla samouków".

Wykady z dziedziny przyrody, techniki, lite-

25*
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ratury i sztuki, wszystkie illustrowane obrazami
wietlnymi, ciesz si zawsze liczn frekwency»
a obecnie jest w toku akcya dla budowy „Domu
ludowego" w Krakowie. Na r. 1907 wybrano prze-

wodniczcymi iterata i publicyst, W. Feldmana;
sekretarzem i nader czynnym organizatorem wy-
kadów, jako te i prelegentem jest Dr. Stanisaw
Keller-Kranz. Uniwersytet ludowy obj sw
prac równie i graniczcy lsk austryacki —
wyjedaj tam czsto prelegenci krakowscy, a ze

lwowskich wygosi tam szereg wykadów w ró-
nych miejscowociach in. Libaski z dziedziny

przyrody, techniki i sztuki. Usiowania, by obj
take miejscowoci wiejskie, byy pomylne; na
wykady zbierali si bardzo licznie wieniacy, brak
jednak potrzebnych funduszów nie dozwoli na
podane rozwinicie wykadów wiejskich. Czon-
kowie Instytucyi maj wstp bezpatny, inni su-
chacze za opat 10 halerzy. Uniwersytet rozpo-
cz wydawnictwo popularnego miesicznika:
„Wiedza dla wszystkich", które jednak nie utrzy-

mao si, natomiast broszurki popularne, bdce
powtórzeniem poszczególnych wykadów, maj
powodzenie. Gówny skad tych wydawnictw znaj-

duje si w Krakowie (ul. Grodzka 1. 43).

Towarzystwo ludoznawcze

(ul. Michaa 1. 4).

Myl zaoenia Towarzystwa ludoznawczego
powstaa w r. 1891 w sekcyi antropologicznej na
Zjedzie lekarzy i przyrodników polskich w Kra-

kowie. Poruszona znowu na Zjedzie literatów

i dziennikarzy w czasie Wystawy krajowej we Lwo-
wie w r. 1894 doczekaa si nareszcie urzeczy-

wistnienia. Wybrana komisya opracowaa statut,

zyskaa aprobat Namiestnictwa, a dnia 9 lutego
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1895 r. wybrano pierwszy Zarzd, na którego
czele stan . p. Prof. Dr. Antoni Kalina. Nie-

bawem przystpiono do wydawnictwa kwartalnika:

„Lud", który w biecym roku rozpocz 13-ty

rok swojego istnienia.

Celem Towarzystwa jest zbieranie materyaów
do zwyczajów i obyczajów ludu, zamieszkujcego
ziemie dawnej Polski, badanie jego wierze, prze-

ytków i gwary ludowej, czynienie pomiarów an-

tropologicznych i t. d. Tow. ledzi .take wyniki

pracy ludoznawczej innych narodów i stara si
o rozprawy syntetyczne z folkloru porównaw-
czego. Nareszcie pragnie Tow. w razie wzrostu
funduszów przystpi do otwarcia Muzeum lu-

doznawczego, w którem mogoby pomieci
odpowiednie zbiory i bibliotek zawodow, aby
w ten sposób uczyni zado potrzebie nauki

polskiej i uatwi zadanie przyszym wspópra-
cownikom. Towarzystwo liczy obecnie czonków
zaoycieli 3, honorowych 3, korespondentów 9,

czonków czynnych 310, razem osób 325. (Maa
niestety liczba i dlatego skromne rezultaty pracy;.

Majtek Tow. w rubryce: stan czynny wynosi
8.500 k., tyle w rubryce: stan bierny. Preliminarz

na r. 1907 dochodzi do sumy 4.00Ó k. Prezesem
Tow. (drugim z rzdu) jest Prof. Dr. Józef Kal-
lenbach, I. wiceprezesem Prof. Dr. Wilhelm Bruch-
nalski . II. wiceprezesem dyrektor Stanisaw Bal.

Towarzystwo owiaty ludowej.

Celem tego Towarzystwa, zaoonego w r.

1880, jest: a) szerzenie owiaty przez zakadanie
czytelni bezpatnych, wypoyczalni i bibiiotek pu-
blicznych, przez zaopatrywanie w poyteczne*
ksiki i czasopisma, tudzie wspieranie ju
istniejcych czytelni i bibliotek; b) urzdzanie
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W tyche czytelniach gonego czytania z czaso-

pism i i^siek w czytelni si znajdujcych; c) urz-
dzanie publicznych odczytów z przedmiotów uy-
tecznych; d) rozdawanie dzieek popularnych, jako

te nagród w ksikach celujcym uczniom szkó
ludowych; e) zakupno w wikszej iloci ksiek
i sprzeda ich po niskich cenach bez zysku;

f) wydawnictwo dzieek ludowych, pism peryo-

dycznych i tym podobnych publikacyi; g) premio-
wanie nauczycieli odznaczajcych si gorliwoci
okoo krzewienia owiaty; h) wspieranie wszel-

kich prywatnych usiowa pod tym wzgldem
podejmowanych.

Rozwój Towarzystwa jest pomylny, a najlep-

szym tego dowodem jest ilo zaoonych biblio-

tek i czytelni, w których stale pisemka ludowe
utrzymuje Wydzia z wasnych funduszów.

W biecym roku postanowio Towarzystwo
wej na drog wydawnictwa ludowych dzieek.

Sprzyjaj temu skromne zreszt fundusze, zbie-

rane z wkadek czonków, których liczba docho-

dzi do 200 osób, oraz subwencyi Sejmu, Repre-

zentacyi m. Lwowa i kilku Rad powiatowych.
Na rok biecy wybrani zostali: Prezesem Dr.

Franciszek Tomaszewski, zastpc: X. Dr.

Jan Fijaek, sekretarzem : Antoni ukasiewicz.

Towarzystwo „Ochrona Modziey".

Towarzystwo to, istniejce od lipca 1904 r.,

zawizane zostao pr^ez ankiet, zwoan przez

Czytelni katolick celem obmylenia sposobu
reformy wychowania moralnego i fizycznego mo-
dziey. W skad tej ankiety wchodzili oprócz czon-
ików Czytelni katolickiej (Dr. M. Thullie, X. Prof.

Dr. A. Pechnik. Prof. Dr. W. Wróbel) delegaci

wszystkich Towarzystw, zajmujcych si wycho-
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waniem modziey, jak i redakcyi pism pedago-

gicznych, oraz i sfer lekarskich. Rezultatem kilku-

nastu posiedze owej ankiety jest statut Tow.
„Ochr.Modz.", zatwierdzony przez Namiestnictwo.

Celem Towarzystwa jest podniesienie poziomu mo-
ralnoci modziey. Czonków liczy Towarzystwo
180. Fundusze z wkadek czonków wspierajcych
i czynnych wynosz rocznie okoo 800 k. Preze-

sem Tow. jest Bolesaw Lewicki, zast. prez.:

Stanisaw Majerski, sekretarzem: Dr. Wal. Wróbel,
skarbnikiem : Micha Osada.

Towarzystwo „Zwizek rodzicielski".

Równolegle z rozwojem Lwowa i jego wzro-
stem potguje si w zastraszajcy sposób ndza,
ta nieodczna towarzyszka wielkich miast, a wy-
stpuje we Lwowie jeszcze jaskrawiej, jak w sto-

licach krajów bogatych. Na najwiksze niebezpie-

czestwo w tem rodowisku walki o byt naraona
jest dziatwa, która pozbawiona opieki rodziców,

zajtych przez cay dzie trosk o chleb powsze-
dni, wasa si w czasie wolnym od nauki szkol-

nej i nasika wszystkiem tem zem, w jakie obfi-

tuje wielkomiejska ulica.

Smutny ten stan spowodowa w r. 1897 zao-
enie Towarzystwa: „Zwizek rodzicielski". Pierw-

szy Wydzia Towarzystwa stanowili : Dr. Godzimir
Maachowski Dr. Zdzisaw Marchwicki, pni Maa-
chowska, Mieczysaw Baranowski, Dr. Antoni

Dzidzielewicz, Zygmunt Kunstman, Józefa Kuli-
ska, Mieczysaw Warmski, Szczsny Parasiewicz,

Justyn Lang i Aleksander Getritz.

Towarzystwo wzio sobie za zadanie uzu-

penienie braków wychowania domowego, ago-
dzenie ndzy wród modziey szkolnej, podnie-
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sienie stanu jej zdrowia i prowadzenie jej w du-

chu narodowym.
Celom tym su: 1) domy opiei<i, które mo-

dzie szkoln, skazan na zatruwanie si fizyczne

i moralne, wydobywaj z ciemnych i wilgotnych
jaski suterynowych, lub zbieraj j z ulic miasta,

przygarniaj w jasnych i przestronnych salach

szkolnych, gdzie pod opiek wybranych nauczy-
cieli znajduje ona ciepo, wiato, zacht do do-
brego, nauk i zabaw, a wreszcie podwieczorek,
który dla niejednego dziecka stanowi cae poy-
wienie popoudniowe; 2) zaopatrywanie dziatwy
w bielizn i odzie; 3) staranie o zdrowie fizyczne

dziatwy przez urzdzanie wycieczek, zabaw, k-
pieli i t. p, 4) przedstawienia „Uranii" (obrazy wie-
tlane z pouczeniem), gdzie modzie poznaje
i uczy si kocha ojczyzn i przeszo.

W pierwszym roku (1900) obejmowao Towa-
rzystwo 212 czonków, a dziaalno jego ogra-

niczaa si do utrzymywania 6 domów opieki,

wycieczek i zabaw urzdzanych w 9 szkoach.
Dochody wynosiy 8.924 k. 49 h.; w roku 1905
posiada ju Towarzystwo 12 domów opieki, urz-
dza wycieczki letnie w 21 szkoach, obejmuje za
879 czonków i rozporzdza funduszem 18.450 k.

99 h. Fundusze Towarzystwa powstaj z subwen-
cyi sejmowej i miejskiej, z festynów, darów i wka-
dek czonków ; aknie ono coraz wicej, bo te
coraz bardziej ronie teren jego pracy. Wkadka
zwyczajnego czonka Towarzystwa wynosi 4 k.

rocznie, spacalne w ratach kwartalnych.

Prezydyum „Zwizku" stanowi: prezes, Dr.

Jan Dylewski, zastpca, Franciszek Proch nicki

i sekretarz, Jan Szafraski.
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Konserwatoryum galicyjsk. Towarzystwa muzycznego
we Lwowie, w budynku wasnym przy ul. Chorczyzny 17.

Towarzystwo muzyczne zaoone zostao
w 1810 r. przez Amadeusza Mozarta, syna wiel-

kiego Wolfganga Amadeusza Mozarta (pocztkowo
pod nazw Towarzystwa vv. Cecylii). Zrazu utrzy-

mywao szko muzyczn, której nadano w 1880 r.

nazw Konserwatoryum.
Towarzystwo ksztaci uczniów w ca>'m

zakresie muzyki, ponadto przygotowuje do wy-
stpów w operze. Nauki piewu udziela 23
nauczycieli nastpujcych przedmiotów: piewu
solowego i chóralnego, gry na instrumentach smycz-
kowych i dtych, na fortepianie, organach, har-

monii, kontrapunktu, kompozycyi, deklamacyi, j-
zyka woskiego i historyi muzyki. Poza tem od-

bywaj si wiczenia zbiorowe piewu, muzyki
komnatowej i orkiestralnej, oraz produkcye i wi-
czenia popisowe. Rok szkolny trwa do 30 czerwca,

Egzamina wstpne rozpoczynaj si dnia 5 wrze-
nia. Opata za nauk wynosi stosownie do przed-

miotu: za przedmiot gówny, wraz ze wszystkimi
wedug planu z nim zczonymi przedmiotami
dodatkowymi, od 80 do 300 k. rocznie, które

ewentualnie mog by spacane w ratach mie-

sicznych.
Dyrekcya: Sotys Mieczysaw, art. dyr.,

prof. organów, fortep. i kompozycyi.
W skad grona nauczycielskiego wchodz

Profesorowie: Brzechowska Bogusawa (pr. fort.),

Fugi Franc. (pr. oboju i klarnetu), Jackl Franc.

(pr. skrzypców), Kozowska Izabela (pr. fortep.).

Kurz Vilem (pr. fortep.), De Latour Izabela (pr.

fortep.), Malisz Wilhelmina (pr. fortep.), Neuhau-
ser Franc. (pr. fortep.), Niewiadomski Stan. (pr.
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teoryi, harmonii, hist. muz., piewu chor.), Pro-
tung Melania (jzyk woski), Schóbert Rupert,

(pr. fagotu), Sierosawski Wincenty (pr. fortep.),

Sladek Alojzy (pr. wiolonczeli), Somkowski Franc.

(pr. fortep., harmonii kontrapunktu i instrumen-

tacyi), Spatt Antoni (pr. fletu), Suchomel Winc.
(pr. waltorni), Wolfsthal Maurycy (pr. skrzyp.),

Wysocki Walery (pr. piewu sol.), Wysocki Franc.

(pr. deklam.), Zelinger Wincenta (pr. fortep.)

Uczniów liczy 460. Subwencya rzdu, kraju,

miasta, tudzie czesne skadaj si na fundusze Tow.

Towarzystwo przyjació sztuk piknych
(ul. Dzieduszyckich 1. 1).

Tow^arzystwo przyjació sztuk piknych we
Lwowie zostao zaoone w 1868 r., jako samo-
istne Towarzystwo z wystawami czasowo odbywa-
jcemi si raz na rok, w sali gmachu Politechniki.

W roku 1886 zjednoczyo si lwowskie Towarzy-
stwo z identycznem Towarzystwem w Krakowie,
pod nazw „Reprezentacya lwowska zjednoczo-

nego Towarzystwa przyjació sztuk piknych w Kra-

kowie" z wiceprezesem na czele, Andrzejem ks.

Lubomirskim, i od tego czasu utrzymywao sta
wystaw dzie sztuki w lokalach wynajmowanych
przez Towarzystwo. W roku 1895 przeistoczya

si Reprezentacya w samoistne Towarzystwo przy-

jació sztuk piknych we Lwowie, wybierajc swym
przewodniczcym Dr. Wadysawa oziskiego.
W dalszym cigu zostawao Towarzystwo pod
przewodnictwem: Prof. Dra Jana Booz Antonie-

wicza, obecnie za Prof. Stanisawa Rej chan a. Ce-

lem Towarzystwa jest utrzymywanie staej wystawy
dzie sztuki, oraz szerzenie i rozbudzanie zamio-
wania do sztuki.
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Liga ku ochronie czci.

Liga ku ochronie czci zawizan zostaa
dnia 2 marca 1904 r., a jej inicyatorami i zao-
ycielami byli w pierwszym rzdzie J. O. ksi
Jerzy Czartoryski, dalej Dr. Stanisaw Gbi-
ski, Prof. Uniwersytetu i Dr. Jan Dylewski,

wiceprezydent krajowego wyszego sdu we Lwo-
wie. Celem Towarzystwa jest obrona honoru i czci

i zapobieganie pojedynkom rodkami w §. 3 sta-

tutu wymienionymi. Sd honorowy Towarzystwa
skada si z 40 czonków, ludzi najpowaniejszych
w kraju. Towarzystwo liczy obecnie 650 czonków.
Wkadka roczna czonka wynosi 3 k., a wpisowe
1 k. Towarzystwo zaatwia sprawy honorowe tak

czonków, jak i nieczonków. Od chwili zawi-
zania Towarzystwo zaatwio 43 spraw honoro-
wych, w tem 24 spraw nieczonków.

Obecnie Prezydyum skada si: z prezesa:

J. O. ksicia Jerzego Czartoryskiego; I. wicepre-

zesa: Juliusza hr. Bielskiego; II. wiceprezesa: Dr.

Jana Dylewskiego, oraz sekretarza i skarbnika:

Dra Wodzimierza Godlewskiego.

Narodowe Towarzystwo chowu koni.

Zaoone przez Konstantego hr. Siemie-
skiego ma na celu chów koni i wypróbowanie
ich na torach wycigowych. Liczy czonków okoo
130. Prezesem jest Stanisaw hr. Siemieski.

Galicyjskie Towarzystwo gospodarskie

(ul. Karola Ludwika 1. 3).

Zaoone dnia 3-go lipca 1845 r. zostawao
przez lat 16 pod kierunkiem pierwszego swego
prezesa, ksicia Leona Sapiehy, rozwijajc si
na instytucy pierwszorzdnego w kraju znaczenia.
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Prezesem Tow. jest Stanisaw Brykczyski,
wiceprezesami za Pp.: Artur Zaremba Cielecki,

równoczesny prezes Towarzystwa Kóek rolni-

czych, Jan Vivien de Chateaubrun i ks. Witod
Czartoryski. Towarzystwo to obejmujc akcy
swoj wschodni cz kraju od powiatu jaro-

sawskiego po Bukowin, t. j. 51 powiatów, po-
dzielone na 30 oddziaów czyli Towarzystw filial-

nych, liczyo z kocem 1905 roku czonków
2.909. Zadaniem Towarzystwa jest popieranie

i podnoszenie poszczególnych gazi gospodarstwa
krajowego, a mianowicie : poprawnego chowu
koni, byda rogatego i wszelkich inwentarzy y-
wych, nie wyczajc drobiu, zakadanie pól do-

wiadczalnych dla uprawy i aklimatyzacyi lepszych

gatunków zbó i rolin pastewnych, jako te pro-

gramowego przeprowadzania upraw próbnych przy

pomocy nawozów sztucznych. W zakres dziaal-

noci Tow. wchodzi te zastpstwo interesów rolni-

ctwa wobec rzdu centralnego i wadz antonom.
Komitet Towarzystwa urzdza corocznie dla

oficyalistów prywatnych i wocian kurs i wy-
kady rolnicze, weterynaryjne i sadowniczo-ogrod-
nicze, rozdajc przytem po znionych cenach
szczepy drzew owocowych, nasienie lnu inflanc-

kiego i rolin pastewnych.

Urzdzane bywaj równie corocznie wystawy
przegldowe dla premiowania byda wociaskiego,
jak te co par lat wystawy targowe materyau
rozpodowego wszelkich inwentarzy; wystawy sa-

downiczo-ogrodnicze i targowe zbó i nasion,

oraz wystawy konkursowe maszyn i narzdzi
rolniczych. Staraniem Towarzystwa zaoona zo-

staa przed omiu laty na gruntach do fundacyi

Skarbkowskiej nalecych wylgarnia ryb w Opa-
rach pod Drohobyczem, która dostarcza narybku
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karpia, sandacza i pstrga do zarybienia rzek i sta-

wów. W tym samym czasie utworzony zosta przy

Komitecie Towarzystwa oddzia handlowy, pored-
niczcy w zakupnie i dostarczaniu rolnikom na-

wozów sztucznych, maszyn i narzdzi, jako te
wszelkich innych artykuów rolniczych.

Komitet od lat 40 wydaje kosztem przeszo
20.000 k. rocznie, tygodnik fachowy, „Rolnik",
który bezpatnie rozsya czonkom paccym pi^zy-

najmniej 10 k. wkadki do Towarzystwa.

Lwów w pracy nad uprzemysowieniem kraju

u ostatnich latach.

(Skreli Dyr. L'\g\ przemysowej p. Olszewski).

Jest to znamienny objaw w naszych stosun-

kach rozwojowych, e przejawy ycia umysowego,
a zwaszcza ycia politycznego ledzimy i reje-

strujemy z ca skrzQtnocia, natomiast o zbiera-

niu materyaów do dziejów ycia gospodarczego
nikt u nas nie myli.

Bylimy i jestemy niepoprawnymi arystokra-

tami gustów i marzycielami chwili. Byle zna hi-

story ruchów ducha, history pikna, choby
ono byo kwiatkiem na kouchu ndzy krajowej,

byle umie na pami szczegóy zdarze w dzie-

dzinie wyzwolonego abstraktu — to wystarczy;

historya tworzenia wartoci, choby najbardziej

ywotnych, ale swoj szkaradn nieodzownoci
do ycia a brutalnych i dlatego tak „nie intere-

sujcych" — niech si pisze sama.
Wynik tej zbytkownoci w historyografii pol-

skiej taki, e mamy najsubtelniejsze rozprawy
w drobiazgowych szczegóach dziejów politycz-

nych, ale nie mamy nawet szkiców do historyi

naszego rolnictwa, do dziejów przemysu i han-

dlu polskiego.
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Zapomnielimy o starej rzymskiej zasadzie:

„historia magistra vitae", cho si pisao na ten

temat niejedno pikne zdanie egzaminowe.
Brak tej rozumnej kierowniczki w obecnem

yciu gospodarczem narodu tworzy dotkliw luk
zwaszcza dla tych, co si sprawie rozwoju tego

ycia z urzdu i zawodu oddaj.
W ciasnych ramach tej szkicowej pracy na-

ley przypomnie troch zdarze w dziedzinie

t. zw. uprzemysowienia kraju, które wyszy ze

stolicy, lub cz sie z nowoczesnem yciem spo-

ecznem Lwowa.
Zaczn od doby po ostatniej Wystawie kra-

jowej, a wic od lat 1895— 1897, bo poprzednie
objawy akcyi uprzemysowienia znale atwiej

w oywionej w okresie tej Wystawy literaturze

przemysowej.
Dat, od której rozpoczyna si oywiony od-

ruch spoeczestwa w kierunku obrony i rozwoju
rodzimego przemysu, jest dzie 8-go lutego 1895 r.,

w którym odbyo si na ratuszu lwowskim pierw-

sze zebranie Towarzystwa zachty przemy-
su krajowego pod przewodnictwem ks. Je-
rzego Czartoryskiego.

Ju w 1891 r. w czasie uroczystoci stulet-

niej rocznicy Konstytucyi 3-go maja powstaa
myl, aeby ku uczczeniu tego wiekopomnego
w dziejach narodowych zdarzenia zaoy Towa-
rzystwo, majce na celu ekonomiczne odrodzenie

kraju, a zmierzajce przedwszystkiem do popiera-

nia i dwigania krajowego przemysu.
Myl przewodni twórców tego Towarzystwa,

bya ch utrwalenia zapau i zainteresowania roz-

budzonego dla spraw przemysu krajowego przez

Wystaw z 1894 r.

Najpowaniejsze osobistoci kraju i stolicy
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Stanowiy pierwszy Wydzia T, Z. P. Kr. Preze-

sem by pose August Gorayski, zastpcami : Dr.

Marchwicki, Prof. acharyewicz i Tadeusz Roma-
nowicz. W Wydziale zasiadali Marszaek hr. Ba-
deni, St. Szczepanowski, Micha Michalski, Dr.

Ochenkowski, Dr. T. Weigel, Dr. Zgórski, in.
Edmund Zieleniewski, Dr. Gbiski, Dr. Leo,

hr. ubieski, radca A. Nawratil, St. Ciuchinski,

Prof. Pawlewski, Jan Rotter, Dr. Rutowski, Józef

Wczelak i t. d.

Sekretarzem Towarzystwa by p. Juliusz Star-

kel, który z nieodaowanej pamici Tadeuszem
Romanowiczem stanowili dusz i waciwy rdze
tej organizacyi.

Pierwsz waniejsz prac T. Z. P. Kr. byo
zaoenie „Nieustajcej wystawy okazów prze-

mysu krajowego*) i powoanie do ycia pierw-

szego peryodycznego wydawnictwa dla spraw
uprzemysowienia p. t. „Przewodnik przemysowy".

Nieustajca wystawa miaa si sta pierwszem
wikszem, nie tyle na zysk, jak na szersz oby-
watelsk miar obiczonem zbiorowiskiem okazów
krajowej pracy przemysowej, rodkiem atwiej-

szej stycznoci kupujcych ze sfer wytwarzajc,
pomoc dla sabszych wytwórców, a dobrym spo-

sobem reklamy dla caej krajowej produkcyi.

„Przewodnik przemysowy", postawiony od-

razu przez redaktora Starkla na poziomie wzoro-
wym pod wzgldem interesujcego materyau i do-

skonaej formy, sta si wybornym rodkiem in-

formacyjnym dla ogóu o zadaniach i objawach
prac nad uprzemysowieniem kraju.

Roczniki „Przewodnika przemysowego" sta-

*) objtej nastpnie przez gmin miasta Lwowa
i istniejcej do dzi dnia w t. zw. paacyku Biesiadeckich.
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nowi te dzi nadzwyczaj cenne ródo dla przy-

szych prac o historyi przemysu w tej dzielnicy

polsi<iej.

Pomoc materyalna spoeczestwa i kraju dla

Towarzystwa zachty przem. kr. zapowiadaa si
w pocztkach lepiej, anieli to póniej miao miej-

sce. Mierzono „siy na zamiary", a rozczarowa, jak

w wielu innych wypadkach, tak i tutaj nie brako.
Obok „Nieustajcej wystawy Towarzystwa za-

chty przem. kraj." wchodz równoczenie w y-
cie wystawy gwiazdkowe przemysu krajowego,
a pierwsza tego rodzaju wystawa, urzdzona przed
witami Boego Narodzenia 1895 r. przez Mu-
zeum przemysowe miejskie na wzór wiedeskich
wystaw austryackiego przemysu, zyskuje sobie od
razu uznanie w sferach przemysowych i yczliwe
poparcie ogóu. O ile chodzi o opiek kraju nad
akcy uprzemysowienia i o materyalne poparcie

teje, to rol t spenia nowowybrana w tym cza-

sie (1896) ze zmian kadencyi sejmowej Komisya
krajowa dla spraw przemysowych.

Komisya ta, powoana w 1877 r. do ycia
staraniem . p. Wodzimierza hr. Dzieduszyckiego,

jako „Tymczasowy Komitet doradczy dla spraw
krajowego rkodzielnictwa i przemysu domowego
(o monoci istnienia w Galicyi przemysu fabrycz-

nego nie marzono jeszcze wówczas) i dla opieki

nad szkoami rkodzielniczemi", przeksztacona
w 1879 r. na „Kuratory dla spraw przemysu
domowego i drobnego", a zorganizowana wresz-

cie na zasadzie dotd obowizujcego statutu na

posiedzeniu Sejmu w dniu 19-go stycznia 1888 r.,

speniaa od pocztku z mozoem swoje trudne

zadanie budzenia przemysu na olbrzymim obsza-

rze kraju z wiekowego zastoju niezmiernie skrom-
nymi rodkami.
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Sejm krajowy, wówczas jeszcze nie wierzcy
w czterech pitych swej wikszoci w przyszo
wikszego ruchu przemysowego w kraju i w ren-

towno czynionych na ten cel wkadów, wyzna-
cza zrazu miesznie mae rodki na cele prze-

mysowe. Preliminarz krajowego funduszu na prze-

mys obejmuje na r. 1896 kwot 164.343 zr.,

a na rok 1897, kwot 178.319 zr., cznie z ko-

sztami utrzymania wszystkich krajowych szkó
zawodowych, razem z wydatkami na stypendya,

zasiki, subwencye i poyczki przemysowe.
Dziaalno oparta na tak sabej podstawie

materyalnej nie moga by wydatn.
Std atwo zrozumie, e wszelkie usiowania

i starania istniejcych w tym czasie zwizków, to-

warzystw i organizacyi dla poparcia przemysu
krajowego sab>^ po pierwszych chwilach zap-
dów dla braku potrzebnych dla swej pracy rodków.

W nowym skadzie rozpocza Komisya kra-

jowa dla spraw przemysowych z pocztkiem
marca 1896 r. czynnoci swoje na dalsze szecio-

lecie pod przewodnictwem powoanego do tego

statutem Marszaka kraj., hr. Badeniego.
Do Komisyi weszli z nominacyi przez Wydzia

krajowy posowie: Chrzanowski, Merunowicz, Mi-

chalski, Rotter, Szczepanowski, Wereszczyski
i Dr. Weigel, insp. szkó realnych, Radca Frank,
inspektor przemysowy Nawratil, inynier Soty-
ski, Prof. Szuchiewicz, Prof. Zacharyewicz, dyrek-

tor Dr. Zgórski, dyrektor Zima, a z kooptacyi

przez sam Komisy posowie: Dr. Kolischer, Go-
rayski, ardecki, dalej znani z pracy obywatelskiej

przemysowcy i znawcy naszych stosunków go-

spodarczych P. p. Biechoski, Baczewski, Ciuchci-

ski, dyrektor szkoy przemysowej Gorgolewski,

inynierowie Horoszkiewicz, Kossuth, Ziembicki,

26
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hr. Potulicki, architekt Stryjeski, Prof. Pawlewski,

kupiec Schayer i t. d,

Materya do pracy rós tymczasem z kadym
dniem.

Obudzony przez wystaw krajow z 1894 r.

instynkt przedsibiorczoci zdradza tu i ówdzie
moe zbyt naiwne, ale nie mniej godne do po-
parcia usiowania.

Na caym obszarze kraju czu si dawao
wzmoone ttno pracy.

We Lwowie oddalonym geograficznie od te-

renów wglowych i od zachodniego ruchu prze-

mysowego obudzenie przedsibiorczoci i pracy

nad rozwojem przemysu objawia si mogo prze-

wanie w dziedzinie rkodzie.
W zakresie najszerszego rzemiosa, a miano-

wicie szewstwa objawia si ywszy rozwój „To-
warzystwa dostaw dla armii", którego czonkowie
wykonali w 1895 r. 14.134 par obuwia dla armii

wartoci 74.681 zr. Towarzystwo wykazao czysty

zysk 606 zr. 34 et., pacc 47o dywidendy i 3%
superdywidendy.

Na zgromadzeniu korporacyi krawców lwow-
skich w dniu 22-go listopada 1896 r., podnosi

si myl utworzenia wspólnego magazynu taniej

odziey, jak si okazao póniej nadzwyczaj trudna

do urzeczywistnienia dla braku naleytego zrozu-

miania doniosoci takiej asocyacyi wytwórczej

wród samych bezporednio interesowanych.

Na podstawie uchway Komisyi krajowej dla

spraw przemysowych wchodz w 1896 r. po raz

pierwszy w ycie majsterskie kurs szewskie we
Lwowie, na których wykadaj instruktorowie

A. Celewicz i K. Wenzel pod kontrol delegatów

Komisyi, p. p. A. Nawratila i Sotyskiego.
Natomiast w yciu innych korporacyi rko-
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dzielniczych panuje jeszcze zawsze dawny, wiekowy
zastój i ospao, a wprowadzone wanie w Vs'm

czasie nowel przemysow z dnia 23-go lutego

1907 r. postanowienia o rozszerzeniu dziaalnoci
korporacyi na zadania humanitarne, o tworzeniu

powiatowych zwizków korporacyjnych dla obu-
dzenia ycia asocyacyi wród rzemielników po-
zostaje cigle martw liter prawa.

Nie wiele pomaga w tym kierunku obudzona
w sferach rzdowych ywsza akcya w dziedzinie

t. zw. polityki ochrony redniego stanu i ochrony
rzemios, bo ofiarowane przez pastwo na ten

cel rodki dostaj si tylko w maej mierze na-

szemu krajowi.

Zbyt wyrobów krajowych we Lwowie przed-

stawia si w t>'m czasie (1896) jeszcze bardzo
sabo. W niektórych handlach spotyka si wpraw-
dzie wyroby krajowe, ale w skromnym wyborze
i przy maym odbycie niezawsze doborowej ja-

koci.
Z upadkiem akcyjnego Towarzystwa handlo-

wego, zaoonego zaraz po wystawie krajowej

i opartego na duym, jak na ówczesne stosunki, ka-

pitale, upadkiem spowodowanym zbylniem roz-

proszeniem si i rodków na przesadnie z miejsca

rozgazione interesy, przechodzi w listopadzie

1897 r. Bazar Krajowy we Lwowie na wasno
i pod zarzd ywieckiej fabryki sukna St. Kossu-
tha i Sp.

Ta sama firma zakada, bd obejmuje w swój
Zarzd kilka Bazarów 'krajowych, a to: w Kra-

kowie, Nowym Sczu, Czerniowcach i w Stani-

sawowie.
Mimo obywatelskich wysików kierownictwa

i mimo budzcej si w spoeczestwie yczliwo-
ci dla tych sklepów, przeznaczonych wycznie

26*
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dla rozszerzenia zbytu krajowej produkcyi, inte-

res Bazarów idzie z trudnoci dla braku dosta-

tecznego kapitau obrotowego i odpowiednio uzdol-

nionych si pomocniczych.
Brak odpowiednio ukwalifikowanych si han-

dlowych wywouje energiczne starania gminy mia-

sta Lwowa i innych czynników powoanych o za-

oenie we Lwowie wyszej Szkoy Handlowej.
Mimo wydatnej ofiarnoci cia autonomicz-

nych Rzd dopiero w kilka lat póniej przystpuje
do otwarcia wyszej szko>^ handlowej we Lv/o-

wie, noszcej obecnie nazw Akademii Handlowej.
W tym czasie w usposobieniu polityczno-go-

spodarczem spoeczestwa polskiego budzi si
zaczyna obok poczucia potrzeby stworzenia was-
nego, silniejszego przemysu i handlu, inny, nie

mniej silny czynnik psychiczny, a mianowicie posta-

nowienie politycznego odwetu w stron zakusów
niemiecko-pruskiej hakaty i w stron prusofilskich

sfer zachodnio-austryackich prowincyi.

Z wzmaganiem si przeladowania ywiou
polskiego przez prusk hakat rosn zaczyna

buta niemców austryackich
;
powany z pozoru

Zjazd w sprawach rolniczych w Wiedniu nie chce

obradowa w obecnoci prezydenta izby, Polaka,

w warsztatach i fabrykach Niemców austr. zaczy-

naj by Polacy przeladowani.
Stan ten wywouje wreszcie odruch w kraju,

a równoczenie i w Królestwie polskiem ronie
poczucie instynktu samozachowawczego

;
prasa

krajowa zaczyna nawoywa do zerwania stosun-

ków z przemysem i handlem, jzykiem niemiec-

kim i do skupienia si dla ekonomicznego odro-

dzenia narodu.

W dniu 30-go grudnia 1897 r., pose Stan.

Szczepanowski, ów genialny badacz i znawca n-
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dzy galicyjskiej, zmarnowany przez spoeczeristwo
i stosunki niedorose do jego miar>', wypowiada
w Sejmie pamitn mow, która brzmi jak po-
budka bojowa do bezkrwawej walki o lepsz przy-

szo narodu. Szczepanowski porównywa nasze

stosunki ze stosunkami krajów czeskich i udowad-
nia cyframi, jak niestosunkowem i w wielkiej mie-

rze przez nas samych zawinionem jest ekonomiczne
zacofanie kraju.

„Kto nie chce si rusza z miejsca" — ko-
czy Szczepanowski swoje wywody, — „i pracowa
wasn si i wasnymi funduszami, ten moe po-
krywa swoje niedostwo najrozmaitszymi fraze-

sami, ale pod kadym paszczykiem nie przestaje

by — szkodnikiem publicznym!"
Za tym mskim gosem, penym rozumnej

mioci Ojczyzny i zdrowo pojtego patryotyzmu,
zaczyna i spoeczestwo.

Rusza si poczyna take i stolica kraju; mia-

sto uchwala utworzenie Komisyi przemysowej
miejskiej i przeznacza 100.000 zr. z wielkiej po-
yczki inwestycyjnej miejskiej na fundusz poycz-
kowy, przemysowy na wzór krajowego funduszu
przemysowego.

Lwowska Izba handlowo-przemysowa uchwala
dnia 18-go kwietnia 1898 r. na pamitk' 50-cio

lecia rzdów Monarchy utworzy we Lwowie Mu-
zeum technologiczne i przeznacza na ten cel ze

swych funduszów kwot 20.000 zr.

Równoczenie wchodzi w ycie hojna funda-

cya hr. z Golejewskich Czarkowskiej na stypendya
dla rkodzielników.

Wreszcie zaczyna si i fabryczny przernys
we Lwowie.

Pocztek robi fabryka inyniera J. Lewiskiego
i Sp., wprowadzajc wyrób sztucznego kamienia
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na wiksz skal. Fabryka nawozów sztucznych

Juliana Wanga na Zniesieniu przeksztaca si w To-
warzystwo akcyjne. Firma handlowa Kauczyski
i Oberski wchodzi w spók z wac. pracowni
Koniewiczem w celu rozszerzenia produkcyi teje;

Fabryka cukrów Brandstattera & Singera rozsze-

rza swoj produkcy i zakada fili w Tarnowie,

a wkrótce powstaje z tej fabryki przedsibiorstwo

komandytowe p. n. „Zjednoczone fabryki syrupu

i cukrów we Lwowie."
W marcu 1899 r., powstaje we Lwowie z drob-

nych zacztków Towarzystwo udziaowe, p. n.

Lwowska fabryka chemiczna „Tlen", nowy, nie-

znany u nas prawie typ fabryki, opartej na ko-

operacyi drobnych udziaów i na wspódziaaniu
ludzi owianych szlachetn ide krzewienia tego ro-

dzaju przedsibiorstw.

Inynier Pietsch i p. Ludwik Ramult rozsze-

rzaj istniejc odlewarni elaza i warsztat me-
chaniczny, tworzc due przedsibiorstwo pod firm
„Perkun" *).

Na ten okres czasu (1898- 1899) przypada

powstanie we Lwowie nowej, wanej oganizacyi

dla rozwoju przemysu rodzimego, a mianowicie

zawizanie „Krajowego Zwizku przemysowego",
stów. zar. z ogr. pork.

„Przy rozszerzaniu si szkó zawodowych", pi-

sze o powstaniu tej Instytucyi redaktor Starkel

w Nrze 1 3. „Przewodnika przemysowego" z 1898 r.,

„mnoeniu produkcyjnych spóek przemysowych
i nastpujcem obecnie osiedlaniu si naleycie

wyksztaconych drobnych przemysowców w za-

kresie stolarstwa, lusarstwa, tkactwa, koszykar-

*) Przejta i sanowana nastpnie w 1903 r. przez

ks. Andrzeja Lubomirskiego.
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stwa, garncarstwa i t. d. okazuje si coraz po-
trzebniejsz instytucya, któraby, organizujc sto-

sunki handlowe midzy krajowymi przemysow-
cami i przychodzc w pomoc ich kapitaowi obro-
towemu przez udzielanie zah'czek na gotowe
wyroby, wzmacniaa i podniosa przemys kra-

jowy".

Krajowy Zwizek przemysowy, zainicyowany
przez in. Stefana Kossutha i oparty na prowa-
dzonych przez tego poprzednio Bazarach krajo-

wych, stara si od samego swego powstania spe-
nia sumiennie powysze zadanie.

Oddany z caym zapaem pracy w wytkni-
tym kierunku wydzia „Zwizku", na którego czele

stan Prof. Dr. Gbiski, a obok niego dyrektor
Terenkoczy, in. Niemeksza, Juliusz tarkel, hr.

ubiefiski, Dr. Stesowicz, Prof. Dr. Siemiradzki,

i .]. Wczelak, powierzy kierownictwo agend w rce
niezmordowanego i niezwykle sumiennego pracow-
nika w osobie dyr. W. Szydowskiego.

Mimo ogromnych trudnoci na jakie napotyka
u nas kada nowa organizacya handlowa, a zwasz-
cza dla zbytu krajowych produktów, wykazuje Zwi-
zek ju w 1900, r. a wic po dwu latach istnienia

powane wyniki cyfrowe.

Obrót w 5 Bazarach Zwizku za 1900 r. wy-
nosi 607.000 k., a obrót w dostawach razem z do-
stawa kouchów dla dyrekcyi kolei dosigna
250.000 k.

Pomoc krajowego Zwizku przemysowego,
któremu wkrótce potem Wydzia krajowy oddaje
handlowe zastpstwo krajowych szkó zawo-
dowych, staje si z kadym dniem bardziej po-
trzebn i uyteczn. Zaniedbany przez du-
gie lata przemys domowy, jak : tkactwo, kunier-
stwo, hafciarstwo, koronkarstwo, zdradza dno
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do odycia na tle coraz silniejszego zaintereso-

wania si spoeczestwa rodzim prac.
Wród szeregu takich usiowa zasuguje na

wzmiank przemys wyrobu guziczków nicianych,

zapocztkowany przez kilka zacnych kobiet (we
Lwowie panie Amalia Starzyska i Reutt, w Kra-

kowie p. Marya Turska), a stanowicy drobny na
pozór, a jednak doniosego znaczenia czynnik w roz-

woju kultury przemysowej kraju. Stanowi on jakby

abecado dla pracy dzieci wiejskich, nie majcych
dotd sposobnoci do jakiejkolwiek pracy zarob-

kowej.

Nowy etap w rozwoju akcyi na rzecz prze-

mysu krajowego stanowi 1. Zjazd przemysowy,
zwoany na wrzesie 1901 r. do Krakowa.

Ogólny zapa i rzetelne zainteresowanie, jakie

ten Zjazd wywoa w caem spoeczestwie pol-

skiem, bogaty materya obrad ujty w znakomite
referaty przez najwybitniejsze osobistoci ze sfer

teoryi i praktyki ekonomicznej, day pocztek
znacznemu postpowi caej pracy okoo uprze-

mysowienia kraju.

Stolica kraju, pomijajc udzia lwowskiego
Towarzystwa polit. w zainicyowaniu i urzdzeniu
Zjazdu, reprezentowan bya co do iloci uczest-

ników i co do udziau w referatach w bardzo po-

wanej mierze. Referaty posa Dra Rutowskiego,

J. Starkla, Szydowskiego, Dra Ruckera, Dra Ste-

sowicza i wielu innych, poruszajce najwaniej-

sze kwestye teoryi ekonomicznej i praktyki prze-

mysowej, day materya do oywionej dyskusyi

i podstaw do wielu póniejszych prac organiza-

cyjnych.

Jedn z wanych uchwa tego Zjazdu byo
postanowienie utworzenia galie. Zwizku fabrycz-

nego, jako zawodowej organizacyi wikszego prze-



— 409 —

mysu w kraju dla obrony i rozwoju tej wanej
grupy w yciu przemysowo-wytwórczem.

Rozpoczcie dziaalnoci tego Zwizku od-

wleko si o rok cay, a tymczasem na przygo-

towanym przez I. Zjazd przemysowy gruncie

tworzy si zacza organizacya o szerokiem, spo-

ecznem i obywatelskiem zaoeniu, organizacya,

której brak dawa si dotd odczuwa w caej

robocie na rzecz przemysu krajowego.

Z ona Krajowego Zwizku przemysowego,
na którego czele po ustpieniu wybranego posem
do Rady pastwa Dra Gbiskiego stan zasu-
ony wielce dla przemysu hr. St. Mycielski, wysza
myl oparcia organizacyi dla obrony i rozwoju
przemysu nie na zasadzie czenia samych tylko

interesowanych tak, jak to dotd prawie zawsze
miao miejsce i nie w szczupych ramach spora-

dycznej asocyacyi, zalenej od chwilowego porywu,
lub nie wszdzie wystpujcych warunków lokal-

nych, ale na podstawie systematycznej, cay kraj

sieci cigle ywych i trwale dla idei pracujcych
ogniw obejmujcej Ligi Pomocy przemysowej.

Ju poprzednio podjte analogiczne usiowa-
nia przy zakadaniu Towarzystw „O wasnych
siach" nie uday si gównie dla wadliwej kon-
strukcyi statutów, krpujcych wszelk swobodniej-

sz akcy, a moe jeszcze wicej dla braku rod-
ków materyalnych do dyspozycyi gównego Za-

rzdu, jako czynnika majcego za zadanie stwo-

rzy ywy i silny orodek caej akcyi.

Z caej organizacyi „O wasnych siach"

zostao dzi jedyne ogniwo w Gorlicach, urato-

wane jedynie dziki niezmordowanej pracy inicya-

tora i sekretarza tego Towarzystwa, p. Emila

Metzgera.

Natomiast koo Tow. „O wasnych siach"
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W Krakowie zamaro w ostatnich czasach prawie
zupenie.

Towarzystwa Pomocy przemysowej, z któ-

rych pierwsze zaoyy lwowskie panie p. n. To-
warzystwo kobiet T. P. staraniem cichej a szla-

chetnej dziaaczki na tem polu, p. Amalii Starzy-
skiej, s oparte na zasadzie na razie zupenej auto-

nomii i wolnoci wyboru szczegóowych dróg pracy.

Jedne zaczy dziaa na rzecz drobnego prze-

mysu domowego we Lwowie, Rawie, Leajsku
na rzecz guzikarstwa, w Czortkowie na wzorzy-

stego tkactwa, w Ktach na rzecz koszykarstwa,

i t. d.; gdzieindziej zwrócono wiksz uwag na
stron agitacyjn, na ksztacenie modziey w za-

wodach praktycznych, na podniesienie rzemios
przez tworzenie spóek rzemielniczych i t. p.

We wszystkich Towarzystwach przyjto jako

zasad: zszeregowanie caego spoeczestwa da-

nego okrgu bez rónicy stanu, zawodu, wyzna-
nia, przekona politycznych i t. p. do wspólnej,

harmonijnej pracy nad obron i podniesieniem

krajowego przemysu i handlu.

Powoano do tych Towarzystw ludzi najwy-

bitniejszych, reprezentantów wadz, duchowie-
stwa, nauczycielstwa, kobiety, modzie, obok
przedstawicieli zawodów praktycznych od fabry-

kanta, kupca wielkiego zaczwszy, a skoczywszy
na drobnym rzemielniku i robotniku.

Wprowadzono w ycie t. zw. „wiece przemy-
sowe", które stay si nowym typem zgromadze
niwelujcych wspóln trosk o przyszo mate-

ryaln narodu, wszystkie na innych polach wyst-
pujce rónice i wanie.

W r. 1903 w lecie istniao ju kilka Towa-
rzystw „Pomocy przemysowej" rozrzuconych po
caym kraju.
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Niektóre z nich, jak w Brzeanach, Gorlicach,

przystpiy do urzdzenia wystaw przegldowych
krajowego przemysu, dajc w nich bez pozowa-
nia na wielkie ekspozycye — barwne i ywe obrazy
obecnego stanu krajowej produkcyi w najwaniej-
szych jej gaziach.

rodki materyalne, jakie delegatowi swojemu,
zajmujcemu si zakadaniem Towarzystw P. p.

odda do dyspozycyi Wydzia krajowego Zwizku
przemysowego, stanowiy pierwsz podstaw szer-

szej akcyi we wskazanym kierunku i nie mona
tutaj pomin milczeniem szlachetnego zrozumie-

nia doniosej tej akcyi, jakiej dowody zoy wów-
czas dyrektor Krajowego Zwizku przemysowego,
p. Wenanty Szydowski.

Lecz akcya rozszerzajca si wymagaa sil-

niejszych rodków, anieli je móg da krajowy
Zwizek przemysowy, sam obarczony wanemi
itrudnemi zadaniami natury handlowej, nie pozwa-
lajcemi na rozpraszanie si w kierunku agita-

cyjnym.
Wówczas, a bya to, miao powiedzie mona

bez przesady, chwila przeomowa — zjawia si
pomoc na rzecz tej szerokiej akcyi rozpocztej
przez Towarzystwa Pomocy przemysowej, ze

strony jednego z najzacniejszych ludzi wspóczes-
nych w kraju, jednego z najszlachetniejszych mag-
natów polskich nowego postpowego pokroju,

ksicia Andrzeja Lubomirskiego.
Ten wspaniaomylny, skromny nad wyraz,

hojny dla celów publicznych, a skpy dla siebie

i swojej rodziny, dziedzic wielkiej fortuny paskiej,

marzcy od modoci swojej o stworzeniu wiel-

kiego, prawdziwie polskiego przemysu, zakada
od dawna fabryki w kraju, lokuje w nie ca nie-

mal swoj i swojej rodziny fortun, zagrzewa
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wtpicych, karci zimnych i obojtnych, dajc
ze siebie najpikniejszy przykad obywatelskiego

poczucia dobrego syna Ojczyzny.

„Noblesse obiige" — znajduje w czynach
ksicia A. Lubomirskiego wyraz praktyczny.

Stanwszy na czele Centralnego Zwizku galie,

przemysu fabrycznego i majc w tej Instytucyi

jednego z najzdolniejszych kierowników w osobie

br. Rogera Battaglii, czowieka o niezmordowanej
pracy i wielkiej ruchliwoci, daje si z miejsca

porwa dla idei stworzenia w kraju Ligi Pomocy
przemysowej, a nie pozostajc na platonicznem

uznaniu wartoci tej idei, za namow barona Bat-

taglii kadzie kamie wgielny pod budow Ligi

Pomocy przemysowej w formie kilkunastoty-

sicznej subwencyi na rozpoczcie szerokiej agi-

tacyi w kraju.

Zrazu jako rodek akcyi stworzone zostaje

przy galicyjskim Zwizku fabrycznym Biuro re-

klamy wyrobów krajowych pod kierownictwem

p. Olszewskiego ; rozpoczyna si znana akcya dla

obrony jedynej krajowej cukrowni przed zakusami
zachodnio-austryackiego kartelu; dalej akcya na

rzecz wgla krajowego. W jednym roku odbywa
si sto kilkadziesit zgromadze, wieców przemy-

sowych, a po kadym z nich przybywa nowe
Towarzystwo Pomocy przemysowej, jako dalsze

ogniwo acucha Ligi Pomocy przemysowej.
W lecie r. 1904 istnieje ju kilkadziesit takich

Towarzystw i nastpuje formalne ukonstytuowa-

nie si Ligi Pomocy przemysowej na 1. Krajowym
Zjedzie Towarzystw Pomocy przemysowej we
Lwowie.

Kraj przy yczliwym poparciu Marszaka,

Eksc. hr. Badeniego, w uznaniu doniosoci tej

akcyi udziela jej wydatnej pomocy.
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Powstaje Wydzia Ligi Pomocy przemysowej,
do którego wstpuj najdzielniejsze jednostki ze

wszystkich sfer spoecznych i odtd datuje si ju
trway i normalny rozwój ogólnej pracy nad
uprzemysowieniem kraju.

Liga Pomocy przemysowej staje si natural-

nym cznikiem midzy wszystkimi czynnikami,

powoanymi do pracy nad podniesieniem kultury

przemysowo-handlowej kraju, staje si z jednej

strony stra przed zachannoci obcej produkcyi,

baczc pilnie, aby ile monoci ani cent nie szed
z kraju za artykuy, które sami w dobrej jakoci
wytwarzamy, z drugiej strony staje si ona bod-
cem do dalszej pracy, terenem porozumienia
i wyrozumiaoci na mimowolne jeszcze braki

krajowej produkcyi, a budzc kraj z apatyi i gnu-
noci, stwarza lepsze warunki moralne i gospo-
darcze do przyszego rozwoju dobrobytu.

W pracy tej czy si dziaalno Ligi Po-
mocy przemysowej stale i zgodnie z prac innych,

starszych i dowiadczeszych moe, ale mniej dla

agitacyjnego czynnika podatnych organizacyi, jak

Izb handowych i przemysowych, Stowarzysze
przemysowych, dalej z prac gmin, powiatów,
korporacyi i stowarzysze, oraz innych grup pra-

cujcych w dziedzinie przemysu i handlu.

Biuro Ligi Pomocy przemysowej w miar
stojcych mu do dyspozycyi rodków bierze si
do prac systematycznych, podejmuje wydawnictwo
„Tymczasowego katalogu krajowych firm" w 5.000
egz., a nastpnie do trudnego wydawnictwa 1. Sko-
rowidza krajowego przemysu i handlu w 30.000
egz., które zajo prawie l^j., lat cikiej i mud-
nej pracy.

Dalej organizuje nieznany dotd typ „Wy-
stawy ruchomej", do której od razu przystpuje
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kilkadziesit firm, inicyonuje i przeprowadza kilka-

nacie okrgowych wystaw przegldowych w roz-

maitych miejscowociach kraju, wprowadza popu-
larne wykady dla modziey szkolnej z dziedziny

wiadomoci o przemyle i handlu, wdraa stara-

nia o lepsze organizacye kredytu kupieckiego, o bu-

dow wspólnych hal roboczych dla rzemielni-

ków i t. d.

W r. 1906 liczy ju Liga Pomocy przemy-
sowej 92 Towarzystw, skupiajcych 12.000 czon-
ków, a w pracy organizacyjnej i w rozwijaniu dzia-

alnoci w rónych kierunkach wskazanych sta-

tutem wiod prym na prowincyi Towarzystwa:
w Buczaczu, Dobromilu, Tarnopolu, Leajsku,
Wadowicach, Koomyi, Sanoku, Andrychowie,
Ktach, Nowym Sczu, Bóbrce, Stanisawowie i t. d.

Z rozwojem organizacyi Ligi Pomocy prze-

mysowej nastaje chwila, w której mona byo
ju zwin Biuro reklamy wyrobów krajowych
przy Zwizku fabr. i stworzywszy odrbn zupe-
nie administracy, postawi Lig Pomocy przemy-
sowej na wasnych siach.

Osoba Prezesa Ligi i Centralnego Zwizku
fabr., ks. Andrzeja Lubomirskiego staje si jednak

nadal cznikiem midzy temi dwiema organi-

zacyami.
Zawsze jednakowo yczliwe i koleeskie

wspódziaanie utrzymuje si te midzy Lig P. p.

a Krajowym Zwizkiem przem., którego dziaal-

no mimo trudnych przej i strat spowodowa-
nych okolicznociami, lecemi po za wpywem
i wol Zarzdu Zwizku, postpuje coraz dalej

w kierunku umacniania i rozwoju drobnego prze-

mysu, dostaw publicznych i organizacyi handlu

krajowymi produktami.

Starania wszystkich wymienionych organiza-
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cyi przemysowych znajduj (ju wspomnian)
pomoc i poparcie w dziaalnoci innych starszych

Instytucyi gospodarczych.
Zwizek Stowarzysze zarobkowo -gospodar-

czych, jedna z najstarszych i najzasueszych
asocyacyi gospodarczych kraju, którego kierow-

nicy i niezmordowani pracownicy: prezes Biecho-
ski, zast. prezesa Terenkoczy i sekretarz N. Ulmer
wspópracuj przy zaoeniu Ligi Pomocy prze-

mysowej i w Zarzdzie Krajowego Zwizku prze-

mysowego , skierowuje finansowo-gospodarcz
dziaalno swojej organizacyi z zakresu cile
kredytowego na zaniedbane pola organizacyi kre-

dytowej, wytwórczej i handlowej.

Z ona Zwizku wychodzi te myl zaoenia
we Lwowie akc. Banku zwizkowego dla Stowa-
rzysze zarobkowo-gospodarczych, majcego za

zadanie uj w formy zdrowej koncetracyi kapi-

tau wspomniane usiowania.
Po przezwycieniu licznych trudnoci, wyni-

kajcych z pokutujcej zawsze jeszcze w spoecze-
stwie niewiary w swoje siy, przy którem to prze-

zwycieniu wybitne zasugi pooy pose miele-

cki, St. Skowski, wchodzi Bank Zwizkowy
w ycie w marcu 1902 z kapitaem akcyjnym
1 miliona koron.

Na dorocznych Walnych Zgromadzeniach
Zwizku stowarzysze zarobkowo-gospodarczych
podnosi si myl stworzenia wasnego funduszu
przemysowego dla praktycznego poparcia budz-
cej si przedsibiorczoci wytwórczej w kraju.

Ostatnich kilka lat ycia przemysowego sto-

licy kraju obfituje w tyle wanych wydarze i obja-

wów oywionego ruchu, e na pobiene choby
ich zarejestrowanie szczupe ramy tego szkico-

wego artykuu adn miar nie wystarczaj.
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Wielkie inwestycye miejskie, jak : budowa wo-
docigów, rzeni, teatru, muzeum przemysowego,
rozszerzenie sieci tramwajowej i t. d., dalej wzmo-
ony ruch budowlany, do którego przyczyniaj si
stosunki zawikane pod zaborem rosyjskim i na-

pyw stamtd wielu rodzin zamonych do Galicyi,

wszystko to wywouje w yciu Lwowa podniesienie

temperatury na termometrze przemysowo-han-
dlowej atmosfery.

Wystawa jubileuszowa lwowskiego Tow. poli-

technicznego z r. 1902, dalej Jarmarki wyrobów
krajowych w r. 1904 i 1906, urzdzane przez Lig
Pomocy przemysowej, a wreszcie przygotowanie
do niedawno otwartej, a tak doskonale zaaran-

owanej Wystawy przyrodniczo-lekarskiej, odday
równie niepolednie usugi w akcyi rozrusza-

nia Lwowa.
Plac powystawowy przybiera dziki tym sezo-

nowym wystawom i jarmarkom charakter praw-
dziwie wielko-miejski. Stwarza si nowy, dzielny

rodek atrakcyjny dla cignicia do stolicy przy-

jezdnych, powstaj nowe, nieznane u nas prze-

mysy wielkich ogrodowych restauracyi, kawiarni;

powstaje niezbdny wobec demokratyzacyi spo-

ecznej dzia rozrywek ludowych na wzór „Pra-

teru", „Tivoli", fub berliskiego „Tiergartenu".

Prasa krajowa— codzienna, uwzgldnia z ka-
dym rokiem coraz bardziej zainteresowanie spo-

eczestwa dla spraw przemysu i handlu, a dajc
na swoich amach chtnie miejsce dla artykuów
z tych dziedzin gospodarczych i podnoszc z uzna-

niem zdrowe usiowania, a pitnujc przestarzae

pogldy i uprzedzenia, oddaje sprawie uprzemy-
sowienia kraju i stolicy ogromne usugi.
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Towarzystwo Kóek rolniczych

(ul. Kopernika I. 19 II. p.).

Zaoone w r. 1882 obejmuje dziaalnoci
cay kraj. Majc siedzib Zarzdu gównego we
Lwowie, posiada organizacy powiatow i skupia

w jedn cao lokalne Stowarzyszenia pod nazw:
„Kóek rolniczych". Czonkiem zwyczajnym To-
warzystwa jest kada osoba zapisana na czonka
jednego z istniejcych Kóek rolniczych. Kady
czonek jest obowizany zapaci w Kóku, do
którego przynaley, jednorazowe wpisowe i uisz-

cza co roku wkadk uchwalon przez Ogólne
Zebranie Kóek. Czonkiem wspierajcym Towa-
rzystwa jest kada osoba przyjta do Towarzystwa
przez Zarzd gówny z obowizkiem uiszczania

do kasy tego Zarzdu corocznie wkadki w wy-
sokoci 8 koron. Czonkiem zaoycielem jest

osoba, która zoy jednorazow wkadk 200 ko-

ron; czonkami wreszcie protektorami Towa-
rzystwa mianuje Ogólna Rada osoby, które szcze-

gólne pooyy zasugi koo rozwoju i dobra To-
warzystwa. Kade Kóko rolnicze obowizane
jest statutem opaca corocznie do kasy Zarzdu
gównego wkadk czonka wspierajcego.
Praca nad podniesieniem owiaty, dobrobytu i mo-
ralnoci ludu, postanowiona jako cel Towarzystwa

(§. 2 statutu), jest tern samem celem kadego
Kóka rolniczego.

Owiat ogóln szerzy Kóko rolnicze za

pomoc zebra w czytelni. Czytelnia dostarcza

czonkom K. r. odpowiednich ksiek i czaso-

pism. W czytelni na niedzielnych zebraniach od-

czytywany bywa wspólnie „Przewodnik Kó-
ek rolniczych", pomieszczajcy popularne ar-

ykuy rolnicze. Owiat zawodow szerzy Kóko
27
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rolnicze za pomoc podejmowania dowiadcze
rolniczych, wskazanych przez Zarzd gówny To-
warzystwa, pilnego badania ich wyników i zda-

wania z nich sprawy Zarzdowi gównemu, da-

lej za pomoc zwiedzania gospodarstw czonków
i omawiania przy tej sposobnoci rodków i spo-
sobów, wpywajcych na podniesienie dochodów
z roli.

Dobrobyt czonków podnosz Kóka rol-

nicze przez szerzenie wiedzy zawodowej, organi-

zowanie spóek dla wspólnej sprzeday produk-
tów gospodarstwa rolnego i organizowanie spó-
ek mleczarskich, melioracyjnych i innych, odpo-
wiednich do miejscowych stosunków.

Celem umniejszenia rozchodów czonków
Kóka rolnicze: 1) organizuj wspólne zakupna
maszyn i narzdzi rolniczych do wspólnego uytku
czonków, nawozów sztucznych, nasion i innych

artykuów rolniczych; 2) porednicz w nabywa-
niu narzdzi rolniczych dla poszczególnych czon-
ków przy pomocy Zarzdu gównego, posiadaj-
cego korzystne umowy z fabrykami tyche ma-
szyn ; 3) zakadaj i prowadz sklepy z arty-

kuami spoywczymi wedle przepisów instrukcyi

wydanych dla tych sklepów.

Dalszym rodkiem dziaania skierowanym
do podniesienia dobrobytu czonków K. r. jest

szerzenie oszczdnoci i uatwianie w uzyskaniu

kredytu na dogodnych warunkach. Kóka rolnicze

speniaj to zadanie, zakadajc i popierajc Spóki
oszczdnoci i poyczek (Kasy Raiffeisena). Rów-
nie w zakres dziaania K. r. wchodzi, jako rodek
ubezpieczajcy dobrobyt czonków, organizowa-

nie ochotniczych stray poarnych na

podstawie regulaminu dla tyche stray wyda-
nego przez Zarzd gówny, oraz nakanianie
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czonków do ubezpieczenia przeciw klskom po-

aru i gradobicia.

Moralno czonków podnosi Kóko rol-

nicze, dziaajc w dwóch powyej podanych kie-

runkach, a gównie szerzc owiat, która bu-

dzi w kadym poczucie tych obowizków, jakie

wobec Kocioa, ojczystego kraju i blinich s
do spenienia. Dalej podnosi Kóko rolnicze mo-
ralno przez szerzenie wstrzemiliwoci i bu-

dzenie i utrzymywanie midzy czonkami ycia
towarzyskiego.

Nadzorcz i opiekucz wadz wszystkich

Kóek rolniczych jest Zarzd gówny Towarzystwa
Kóek rolniczych ze siedzib we Lwowie. P r e-

z y d y u m Zarzdu gównego obecnie tworz :

Artur Za remba-Cielecki (prezes), ks. kan.

Emil Biliski i dyr. Józef Pomorski (wiceprezesi),

dr. Bronisaw Dulba (sekretarz) i Prof. Tomasz
Rylski (skarbnik).

Przy Zarzdzie gównym istnieje biuro To-
warzystwa, którego dyrektorem jest czonek Za-
rzdu gównego, Telesfor Adamski. Biuro przygo-

towuje sprawy na posiedzenia Zarzdu gównego
i Wydziau wykonawczego, wygotowuje opraco-
wania, polecone przez tene Zarzd gówny,
wzgldnie \V\'dzia wykonawczy, opracowuje spra-

wozdania roczne, prowadzi wydawnictwo „Prze-
wodnika Kóek rolniczych" i kalendarza,

zaatwia korespondencye, prowadzi rachunki, kas
i manipulacy kancelaryjn, oraz udziela Kókom
rolniczym pomocy we wszystkich sprawach, doty-

czcych dziaalnoci Stowarzyszenia. W skad
biura wchodzi obecnie: 4 inspektorów rolniczych

i asystent rolniczy, instruktor sadownictwa, in-

struktor pszczelnictwa i instruktor stray poar-
nych, kasyer, kierownik ekspedytu, 4 lustratorów

27*



420

handlowych, 2 urzdników konceptowych i 6 ma-
nipulantek. Zarzd gówny Towarzystwa Kóek
rolniczych wydaje 3 razy w miesicu „Prze-
wodnik Kóek rolniczych" pod redak-

cy dyrektora biura, Telesfora Adamskiego.
„Przewodnik" kosztuje caorocznie z prze-

syk pocztow 2 korony (2"50 rb., 3 mk.).

Towarzystwo Kóek rolniczych liczyo w. r.

1905, 52.929 czonków zwyczajnych, skupiajcych
si w 1.189 Kókach rolniczych (w rachub wzito
tylko te, które nadesay sprawozdania z dziaal-

noci w tym roku). Warto wasnych budynków
Kóek rolniczych wynosia 635.706 kor. ; biblio-

teki Kóek liczyy dzie 74.993; Kóka sprowa-
dziy dla czonków nasion za 105.330 koron, na-

wozów sztucznych za 409'01 1 kor., maszyn i na-

rzdzi rolniczych za 37*022 kor., drzewek owo-
cowych 17.506 sztuk, drenoway na 2.195 mor-
gach. Stray ochotniczych poarnych mia>' Kóka
199, sklepów prowadzonych we wasnym zarz-
dzie 474, wydzierawionych 425, razem wic 889
sklepów. Kóka rolnicze zoyy w roku 1905 na
budowy kocioów 31.170 kor., a na cele ogól-

nego dobra 8.816 koron
W roku biecym jubileuszowym (25-ciolecie

istnienia) przystpuje Zarzd gówny do budowy
wasnego trzypitrowego gmachu we Lwowie
przy ul. Kopernika 1. 11. Potrzebnych na ten

cel funduszy zaczerpnie Zarzd gówny z wkadek
czonków-zaoycieli i ze skadek dobrowolnych.

Zjednoczone galicyjskie Towarzystwo dla ogrodnictwa

i pszczelnictwa.

Towarzystwo to powstao przez poczenie
si w roku 1890 dwu Towarzystw: Towarzystwa
ogrodniczo- sadowniczego, które miao wasne
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statuta. posiadao we Lwowie ogród jarzynowy
i szkók drzew owocowych, tudzie szko ogrod-
nicz, subwencyonowan przez Rzd i Sejm kra-

jowy — oraz galicyjskiego Towarzystwa pszczelni-

czo-ogrodniczego, zaoonego w roku 1870 pod
nazw; „Pierwsze galicyjskie Stowarzyszenie dla

pszczelnictwa i sadownictwa w Koomyi", prze-

niesionego nastpnie uchwa Walnego Zgroma-
dzenia w r. 1875 do Lwowa z przemian nazwy
na galicyjskie Towarzystwo pszczelniczo-ogrodni-

cze, liczce 28 oddziaów w rónych miastach.

Celem Zjednoczonego galicyjskiego Towarzystwa
dla ogrodnictwa i pszczelnictwa jest rozwój i roz-

powszechnianie ogrodnictwa i pszczelnictwa. Za-
rzd Zjednoczonego galicyjsk. Towarzystwa dla

ogrodnictwa i pszczelnictwa wykonuj wadze:
1. Zarzd centralny, jako naczelna wadza wyko-
nawcza; 2. Zarzd oddziaów wspórzdnych
w rozmaitych okolicach kraju; 3. Walne Zgroma-
dzenie czonków Towarzystwa i 4. Rada ogólna
Towarzystwa zoona z delegatów wybieranych
przez oddziay Towarzystwa co lat dwa, jako wa-
dza ustawodawcza i kontrolujca. Czonków Za-
rzdu centralnego wybiera rada ogólna, czonków
za Zarzdów oddziaów wybieraj oddziay. Or-
ganem Towarzystwa jest pismo wychodzce od
roku 1875 we Lwowie, powicone pszczelnictwu

i ogrodnictwu pod nazw: „Bartnik post-
p o wy".

Towarzystwo liczy obecnie 1.368 czonków
zwyczajnych w 30 oddziaach i trzech czonków
honorowych; utrzymuje szko ogrodniczo-pszczel-

nicz, liczc 12 uczniów na folwarku Wulka
kapitaska pod Lwowem, gdzie prowadzi szkók
drzew, ogród warzywny, produkcy nasion i pa-

siek. Towarzystwo urzdza nadto kurs pszczel-

* , KNI^iOv^m
<.•'
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niczo-ogrodnicze dla nauczycieli i wocian i wy-
kady wdrowne.

Przychód Towarzystwa stanowi dobrowolne
wkadki od czynnych czonków.

Zarzd: Prezes: Dr. Teofil Ci esielski, wi-

ceprezesi: Dr. Jan Leciejewski, sekretarz: Nieger

Teofil, kasyer: Sklepiski Karol.

Galicyjskie Towarzystwo lene.

Zawizane w r. 1878. Celem Towarzystwa
jest: wpywanie na rozwój gospodarstwa lenego
w kraju, popieranie interesów lenictwa i wza-

jemne ksztacenie si w zawodzie leniczym przez

towarzyskie zebrania, zwiedzanie gospodarstw le-

nych i t. p. Towarzystwo dziaa przez czynn
pomoc na zalesienie wydm piaszczystych przez

wocian. Organem urzdowym tego Towarzystwa
jest miesiczne czasopismo fachowe pod nazw:
„Sylwan" pod redakcy Prof. krajowej Szkoy
Lasowej, Stanisawa Sokoowskiego. Towarzystwo
skada si z czonków czynnych, honorowych
i czonków korespondentów i liczyo 25 sierpnia

1906 r. 5 czonków honorowych, 601 czynnych

i 167 delegatów. Majtek Towarzystwa wynosi
z dniem 1 sierpnia 1906 r. w zapasach kasowych
1.248 koron. — Zarzd Tow. sprawuje Wydzia
skadajcy si z prezesa, 2 wiceprez. i 12 czon-
ków Wydziau, z których wybiera si sekretarza.

Skad Wydziau towarzystwa: Prezes: Jerzy

hr. Dunin Borkowski, 1. wiceprezes: Kazimierz

hr. Szeptycki, 11. wiceprezes: Cyryl Kochanowski.

Zwizek Stowarzysze zarobkowych i gospodarczych.

Zaoony dnia 28. wrzenia 1874 roku roz-

ciga zakres ^ dziaania na Galicy, W. Ks.

Krakowskie, lsk i Bukowin. Do Zwizku na-
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ley 204 Stowarzysze, a to; 40 wytwórczych
i handlowych, a 164 zahczkowych (kredytowych).
Celem Zwizku Stowarzysze zarobkowych i go-
spodarczych jest popieranie wspólnych interesów
i rozwoju tych Stowarzysze ku podniesieniu eko-
nomicznych stosunków kraju w kierunku rolni-

czym, handlowym i przemysowym za pomoc
nastpujcych rodków:

a) powoywania do ycia Stowarzysze zarob-
kowych i gospod., opartych na wzajemnej porce;

b) popieranie rozwoju tyche Stowarzysze
przez praktyczne zastosowanie zdobytych dowiad-
cze i udoskonalenie wewntrznego ustroju, tu-

dzie udzielanie rad i wskazówek, odpowiednio
do danych warunków i wymaga pewnej okolicy;

c) cisego kontrolowania czynnoci pojedyn-
czych stowarzysze i czuwania nad niemi przez

odpowiednie organa Zwizku, aby dziaay w du-
chu ustaw, statutów i odpowiedniej myli, wy-
tknitej we wstpie paragrafu;

d) uatwiania kredytu i obiegu kapitaów po-
midzy Stowarzyszeni^.mi, oraz wskazania dróg
do korzystnego ich uycia;

c) wytwarzania zwizków i kó kredytowych,
któreby wszystkie potrzeby stowarzysze zaspo-
koi byy wstanie;

f) zbierania i ogaszania dat statystycznych;

nakoniec

g) wydawania czasopism i innych publikacyi.

Organem Stowarzyszenia jest dwutygodnik :

„Zwizek", wychodzcy od r. 1874. 10 i 15

kadego miesica.
Zarzd: Prezes: Wojciech Biechoski,

zast. prezesa: Wadysaw Terenkoczy, Dr. Wiktor
Lechowski, sekretarz: Dr. Ernest Adam i We-
nanty Szydowski.
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Bank rolniczy we Lwowie.

(Stowarzyszenie zarejestrowane o porce ograniczonej).

Rok zaoenia 1881.

Celem Stowarzyszenia jest : a) poredniczenie
przy zakupnie i sprzeday prokuktów rolnych

i lenych, jako te produktów przemysu rolnego

i lenego, niemniej zakupno i sprzeda takiche

produktów tak na obcy, jak i na wasny rachu-

nek ; b) poredniczenie w zakupnie i sprzeday
dóbr nieruchomych, parcelacyi owych, jako te
przy zawieraniu umów dzierawnych, konwersyi

poyczek hipotecznych i t. p. ; c) poredniczenie

w zakupnie maszyn i narzdzi gospodarskich, na-

wozów sztucznych i t. d.; d) poredniczenie i wspó-
dziaanie przy wszelkich czynnociach i przy two-

rzeniu Spóek Towarzystw dla podniesienia kul-

tury (melioracyjnych), jak n. p. drenowanie i t. p.;

e) poredniczenie w uzyskaniu kredytów dla po-

datków konsumcyjnych ; f) udzielanie zaliczek na

produkta Towarzystwu do komisowej sprzeday
oddane, jako te kredytów na pokad produktów,

papierów wartociowych i zapisów hipotecznych,

o ile stoj w zwizku z komisowym handlem
produktów; g) przyjmowanie pienidzy za opro-

centowaniem na rachunek biecy.

Przychody i rozchody kasy:

Przych. wynosi w r. 1905 3.798.754 k. 72 h.

Rozch. wynosi w r. 1905 3.770.384 „ 68 „

Ogólny obrót kasowy 7.569.139 k. 40 h.

Prezesem Banku jest Emil hr. Potocki,
wiceprezesem Jan Lubicz Seferowicz.
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Bank melioracyjny we Lwowie.

(Stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczon pork).
Rok zaoenia 1. lipca 1902.

Celem Stowarzyszenia jest: a) przeprowadze-
nie melioracyi rolnych, b) budowa dróg i wszel-

kie roboty ziemne, oraz udzielanie kredytu na te

cele. Roboty wykonywa Bank melioracyjny po-
dug planów i kosztorysów wasnych, jak rów-
nie i podug planów dostarczanych przez kli-

jentów.

Prezes: Franciszek Rozwadowski, wi-

ceprezes: Dr. Jan Gwalbert Pawlikowski.

Krajowe Towarzystwo naftowe dla Galicyi.

Siedziba Lwów, (ul. Sowackiego 3.).

Celem Towarzystwa jest opieka i rozwój gór-

nictwa i przemysu naftowego, oraz wosku ziem-

nego w Galicyi przez

:

1. wszechstronne zastpywanie górnictwa
i przemysu naftowego, oraz wosku ziemnego wo-
bec Wadz rzdowych i autonomicznych, repre-

zentacyi kolejowych i Instytucyi prywatnych w kie-

runku administracyjnym, prawnym, ekonomicznym
i finansowym;

2. udzielanie rad i wyjanie czonkom To-
warzystwa we wszystkich sprawach dot>'czcych
przemysu naftowego i wosku ziemnego;

3. poredniczenie w ukadach i sporach po-
midzy przedsibiorcami tak naftowymi, jak i wo-
skowymi;

4. zastpywanie górnictwa i przemysu naf-

towego, oraz wosku ziemnego w publicystyce

i dziennikarstwie;

5. rozpisywanie zada konkursowych, oraz
wynagrodzanie za wynalazki lub ulepszenia;
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6. zbieranie dat statystycznych, dotyczcych
górnictwa i przemysu naftowego, oraz wosku
ziemnego

;

7. urzdzanie zbiorów i bibhotek z dzie fa-

chowych i naukowych

;

8. zakadanie Stowarzysze emerytalnych i kas

bratnich dla urzdników i robotników, oraz opieka

nad tymi funduszami;
9. uatwianie praktyki chccym ksztaci si

w górnictwie naftowem i wosku ziemnego, jak

i w przerabianiu tych produktów.
Prezes: August Gorays ki, I. wiceprezes:

Dr. Jan Steczkowski, II. wiceprezes : W. H. Mac-
Garwey.

Galicyjskie Towarzystwo magazynowe dla produktów
naftowych

(ul. Trzeciego Maja 1. 19).

Celem Towarzystwa jest rozwój przemysu
naftowego przez:

a) urzdzanie rezerwoarów naftowych i ma-
gazynowanie w nich produktów naftowych

;

b) zakadanie rurocigów ropnych i transpor-

towanie produktów naftowych;

c) zakupno i sprzeda ropy i produktów
z przeróbki teje powstaych na rachunek czon-
ków Towarzystwa.

Prezesem jest August Gorayski.

Galicyjskie Towarzystwo owieckie

(Jagielloska 3).

Gal. Towarzystwo owieckie zaoonem zo-

stao w r. 1878 przez . p. Eksc. Wodzimie-
rza Dz i edu szyc kiego. Celem Towarzystwa jest

podniesienie owiectwa w kraju. Towarzystwo roz-

wija si prawidowo i stale, a liczy dzisiaj z gór
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1.400 czl-onków. Organem Towarzystwa jest dwu-
tygodnik illustrowany: „owiec". Majtek Towa-
rzystwa skada si z wpisowego 4 k., rocznych
wkadek czonków (10 koron) i z dobrowolnych
datków. Zarzd obecnego wydziau: Prezes: Sta-

nisaw hr. Stadnicki, wiceprezesi: Seweryn Kro-
gulski i Juliusz hr. Bielski. Czonkiem Towa-
rzystwa moe zosta kady, uywajcy praw oby-

watelskich w kraju.

Towarzystwo strzeleckie.

Towarzystwo strzeleckie zostao zaoone
przez mieszczan lwowskich w r. 1546 i w tym
roku otrzymao przywilej od cesarza Augusta.

Dawn odznak Towarzystwa jest kur srebr-

no-zocisty na srebrnem acuchu do noszenia

przez kadoczesnego króla kurkowego. Nowszemi
insygniami Towarzystwa s: a) kur srebrno-zo-
cisty na acuchu wysadzanym kamieniami, dar

Rady miasta Lwowa, do noszenia dla kadoczes-
nego prezesa Towarzystwa, b) Laska marsza-
kowska srebrna, z czarnego hebanu ze srebrnem
okuciem, c) Sztandar Towarzystwa amarantowo-
biay; na jednej stronie wizerunek Matki Boskiej

na drugiej biay orze. Obecnie Towarzystwo
liczy 180 czonków.

Towarzystwo wzajemnych ubezpiecze urzdników
prywatnych

zaoone zostao w r. 1867 przez samych
urzdników prywatnych, pierwotnie jako Towa-
rzystwo zapomogowe niemal wycznie dla urzd-
ników gospodarczych, celem niesienia tym urzd-
nikom i ich rodzinom pomocy doranej lub sta-

ej w chorobie, na wypadek braku posady, w wy-
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padkach niezdolnoci do pracy, na staro, oraz
dla wdów i sierot.

Od r. 1904 Towarzystwo jest asekuracyjnem,
opartem na wzajemnoci. W cigu swego istnie-

nia rozszerzyo Towarzystwo dziaalno sw na
wszelkie kategorye urzdników prywatnych, oraz
na zawody wolne i na mniejsze samoistne
przedsibiorstwa. Towarzystwo starao si te usil-

nie o wywalczenie ustawy o przymusowem ubez-

pieczeniu emerytalnem urzdników prywatnych,
a ustawa odnona, ju uchwalona i sankcyono-
wana, wchodzi w ycie od 1 stycznia 1909, To-
warzystwo za bdzie ustawowym Zakadem eme-
rytalnym zastpczym. Towarzystwo liczy 2.026

czonków rzeczywistych, ubezpieczonych, 192
czonków wspierajcych i 22 czonków honoro-
wych. Towarzystwo liczy dalej 1.045 emerytów,
wdów i sierot, którym wypaca renty i pensye
obecnie w rocznej sumie okoo 130.000 koron.

W cigu istnienia swego wypacio Towarzystwo
tytuem rent i pensyi 2.660.000 k.

Fundusze Towarzystwa wynosz z kocem
r. 1906 — 1,954.640'78 k. i ulokowane s w re-

alnociach (midzy innemi wasnoci Towarzyst-

wa jest hotel George'a), na hipotekach, w kra-

jowych kasach oszczdnoci i papierach warto-
ciowych z pupiiarnem bezpieczestwem. Nadto
posiada Towarzystwo liczne fundacye stypendyjne

i posagowe, oraz fundusz bursowy, z którego

utrzymuje ju jedn burs we Lwowie.
Prezesem Towarzystwa jest Zdzisaw hr.

Tarnowski, wiceprezesami : Józef Padewski
i Ksawery Szczerbicki; naczelnikiem jest Stani-

saw Bal.
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Towarzystwo drukarskie.

„Ognisko", Stowarzyszenie odlew, czcionek

i pokrewnych zawodów dla Galicyi, W. Ksistwa
krakowskiego i Bukowiny, powstao w r. 1875,

jako dalszy niejako cig „Towarzystwa po-
stpowego drukarzy lwowskich", rozwi-
zanego przez wadze w r. 1873. Do roku 1894
obejmowao dziaalnoci swoj jedynie Lwów,
majc na celu ksztacenie i udzielanie zapomóg
dla czonków zostajcych bez kondycyi. W roku
1895 objo dziaalnoci swoj ca Galicy,
rozszerzywszy agendy swe na dzia udzielania

wspar w czasie choroby i koszta pogrzebu, na
dzia inwalidowy, dzia wsparcia wdów i sierót

po zmar>'ch czonkach Towarzystwa, jako te na
dzia udzielania wspar czonkom zostajcym bez
kondycyi w miejscu lub w podróy. Prócz tego

istnieje i nadal dzia, majcy za zadanie kszta-

cenie czonków. Towarzystwo, ile moe, rozsze-

rza sw dziaalno i ma ju filie w Krakowie
i w Przemylu. Jako jednostka naley Towarzy-
stwo do Zwizku drukarzy austryackich, tak, e
czonkowie jego, oparci o wspólny regulamin
zwizkowy, obowizujcy wszystkie towarzystwa
drukarzy austryackich, przy przeniesieniu si z Ga-
licyi do innego kraju koronnego nie trac naby-
tych praw.

W roku 1901 zczya si z „Ogniskiem"
„W z a j e m n a Pomoc drukarzy lwow-
skich" Towarzystwo majce na celu wsparcia
w czasie choroby i udzielanie zapomóg dla inwa-
lidów i wdów. Towarzystwo istniao od r. 1857
i dziaalnoci swoj obejmowao jedynie Lwów.

Po rok 1905 t. zn. do trzydziestolecia pobray
oba Stowarzyszenia, t. j. „Wzajemna Pomoc"
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wraz z „Ogniskiem 824-854 kor. 87 hal. Wydano
787.845 kor. 75 hal., a mianowicie na zapomogi
265.964 kor. 14 hal., na ksztacenie 23.847 kor.

77 hal., na administracy 66.585 kor.69 hal., na
organizacy 19.713 kor. 8 hal., na inne cele, wraz
z kwotami wyrównania do Zwizku drukarzy

austryackich, 111.531 kor. 17 hal.

Z kocem roku 1906 liczyo Towarzystwo
876 czonków ; stan majtku wynosi 35.873 kor.

50 hal. Wkadka tygodniowa czonka 1 k. 50 h.

Prócz „Ogniska" istniej jeszcze nastpujce
Towarzystwa drukarskie we Lwowie:

„Zgromadzenie towarzyszy" Sto-

warzyszenia przemysowego drukarzy typograficz-

nych, litograficznych, tudzie odlewaczy czcionek.

Towarzystwo to jest obowizkowe. Ma na celu

obron interesów zawodowych lwowskich towa-

rzyszy drukarskich. Liczy okoo 450 czonków.
Majtek Towarzystwa z kocem r. 1906 wynosi
2.448 kor. 25 hal. Obowizkowa wkadka tygod-

niowa 10 hal.

„Stowarzyszenie personalu po-
mocni czeg o", obejmujce dziaalnoci sw
pomocniczy personal maszynowy tak mski, ja-

ko te i eski. Ma na celu udzielanie wspar
w czasie choroby lub bezrobocia danego czonka.
Towarzystwo powstao w r. 1902. Liczy okoo
80 czynnych, 60 wspierajcych czonków. Majtek
wynosi okoo 3.000 kor. wkadka tygodn. 20 hal.

„Stowarzyszenie zapomogowe"
istnieje równie od roku 1902. Ma na celu udzie-

lenie wspar doranych w nagych potrzebach

dla nowych czonków, zwaszcza tym, którzy

bd wybrali ju zapomogi, bd te dla innych

powodów nie mog by przyjci do innych Sto-
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warzysze. Majtek wynosi okoo 1.000 kor. Ilo
czonków 200. Wkadka tygodniowa 10 iai.

„Kóko zabawowe drukarzy lwo-
wski eh" powstao w r. 1902. Ma na celu roz-

budzenie ycia towarzyskiego wród druk. lwów.
Przy Kóku istnieje chór mski, biorcy stale

udzia w uroczystociach drukarskich. Prócz tego

sekcya dramatyczna zajmuje si urzdzaniem
przedstawie amatorskich, sekcya za zabawowa
Kóka zajmuje si urzdzaniem wieczorków, zabaw
tanecznych, festynów i t. p.

Majtek kóka reprezentuje warto okoo
2.000 koron. Ilo czonków wynosi 100. Wkadka
tygodniowa 10 hal.

Prócz tych Stowarzysze istnieje jeszcze

„K lub zeceró w gazetowych" i „Klub
maszynistów", majce na celu ochron in-

teresów danych dziaów pracy drukarskiej.

Najmodszem Towarzystwem drukarskiem we
Lwowie jest „Kasa zaliczkowa dru-
k a r z y i p o k r e w n >' c h zawodów „Po-
moc" we Lwowie", Stowarzyszenie zarejestro-

wane z ograniczon pork. Rozpoczo agendy
swe z pocztkiem stycznia 1906 r. Ma na celu

udzielanie kredytu taniego swym czonkom. Prócz
tego wytkno sobie za cel doprowadzenie do
skutku budow domu wasnego drukarzy lwow-
skich.

Do koca maja 1907 roku liczy 270 czon-
ków, a udziay w wysokoci 50 koron spacane
w ratach tygodniowych dosigy sum 20.000 k.

W biecym roku zakupia „Kasa" dwie realno-

ci przy ul. Piekarskiej 1. 18 i 20 na wasno.
W jednej realnoci znalazy pomieszczenie ubi-

kacye na biura dla wszystkich Towarzystw dru-

karskich we Lwowie, prócz tego przerobiono
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cz ubikacyi tak, e stworzono sal, mogc
pomieci do 250 osób. Nadawa si ona bdzie
na zgromadzenia, przedstawienia amatorskie i t p.

Stowarzyszenie rkodzielników 1 Akowskich

pod nazw „Gwiazda".

Myl zawizania Stowarzyszenia midzy cze-

ladzi rzemielnicz, odpowiadajcego postpowi
i potrzebom czasu, a przedewszystkiem Stowarzysze-

nia opartego na samopomocy samych czonków,
w któremby samodzielnie zaatwia mogli swe
sprawy, od bardzo dawna podnoszon bya w ró-
nych koach spoeczestwa naszego. Przedewszy-
stkiem potrzeb tego odczuwali najbardziej sami
rkodzielnicy, którzy te nie ustawali w usiowa-
niach okoo utworzenia dla siebie silnej organi-

zacyi. Wielka cz ówczesnej modziey akade-

mickiej podzielaa z nimi te przekonania i bya
czynn w tej pracy. Ju w pitym dziesitku stu-

lecia naszego usiowania te przybieray niejedno-

krotnie praktyczne kierunki; tu i ówdzie poczto
zamiary w czyn wprowadza, zawizujc pod roz-

maitemi nazwami i hasami Towarzystwa, majce
jeden cel na oku : podniesienie moralne i mate-

ryalne najliczniejszej klasy robotników rkodziel-

niczych. Usiowania te jednak wszelkie spezy
na niczem, rozbijajc si o twardy mur wrogiego
usposobienia sfer rzdzcych dla naszego spoe-
czestwa, upatrujcych niebezpieczestwo dla sie-

bie w kadym ywszym ruchu, a tembardziej

skierowanym ku podniesieniu pod kadym wzgl-
dem upoledzonej podówczas klasy rzemielniczej.

Taki stan rzeczy trwa a do roku 1867,

w którym to roku ustawa o wolnoci stowarzy-

szania si dnia 15 listopada otrzymaa najwysz
sankcy cesarsk.
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Bezporednio po ogoszeniu oczekiwanej

ustawy, rozpocz si gorczkowy ruch okoo
zawizywania stowarzysze we wszystkich klasach

spoeczestwa, odczuwajcego potrzeb zbiorowej

pracy nad wasnem odrodzeniem, szczególnie

przez podniesienie poziomu ogólnej owiaty i roz-

budzenie obywatelskiego ducha pod wielkiem ha-

sem Kociuszkowskiem: „w jednoci sia".

Równoczenie z wejciem w ycie powoa-
nej ustawy podwoiy si starania okoo zawi-
zania we Lwowie ogólnego Stowarzyszenia cze-

ladzi rkodzielniczej o szerszym zakresie, jaki

dotd stowarzyszeniom takim naznaczano; dla-

tego postawiono powoa do ycia nowe Towa-
rzystwo, pomimo istnienia ju „Stowarzy-
szenia katolickiej czeladzi rzemielni-
czej", zaoonego w roku 1855.

Grono zoone przewanie z samych rko-
dzielników przy czynnym wspóudziale wielu

z patryotycznej ówczesnej modziey akademickiej

i yczliwej pomocy wiatych obywateli patryo-

tów, zabrao si skrztnie do pracy nad wprowa-
dzeniem w ycie dawno powzitego zamiaru.

Usiowaniom tym zawdziczy naley, e ju dnia

8 marca 1868 na bardzo licznem zebraniu rko-
dzielników w sali ratuszowej pod przewodnictwem
p. Wacawa Dbrowskiego, póniejszego prezy-

denta m. Lwowa, przyjto przedoony przez

p. Dymitra Stokaluka, towarzysza krawieckiego,

projekt statutu nowego Stowarzyszenia dla wspól-
nej nauki i rozrywki p. t. „Gwiazda". Nazw t
wyraono gówny cel Stowarzyszenia: szerzenie

owiaty. Przedoone statuta otrzyma>' sankcy
dnia 7 kwietnia 1868 r.

Wedug sprawozdania za pierwszy rok admi-
nistracyjny (^od 1 maja do 31 grudnia 1868) za-

28
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pisanych w pocztkach czonków rzeczywistych

liczyo Stowarzyszenie 661, po odliczeniu jednak

182, którzy nie uicili taksy wstpnej i 68, któ-

rzy przez wyjazd, pobór do wojska i mier
ubyli, liczyo Stowarzyszenie z kocem roku 1868

staych czonków zwyczajnych 421 i 115 czon-
ków honorowych.

Jednym z pierwszych, oraz najwaniejszych

celów „Gwiazdy" bya nauka. Otó Wydzia d-c do tego celu po myli swego zaoenia, ju
w pierwszych miesicach zaoy bibliotek, która

z kocem t. r. liczya 244 tomów i czytelni,

w której kilka dzienników miejscowych i zamiej-

scowych si znajdowao. Rozpoczto szereg wy-
kadów naukowych, poczwszy od najelementar-

niejszych, a podzieliwszy na sekcye udzielanie

nauk, (stosownie do wyksztacenia czonków)
urzdzono 64 takich wykadów w cigu omiu
miesicy. Oprócz tego odbyway si wykady na-

uki religii i historyi biblijnej, geografii, historyi

powszechnej , nauki ekonomii spoecznej itp.,

z których korzystali liczni czonkowie. Zarazem
zniós si Wydzia z Dyrekcy szkoy przemy-

sowej i ogosi otwarcie wykadów w teje szkole

dla swych czonków.
Obok tak zorganizowanej dziaalnoci w kie-

runku szerzenia owiaty nie zaniedba Wydzia
i drugiej czci celów Stowarzyszenia, a miano-
wicie: wspólnej zabawy i rozrywki. Zaprowadzo-
no wic take nauki poczone z rozrywk, jako

to nauk piewu i taców (do czego czonkowie
wasn ofiarnoci przez zoenie na ten cel do-

browolnych datków zakupili fortepian na wa-
sno Stowarzyszenia), oraz nauk gimnastyki.

Prócz tego dozwolone byy rozmaite gry towa-
rzyskie w lokalnoiach Stów. z wyjtkiem kart.
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Ju zaraz w pierwszych pocztkach istnienia

„Gwiazdy" widocznem byo, e Stowarzyszenie

to prawdziw potrzeb zostao powoane do y-
cia, a nie wywoane sztuczn agitacy — jak to

czasem mamy tego przykady. To te w nast-
pnym zaraz roku 1869 nie tylko e pozyskao
bardzo wielu chtnych, a wpywowych czonków
tak honorowych, jak zwyczajnych dla swych do-

tychczasowych celów, ale rozszerzyo dziaalno
swoj take w kierunku zawizania Stowarzysze-

nia wzajemnej pomocy, celem niesienia ulgi

czonkom w ich nieszczliwem pooeniu, spo-
wodowanem chorob lub kalectwem, rozpo-
czto za od utworzenia funduszu inwalidów, wdów
i sierót, aeby w pierwszym rzdzie najstarszym

towarzyszom, steranym dug prac i niedol po-
da do pomocn, jako te udziela najskromniej-

szej pomocy dla wdów i sierót po zmarych
czonkach. vviadczy to o szeroko rozbudzonej
ofiarnoci ówczesnych czonków-zaoycieli, którzy

patrzyli dalej przed siebie. Na Wal nem Zgro-
madzeniu dnia 21 lutego 1869 uchwalono sta-

tuta i wybrano pierwszy Wydzia Stowarzysze-

nia „Wzajemnej Pomocy" z 26 zoony
czonków.

W roku 1869 otrzymaa „Gwiazda" na nowo
zawizujcy si fundusz inwalidów, wdów i sierót

za porednictwem ..Stowarzyszenia wzajemnej po-

mocy mieszczan lwowskich pod wezwaniem bo-
gosawionego Jana z Dukli" jedn obligacy in-

demnizacyjn na 100 z.
Byo to pierwsz podwalin funduszu, ma-

jcego w przyszoci wielkie a cikie zada-

nie wspierania tych czonków, którzy z po-
wodu kalectwa lub staroci a tem samem zu-

penej nieudolnoci do dalszej zawodowej pracy,

28*
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pozbawieni s monoci zarobienia na chleb co-

dzienny.

W cigu istnienia tego funduszu tj. od roku
1870 do koca roku 1892, pobierao wsparcie

przeszo szedziesiciu czonków-inwalidów, jako

te przeszo sto wdów i prawie tyle sierót, bd
stae miesiczne wsparcie lub te jednorazowe za-

pomogi, które od r. 1888 za uchwa Walnego
Zgromadzenia postanowiono w miejsce staej

miesicznej zapomogi wypaci bezdzietnym wdo-
wom.

W roku 1893 pobierano 33 inwalidów 1.678 zr.

36 wdów i 26 sierót 1068.13 zr.

Oprócz tego udzielono doranych zapomóg
wdowom niezaopatrzonym 150 z., jakote wy-
pacono jednorazowe odprawy pomiertne w miej-

sce staej miesicznej zapomogi 51 wdowom
4.496'78 z., czyli wogóle wypacono wdowom
i sierotom wsparcie w kwocie 3.2951 39 z.

Równoczenie z utworzeniem funduszu in-

walidów, wdów i sierót, powsta take w roku
1869 t. zw. fundusz zaliczkowy, polegajcy na
drobnych oszczdnociach czonków (najmniej

5 et. tygodniowo), które czonkowie wnosz bez

oprocentowania. Powstay std kapita uytym
by na udzielanie bardziej potrzebujcym czonkom
zaliczek za miern prowizy, a dochód z uzyska-

nych odsetek przeznaczono przedewszystkiem na

utworzenie funduszu rezerwowego dla pokrycia

moliwych strat — a w dalszym cigu na zasi-

lanie majcego dopiero w nastpnym roku (1870)

powsta funduszu szpitalnego i istniejcego ju
funduszu inwalidów, wdów i sierót.

W nastpnym zaraz roku t. j. 1870 przyst-

piono do utworzenia waciwego funduszu zapo-

mogowego czyli, jak go nazwano ze wzgldu na
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jego przezaaczenie, „szpitalnego", albowiem z tego

funduszu wypaca si wsparcia chorym czonkom,
opaca koszta leczenia w szpitalu powszechnym,
oraz pokrywa koszta pogrzebowe.

Swobodnemu a skutecznemu dziaaniu Sto-

warzyszenia najbardziej sta na przeszkodzie brak
dogodnego i odpowiedniego pomieszkania przy

wygórowanych ju wówczas cenach mieszka we
Lwowie. To te spowoctowa on ludzi gbiej
pojmujcych potrzeby Stowarzyszenia do zaku-

pna realnoci na wasno Stowarzyszenia przy

ul. Franciszkaskiej 1. 80 za cen 7.200 z.
W roku 1874 udzielio Ministerstwo Handlu

jednorazow subwency w kwocie 500 z. na po-
moc w ksztaceniu si w potrzebnych dla rze-

mielników rysunkach. W tyme zaraz roku za-

kupiono we Wiedniu modele i wzory rysunkowe
wedle wskazówek fachowych a yczliwych Sto-

warzyszeniu naszemu pp. Profesorów Akademii
technicznej za kw^ot 671 z. 98 et.

W roku 1875 dokonano — w stosunkach
Stów. nader wan odgrywajc rol — budowy
wielkiej sali wraz z ubikacyami na biuro Stowa-
rzyszenia i pomieszkanie dla gospodarza.

Fundusz Stowarzyszenia z kocem roku 1905
wynosi 52.6S2 K. 21 h. Biblioteka liczy przeszo
3.000 dzie. Prezesem Stowarzyszenia jest p. M i-

c h a W a 1 i c h i e w i c z.

,Skaa".

Stowarzyszenie katolickiej modziey rko-
dzielniczej we Lwowie zaoone 19 marca 1856
ma na celu czy mód rkodzielnicz pod has-

em modlitwy, wyksztacenia, pracy, podnieca
ducha, rozwija, pielgnowa towarzyskie ycie,

dostarcza miastu i kraiowi zacnych obvwateli,
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a naleycie zawodowo wyksztaconych majstrów.

Instytucya ta, rozpoczta nader skromnymi rod-
kami, rozwijaa si dziki ludziom dobrej woli,

dziki poparciu sfer zamonych nader szybko,

ju w r. 1860 nabya pod korzystnymi warun-
kami rozleg realno przy ul. Mickiewicza 1. 28.

reprezentujc dzisiaj pokan warto i wedle

ostatnich zamkni rachunkowych kwot okoo
33.000 koron.

Stowarzyszenie posiada wasn kas zapo-

mogow, fundusz inwalidów, wdów i sierot, wasne
kóko amatorskie, chór i bierze gorliwy udzia
we wszystkich obchodach narodowych. W r. 1906
wicia „Skaa" pówiekowy jubileusz swego
istnienia i wtedy ogosia drukiem obszern mo-
nografi, opracowan przez kuratora „Skay",

p. Józefa Biayni Choodeckiego, a ozdobion
licznemi ilustracyami.

Na czele Instytucyi stoi Wydzia wybierany
przez Walne zgromadzenie i Dyrekcya kierowana
od lat kilkunastu gorliwie rk dyrektora Józefa
Szeremety.

ilo czonków czynnych wynosi 425.

Towarzystwo polskiej modziey rkodzielniczej
im. Jana Kiliskiego.

Towarzystwo to zostao zaoone przez grup
modziey patryotycznej w r. 1894, na czele której

sta . p. Józef Baczyski, zecer zmay w r. 1906.

Dziaalnoci swoj przez lat trzynacie stao si
we Lwowie prawie e popularnem. Sto kilkadzie-

sit obchodów narodowych, nie mniej wieczorków
i przedstawie patryotycznych w przecigu 13. le-

cia, oto dziaalno Tow. Skromne fundusze Tow.,

na które skadaj si wkadki czonków, subwen-
cya Sejmu i Rady miejskiej, dochody z zabaw
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publicznych pozwalaj Tow. pomylnie si roz-

wija tak, e w r. 1904 sprawiono sztandar,

a w r. b. zaoono wasn kapel w mundurach
Czwartaków, której dusz i organizatorem jest

p. St. Drewniak. Skupiajc modzie rkodzielni-
cz okoo siebie, ma na celu Tow., w którego
skad Zarzdu wchodz rzemielnicy: Jan Soza-
ski, prezes : Andrzej Rzepecki zastpca, Józef Maj-
kut, skarbnik, obudza u modziey zapa do
pielgnowania pamitek narodowych, tego dro-

giego skarbu, co nam po naszej wielkiej przeszo-
ci zosta.

Lokal Tow. i kapeli mieci si przy ul. Or-
miaskiej 1. 29.

Stowarzyszenie wzajemnej pomocy
rkodzielników i przemysowców mieszczan Iwow.

pod wezwaniem b. Jana z Dukli.

Celem tego Stowarzyszenia zaoonego dnia

8 grudnia 1860 r. jest: zachta do oszczdnoci
i uatwienie zoenia maemi wkadkami was-
nego kapitau, udzielanie czonkom zaliczek zwrot-

nych za opat miernej prowizyi, wzajemne wspie-

ranie si czonków rad, a niezwrotn zapomog
w wypadkach nadzwyczajnej potrzeby podug
monoci funduszu, udzielanie staej doywotnej
zapomogi czonkom-inwalidom, oraz udzielanie

staej zapomogi po czonkach rzeczywistych wdo-
wom doywotnie, a w braku tyche sierotom do
ukoczonego 15 roku ycia najmodszej z ro-

dziny.

Do osignicia powyszego celu zaoyo
Stowarzyszenie : fundusz zaliczkowy, rezerwowy,
inwalidów i familijny do wspierania wdów i sierót.

Majtek Stowarzyszenia z kocem r. 1906



— 440 -

wynosi kwot 191.778 k. 48 h., powikszy si
przeto o 72.447 k. 54 h. od 1894 r.

W r. 1906 wypacono inwalidom 3.355 k.,

wdowom i sierotom 6.536 k. Czonkowie Sto-

warzyszenia korzystaj równie i z kredytu udzie-

lanego z funduszów Stowarzyszenia, nawet w znacz-

niejszych kwotach, dowodem tego jest wykaz, e
w r. 1905 wypacono na poyczki wekslowe
647.162 k., na które spacono w tym samym roku
506.535 k., pozosta wic stan z kocem ubieg-

ego roku w kwocie 150.637 k.

Stowarzyszenie wzajemnej pomocy kupców i mo-
dziey handlowej.

Bractwo „Modzi kupieckiej we Lwowie",
utworzone w r. 1673 pod wezwaniem Niepoka-
lanego Poczcia Najw. Panny Maryi, które

w r. 1714 stanowio w moc pr^'wileju Augusta II.

króla polskiego wspótowarzystwo z literatami,

od roku za 1771 zawizao si w samoistn kor-

poracy, w r. 1866 przeobrazio si w Stowa-
rzyszenie i przyjo nazw: „Stowarzyszenie mo-
dziey handlowej we Lwowie", w r. za 1894 prze-

prowadzio sw organizacy na zasadach ustawy
pastwowej i nosi odtd nazw : „Stowarzyszenie
wzajemnej pomocy kupców i modziey handlo-

wej we Lwowie". Godem Stowarzyszenia pozo-
staje nadal Wizerunek Niepokalanego Poczcia
Najw. Panny Maryi.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie mo-
ralnych interesów swoich czonków, a miano-
wicie :

Podanie czonkom Stowarzyszenia sposob-
noci udzielania si i zblienia wzajemnego
w godzinach wolnych od zatrudnie ; umoliwie-
nie tyme dalszego ksztacenia si tak w zawo-

J
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dzie handlowym, jako te w innych wiadomo-
ciach, zajcie si losem stowarzyszonych w ra-

zie niemonoci zarobkowania nie ich wasn
win spowodowanej, oraz wspieranie swych czon-
ków rzeczywistych w razie staroci lub wcze-
niejszej niezdolnoci do pracy.

Stowarzyszenie uywa wszelkich rodków
statutem dozwolonych do wyrobienia spójni

w gronie uprawnionych do Stowarzyszenia
i zaprowadzenia ulepsze w onie tego, a mia-
nowicie:

Utrzymuje sal nauk i zabaw pod nazw:
..Koo towarzyskie Stowarzyszenia kupców i mo-
dziey handlowej", utrzymuje w teje czytelni

poczon z bibliotek, urzdza te zbiorowe
kurs czasowe i wykady naukowe, urzdza wie-

czorki towarzyskie, koncerty i t. p., udziela swym
czonkom rzeczywistym doranych zapomóg
zwrotnych i bezzwrotnych, udziela doranej po-
mocy pozostaym po czonkach rzeczywistych

wdowom i sierotom, tworzy fundusz elazny na
zaopatrzenie doroczne dla swych czonków rze-

czywistych w razie staroci, na wypadek ka-

lectwa albo wczeniejszej niezdolnoci do pracy,

oraz na zaopatrzenie wdów i sierót po swych
czonkach rzeczywistych ; rozciga za swój za-

kres dziaania na ca Galicy i daje sposobno
uprawnionym, zamieszkaym na prowincyi do
wzicia udziau w tem Stowarzyszeniu i tworze-
nia osobnych ,. kóek towarzyskich \

Majtek Stów. wynosi w r. 1995 173.786 k.

81. h. Biblioteka liczya 3.850 dzie; czonków
348. Przewodniczcym jest p. Stanisaw Mar-
ki e w i c z.
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Polskie Towarzystwo gimnastyczne „Sokó-Macierz"

(ul. Zimorowicza 1. 8).

Powstao w r. 1867 w chwili, gdy naród po
powstaniu 1863 r. zrozumia, e naley koniecz-

nie odrodzi si i wzmocni. Hasem odrodzenia

bya praca, majca obj wszystkie dotychczas

zalege pola ycia narodowego pod wzgldem
duchowym, moralnym, fizycznym i ekonomicznym.

Praca nad odrodzeniem fizycznem zrodzia
myl Towarzystw gimnastycznych. Podjli j ludzie

modzi i peni zapau, przewanie akademicy,

i urzeczywistnili j przy pomocy Dr. Józefa Mil-

lereta, radnego miasta i domowego lekarza ówcze-

snego namiestnika, hr. Gouchowskiego. Dr. Mi-
leret wpywem swoim zjedna dla sprawy tej

wielu powanych mów i uzyska zapewnienie

pozwolenia na zaoenie Towarzystwa gimnastycz-

nego. Pierwszy statut zatwierdzony w dniu 7 lu-

tego 1867 nosi nazw „Statut Towarzystwa gimna-

stycznego we Lwowie", póniej dopiero przyjto

godo „Sokó", a w najnowszych czasach zmie-

niono nazw t na „Polskie Tow. gimn. Sokó-
Macierz" we Lwowie.

Jako zasad przyjto „zdrowa dusza, w zdro-

wem ciele", do powszechnych za hase dobro-

bytu i owiaty dodano haso zdrowia i siy, bez

której kady naród musi skarowacie i uledz sil-

niejszym.

ródem siy i zdrowia miay by wiczenia
gimnastyczne i ruch na wieem powietrzu, w owej

epoce czasu zupenie zaniedbane i uwaane jako

przynoszce ujm szanujcemu si mowi czy

modziecowi, a jako potpienia godne u pci

niewieciej.

„Sokó" postanowi uprzedzenie obali i wy-
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walczy wiczeniom fizycznym prawo obywa-
telstwa.

W pierwszych "dziesiciu latach przeszed ci-
kie walki wynikajce z braków materyalnych,

apatyi ogóu i pocisków nieprzyjació, chccych
mode Towarzystwo wcign w wir politycznych

walk; lecz Tow. nie ostygo w zapale. Przeciwnie

sta „Sokó" niewzruszenie na stanowisku bez-

partyjnoci i spokojnie a mudnie pogbia dzia-

alno swoj w kierunku jednania zwolenników
wicze gimnastycznych.

Pocztkowo ograniczono si na wiczeniach
dla Sokoów, póniej podjto nauk gimnastyki

dla dziatwy szkolnej i doczekano si znamienitych

wyników. Zaroia si sala gimnastyczna, a Sokó
zyskiwa z dniem kadym zwolenników midzy
modzie i ich rodzicami, oceniajcymi wpyw
wicze gimnastycznych na zdrowie ich dzieci.

Wpyw ten uznay i wadze szkolne, zapro-

wadzajc w szkoach rednich nauk gimnastyki,

jako przedmiot nadobowizkowy i powierzajc

j Sokoowi. Fakt ten by pierwszem zwycistwem
na polu przeamania uprzedze do wicze gimna-
stycznych i zacztkiem ucieleniania si myli
pedagogów z epoki humanizmu: „wychowywania
ciaa równomiernie z dusz".

Wzrastajca ilo wiczcych si wywoaa
potrzeb ksztacenia nauczycieli gimnastyki, a prze-

dewszystkiem ugrupowanie lunie i bez myli
fizyologicznej wykonywanych wicze gimnastycz-

nych w systematyczn cao. Tej ostatniej pracy

dokonano po zetkniciu si ze wiatem lekarskim

i po uzyskaniu fachowo wyksztaconych nauczy-

cieli, najpierw Franciszka Hochmanna, potem An-
toniego Durskiego, dotychczasowego naczel-

nika „Macierzy".
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Temu ostatniemu naley si lwia cz zasug
w zaprowadzeniu polskiej terminologii gimnastycz-

nej, w zaoeniu organu: „Przewodnik gimnastycz-

ny" popierajcego nauk i niestrudzonego w wy-
walczeniu prawa obywatelstwa wiczeniom gimna-
stycznem.

Piekc potrzeb stao si równie wybudo-
wanie gmachu wasnego, wraz z wygodn i wzo-
rowo urzdzon sal, jako te propaganda idei

sokolej na prowincyi.

Zakrztano si okoo zbierania funduszów
i rozpoczto wycieczki po wikszych miastach

kraju, w program których wchodzil>^ zawsze jawne
wiczenia gimnastyczne, wykonywane w salach

podczas wieczorków, lub na wolnem powietrzu

podczas festynów.

Cay drugi dziesitek lat istnienia wypeniano
t prac. Owoce byy chlubne. W r. 1885 „Sokó"
sprowadzi si do swojego wasnego gniazda,

a przy kocu r. 1887 liczy 12 filii po wikszych
miastach. Niezalenie od filii powstao samodzielne

gniazdo w Krakowie i 5 Towarzystw w Wielkiem

Ksistwie Poznaskiem.
W dalszym cigu istnienia praca sza w przy

spieszonem tempie. Powstay nowe gniazda, mno-
ya si ilo czonków, przybywao uczniów,

a idea sokola rosa wszerz i w dó.
Wreszcie ogólne kierownictwo obj „Zwi-

zek polskich Towarzystw gimnastycznych Sokó"
w monarchii austryacko-wgierskiej. Do Zwizku
naley 150 gniazd z ogóln iloci 18.000 czon-
ków. Udzia w wiczeniach bierze 16.000 mo-
dziey. Wasnych gmachów posiada sokolstwo 57.

Podobny Zwizek polski istnieje take w Wiel-

kiem Ksistwie Poznaskiem i w Ameryce.

Dzi Sokó lwowski jako pierwsze gniazdo
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Otrzyma zaszczytn nazw „Macierz" i pracuje

w dalszym cigu. Posiada pikne boisko letnie

przy ul. Cetnerowskiej, gdzie ma take kryt uje-
dalni, utrzymujc 15 wasnych koni. Nie mogc
pomieci w dotychczasowej sali wiczcych si
przystpi w ubiegym roku do budowy drugiej

sali tu obok dawnej, jako te krytej hali na boi-

sku. Sala roi si w zimie od wiczcych si,

a boisko latem od oddajcych si grom i zaba-

wom. Zim urzdza Sokó dla uczniów swych
i czonków na boisku sztuczn lizgawk.

W obecnym czasie liczy Macierz oko 1.800

czonków, z których znaczna cz oddaje si
wiczeniom gimnastycznym. Prócz czonków
uczszcza na wiczenia 250 dziewczt i pa, 200
uczniów prywatnych, okoo 400 przysyanych ze

szkó rednich i okoo 100 modziey rzemiel-
niczej.

Sokó lwowski moe susznie chlubi si
ojcowstwem wicze fizycznych w naszym kraju.

On przeama lody, on inicyowa lub pomaga
w zaprowadzaniu wicze gimnastycznych w szko-

ach, w zakadaniu parków jordanowskich, kolo-

nii wakacyjnych, korpusów wakacyjnych, on
wreszcie dostarczy nauczycieli gimnastyki, midzy
którymi niema w kraju, ani jednego, któryby nie

ksztaci si w jednem z Towarzystw sokolich,

a przewanie w Iwowskiem.
Sokolstwo, a w szczególnoci „Sokó-Macierz"

zawdzicza powodzenie swe mom niepospolitej

miary i mocy ducha, którzy przeprowadzili naw
sokol szczliwie przez wiry i skay grone
i sprowadzili na to spokojn, po której miao
eglowa mona we wszystkich kierunkach.

Byli to: . p.. Dr. Józef Milleret, Jan Dobrza-
ski, Dr. Tadeusz uliski, Dr. egota Krówczyski.
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Boisko, ujedalni i mnóstwo innych prac
zawdzicza Macierz b. prezesowi swemu, Dr. An-
toniemu Dzidzielewiczowi.

W skad obecnego Zarzdu wchodz: Dr.

Kazimierz Czarnik, prezes; Romuald Kwiat-
kowski, I. zastpca prezesa; Franciszek Baraski,
II. zastpca prezesa; Fihbert Czaykowski, sekre-

tarz; Kazimierz Bogdanowicz, zastpca sekreta-

rza; Paulin Targosi<i, skarbnik; Tadeusz Zagór-
ski, zastpca skarbnika; Edward Friedrich, gospo-
darz i Edward Kukawski, zastpca gospodarza.

Towarzystwo zabaw ruchowych

zaoone w r. 1905, dopenia prac Towarzystwa
gimnastycznego, propagujc wycznie gry i sporty

zdrowotne. Na boisku Tow. (wejcie z placu po-

wystawowego lub od rogatki stryjskiej) uprawia
si pik non, palanta, tenisa, atletyk lekk itp.

w chodniejszej porze urzdza Tow. kursy szer-

mierki, wycieczki narciarzy,- wycigi saneczkowe,
i inne. Czonków liczy Tow. okoo 300 i tyle
uczniów.

Poszczególnym gaziom sportu powicone
s: Tv/o ywiarskie („Stawy panieskie" ul.

Peczyska), „Lwowski Klub modziey
cyklistów" (tor na terenie wspólnym z T. Za-
baw ruchowych), oraz szereg kóek sportowych
modziey akademickiej i szkó rednich. Wycieczki

zdrowotne dziatwy szkolnej organizuj Korpusy
wakacyjne i Zwizek rodzicielski.

Zakad gimnastyki, ortopedyi i masau
(ul. Trzeciego Maja 1. 2).

Zakad ten istnieje od r. 1900. Metody leczni-

cze: szwedzki system ruchów biernych i opornych
(wzorowany na „Gimnastycznym Centralnym In-
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stytucie" w Stockholmie); uruchomienie krgo-
supa na aparatach Bcely'ego, Barwilla, Hoffy,

Lorenza; przyrzdy Knokego i Dresslera; masa
rczny, elektryczny i wibracyjny. — Waniejsze
wskazania: nawykowe i krzywiczne skrzywienia

krgosupa; przewleke zapalenia stawów (nie-

gruiicze) i mini; poraenia, niedowady, nerwo-

bóle, nerwice; osabienie minia sercowego;
niedomoga odka i w. i. Ruch chorych wynosi
rednio 30-stu dziennie. Zakad jest wasnoci
Dr. Piaseckiego.

Inspekcya przemysowa

zostaa powoan do ycia w r. 1883. Zadaniem
jej jest: badanie zakadów przemysowych, czy

odpowiadaj obowizujcym przepisom pod wzgl-
dem bezpieczestwa ruchu, by nie zagraay yciu
robotników i nie dziaay szkodliwie na ich zdro-

wie; nadzorowania, aeby przedsibiorcy przemy-

sowi nie przekraczali przepisów o spoczynku
niedzielnym, o spoczynkach w czasie pracy, nie

zatrudniali prac przemysow dzieci ; we fabry-

kach nie przekraczali normalnego czasu pracy, nie

zatrudniali modocianych robotników w wieku
niej 14 lat nie zatrudniali w nocy robotni-

ków w wieku pomidzy 14 a 16 rokiem ycia
i kobiet wogóle.

Inspekcya przemysowa wydaje opinie dla

wadz przemysowych wzgldem nowo powstaj-
cych zakadów przemysowych, aeby odpowia-
day bezpieczestwu ycia i zdrowia robotników.

Inspektorowie przemysowi, na zaproszenie

jednej ze spornych „stron" porednicz w zaa-
godzeniu strajków robotniczych. Dalej wydaj
opinie dla Zakadu ubezpieczenia robotników od
wypadków przy kwalifikowaniu ruchów przemy-
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sowych wzgldem ich klasy i kategoryi niebezpie-

czestwa. Wydaj wreszcie opinie dla II. instancyi

w wypadkach rekursów w sprawach dotyczcych
urzdowania Inspekcyi przemysowej.

Zakady podlegajce inspekcyi przem. s nie-

równie lepiej urzdzone, ni byy przed utworze-
niem tej Instytucyi, która take i u pracodaw-
ców, znalaz naleyte uznanie.

Inspekcya przemysowa urzduje wedle obo-
wizujcych j przepisów. Wynik tego urzdowa-
nia przedstawiany jest w sprawozdaniach rocz-

nych, jakie Rzd o dziaalnoci tych organów
kadego roku ogasza. Stosunki hygieniczne w za-

kadach przedstawione s w tych sprawozdaniach
w dziale „ochrony robotników ' Obecny Inspektor,

p. Nawratil ogosi specyalnie do uytku urz-
dowego kilka instrukcyi dla robotników i dozor-
ców, majcych na celu wycznie bezpieczestwo
ycia i zdrowia robotników, zatrudnionych w prze-

mysowym ruchu.

Zakad ubezpieczenia robotników od wypadków
dla Galicyi i Bukowiny we Lwowie.

Zakad istnieje od I-go listopada 1889 r. na
zasadzie ustawy z dnia 28-go grudnia 1887 r.

Ubezpieczenie przymusowe na wypadek kalectwa

lub mierci w przedsibiorstwie obowizuje wszyst-

kich robotników i urzdników ruchu w fabrykach,

hutach, kopalniach wosku ziemnego i oleju skal-

nego, w omach, przemyle budowlanym i wogóle
przy budowach, w zakadach wytwarzajcych lub

uywajcych materyi wybuchowych, tudzie w przed-

sibiorstwach przemysowych, posugujcych si
kotami parowymi lub machinami, poruszanemi
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zapomoc silników ywioowych lub zwierzcych.
W gospodarstwach rolnych i lenych, uywajcych
machin poruszanych takimi silnikami, podlegaj
ubezpieczeniu tylko robotnicy naraeni na nie-

bezpieczestwo wypywajce z ruchu machiny.
Ustaw z dnia ?0-go lipca 1894 r., rozsze-

rzono od dnia I-go stycznia 1895 r., obowizek
ubezpieczenia na przedsibiorstwa kolejowe (bez

wzgldu na rodzaj silników), transport osób i rze-

czy ldowy i wodny, bagerye, przemysowo wy-
konywane czyszczenie ulic, budynków, kanaów,
kominów, strae poarne, skady towarów i drzewa,

teatry. Przedsibiorstwa, nie podlegajce obowiz-
kowi ubezpieczenia mog dobrowolnie ubezpie-

cza swoich pracowników.
W razie wypadku kalectwa Zakad wypaca

ubezpieczonym: a) podczas zupenej niezdolno-

ci do pracy rent w wysokoci 60"/,, zarobku
rzeczywistego; b) podczas czciowej niezdol-

noci do pracy uamkow cz renty pod a)

obliczon w stosunku do pozostaej zdolnoci do
do pracy, nie wyej jednak nad 50" „zarobku rzeczy-

wistego.

W wypadku mierci Zakad wypaca 1) koszta

pogrzebu do 50 k., 2) rent ,wdowie lub wdow-
cowi 20"/,,, dzieciom (do 15 roku ycia) lubnym
po 15"

II,
zupenym sierotom 20",,, nielubnym

po 10"/,,, rodzicom i dziatkom, jeeli zmary by
ich jedynym ywicielem 20" „ zarobku zmarego,
z tern ograniczeniem, e wdowa i dzieci razem
pobiera mog najwyej 50" „ zarobku zmarego,
a ascendenci otrzymuj rent tylko, o ile maximum
(50"/,,) nie zostao wyczerpane przez wdow
i dzieci. W razie powtórnego zampójcia wdowa
otrzymuje trzyletni odpraw.

Do zarobku wliczaj si pobory w naturaliach

29



- 450 —

i tantyemy, jeeli jednak cay zarobek przekracza

rocznie 2.400 k.; nadwyki nie uwzgldnia si przy

wymiarze renty (wyjtek pod tym wzgldem sta-

nowi przedsibiorstwa kolejowe).

Opaty roczne maj pokry nie tylko wy-
datki gotówkowe danego roku, lecz take dostar-

czy penego kapitau na zabezpieczenie rent,

przyznanych wskutek wypadków tego roku. Po-
nosi je przedsibiorca w ''V), ubezpieczeni w ^Z^,,

czci, za uiszczenie opaty odpowiada majtkowo
tylko przedsibiorca. Opaty oblicza si od wy-
paconych sum zarobku ubezpieczonych, a wy-
soko zaley od stopnia niebezpieczestwa gro-

cego robotnikom w pewnych rodzajach przed-

sibiorstw, wzgldnie od stosunku midzy opa-
tami wniesionemi w cigu ubiegego piciolecia,

a wydatkami na wypadki, które w owym czasie

wydarzyy si w tych przedsibiorstwach.
Obecnie stopni niebezpieczestwa jest 100;

przedsibiorstwa zaliczone przez Zakad do pierw-

szego stopnia niebezpieczestwa pac 0.07 k., do
setnego stopnia 7.10 k. od kadych 100 k. za-

robku ubezpieczonych. Opata w stopniach od
2 — 99 jest iloczynem z liczby stopnia i zasadni-

cej cyfry 0.071.

Zakadem zawiaduje wedug statutu zatwier-

dzonego przez Ministerstwo tak zwany Zarzd,
zoony z 19 osób, a to 6 mianowanych przez

Rzd, 6 wybranych przez ogó przedsibiorców,
6 wybranych przez ogó ubezpieczonych. Wadze
pastwowe obowizane s wspiera Zakad w spe-
nianiu zada, przeprowadza dochodzenia wypad-
kowe, ciga zalege opaty i t. p.

Przedsibiorstw w 1905 r. zgoszono 19.841

z 150.834 ubezpieczonymi. Od pocztku istnienia

Zakadu do 3 I-go grudnia 1905 r. wypacono ty-
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tuem rent, kosztów pogrzebu, odpraw 5.859.699 k.

55 h. tytuem kosztów dochodzenia i honoraryum
lekarskich 345.471 k. 99 h. Kapita potrzebny na
pokrycie rezerw dla wszystkich rent pynnych
31-gó grudnia 1905 r. wynosi 9.550.360 k. 80 h.

Zakad mieci si we wasnym domu we
Lwowie, przy uHcy Brajerowskiej I. 16. Godziny
urzdowe od 8—3 popoudniu. Zatrudnia obecnie

z\yy 100 funkcyonaryuszy. Staym lekarzem

Zakadu jest Dr. Bronisaw Skakovyski.

Kasy chorych.

1. Kasa chorych miasta Lwowa przy

ul. Brajerowskiej I. 8. Ubezpieczeni podzieleni s
na kaiegorye i stosownie do oznaczonego zwy-
kego zarobku dziennego opacaj rrfiesicznie od
42 h. do 2 k. 40. Pracodawcy pac za ubezpie-

czonych poo\y tej kwoty, która przypada na
pracujcych. Podczas choroby korzystaj ubezpie-

czeni z bezpatnej opieki lekarskiej, otrzymuj
wszelkie potrzebne leki, jako te w razie niemo-
noci do pracy zasiek dzienny, odpowiadajcy
wkadce miesicznej (60" „ od zarobku). W razie

mierci ubezpieczonego wypaca Kasa na koszta po-

grzebu 20 krotny zarobek dzienny ubezpieczonego.

Ilo czonków Kasy wynosi 15.000. Wypad-
ków zachoro\ya okoo 26.Ó00. Uznanych za nie-

zdolnych okoo 700. Obonie chorych okoo 2.000.

Wypaconych zasików za dni okoo 100.000.

Dyrektorem Kasy jest p. Józef Hu dec. Sekre-

tarzem Kasy p. Karol Nacher. Lekarzem naczelnym
Dr. Celestyn Sztembarth; zast. lekarza naczelnego

Dr. Maksymilian Bett; nadto jest zajtych 6 le-

karzy i 5 specyalistów.

Kasa posiada wasne ambulatoryum, gdzie

ordynuj lekarze w godzinach oznaczonych.

29*
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2, Zwizkowa Kasa chorych przy ul.

Ossoliskich 1. 15.

Do Kasy tej, zaoonej w r. 1888, nale
robotnicy zawodu budowlanego. Ubezpieczenie

czonków na podobnej zasadzie, jak w Kasie m.
Lwowa. Zasiki niezdolnym do pracy wypaca
Kasa przez rok, podczas gdy inne Kasy tylko

przez 20 tygodni. Ubezpieczeni pac wkadki od
I-go marca do 3 I-go listopada, przez 39 tygodni

t. j. w sezonie budowlanym, a maj prawo przez

rok cay. Ryczat pogrzebowy wynosi 20-krotny

zarobek dzienny. Co do zapisywania leków le-

karze nie s niczem wizani. Do Zwizkowej Kasy
nale oprócz robotników budowlanych we Lwo-
wie i w obrbie zamieszkaych take robotnicy

zatrudnieni na prowincyi u lwowskich przedsi-

biorców budowlanych. W kadej danej miejsco-

woci urzdzone s stacye lecznicze i ustanowiony
lekarz kasowy. Takich stacyi leczniczych na pro-

wincyi jest razem 12. Najwikszy procent chorób
przypada na choroby dróg oddechowych, grulic,
szczególnie u kamieniarzy, gociec, pokaleczenia

i zranienia skutkiem wypadków przy budowach.
Ilo czonków wynosi okoo 6.000. Chorych

ambulatoryjnie leczonych 6.000. Chorych obo-
nie 1.400. Dyrektorem Kasy jest p. Andrzej
Da widowicz. Lekarze chorób wewntrznych co-

dziennie naprzemian w Kasie przez 2 godziny

ordynujcy: Dr. Damaski i Dr. A. Rubin; nad-

to 6 specyalistów.

3, Kasa chorych powiatowa przy ul.

Wronowskich 1. 7.

Do kasy tej nale robotnicy zatrudnieni

w powiecie Lwowa. Liczy czonków 1381.

4, Kasy chorych korporacyjne:
a) Kasa chorych szewców (cz. okoo 350).

I
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b) Kasa chorych lusarzy (czonków okoo 300).
ri Kasa chorych krawców, krawczy i ku-

nierzy (600).

d) Kasa chorych introligatorów (100).

e) Kasa chorych mydlarzy i masarzy (250).

/) Kasa chorych stolarzy i organmistrzów(400).

g) Kasa chorych fiakrów i dorokarzy (250).

5. Kasy chorych fabryczne:
a) Myn Thoma: b) galie, oddzia kolei pa-

stwowych.
6. Kasa chorych majstrów krawiec-

kich (przymusowa).
7. Kasy chorych zarejestrowane,

utrzymywane przez stowarzyszenie: a) Kasy chorych
katolickiej modzie handlowej; b) „Przyja".

8. Kasa chorych dla uczni ów istniejca

przy korporacyach przemysowych na podstawie
ustawy przemysowej, wyjwszy drukarzy, pieka-

rzy i rzeników.
9. Kasa chorych lekarzy, przy ul. Do-

minikaskiej 1.11.

Stra poarna miasta Lwowa.

Celem zapewnienia miastu odpowiednich si
do gaszenia poarów, niesienia ratunku i pomocy
mieszkacom w wypadkach nagych, ustanowiony
jest osobny, na wzór wojskowy zorganizowany
korpus stray ogniowej. Obowizkiem tej stray
jest: miasto od poarów chroni, takim te za-

pobiega, powstae jak najspieszniej przytumia,
ycie ludzi i zwierzt domowych w niebezpiecze-
stwie ratowa, w innych nagych wypadkach miesz-

kacom pomocy udziela, np. przy rozbieraniu

zagroonych upadkiem budynków, tudzie spenia
to, co Rada miejska uchwali lub Prezydent poleci.

Korpus stray ogniowej podlega bezporednio
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Prezydentowi miasta, lub tego zastpcy, od któ-

rego otrzymuje rozkazy i dyspozycye subowe,
a zostaje pod wyczn komend naczelnika (in-

spektora) stray ogniowej, lub tego zastpcy.
Korpus stray ogniowej skada si:
z 1 naczelnika (inspektora), z 1 instruktora,

zarazem I. zastpcy naczelnika, z 1 manipulanta
administracyjnego, zarazem 11. zastpcy naczelnika,

który peni ma zarazem funkcye magazyniera,

z 4 sierantów, z 2 starszych pompierów, z 26
pompierów 1. klasy, z 26 pompierów 11. klasy,

z 15 fornali z 30 komi i z 1 staego posterunku
kominiarskiego.

Alarmowanie stray ogniowej, tudzie sposób
zawiadamiania o wybuchym poarze odbywa si
za pomoc rodków akustycznych, optycznych

i elektrycznych.

rodki akustyczne ; bicie w dzwon (tylko

w razie wielkiego ognia).

rodki optyczne : wywieszenie chorgwi z wiey
ratuszowej, lub w nocy czerwonej latarni od strony

poaru.
rodki elektryczne : Wiea poczona jest te-

lefonem z central.

Po miecie rozmieszczonych jest 18 telefonów

poarowych.
Wyruszenie do ognia odbywa si wedle na-

stpujcej normy: Korpus miejskiej stray ognio-

wej wyrusza w regule tylko do poarów wybuch-
ych w obrbie granic terytoryum gminy mia-

sta Lwowa i przylegych woci, do majtku
gminy miasta Lwowa nalecych, tudzie przyle-

gych czci woci Kleparowa i Zamarstynowa,
pooonych wewntrz linii akcyzowej miasta.

Skuteczne uycie ludzi, sikawek, beczkowo-
zów, hydroforów, wy sikawkowych, drabin, ha-
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ków i innych rekwizytów zaley przedewszystkiem
od fachowego dokadnego wyksztacenia korpusu
w zawodzie poarnictwa i od trafnych zarzdze
komendy. Z tego powodu zarzdza Prezydent
miasta dwa razy do roku popis stray ogniowej,
do którego prócz delegata miejskiej stray ognio-
wej zaprasza take ca Rad miejsk celem prze-

konania si o dzielnoci i gruntowem wykszta-
ceniu korpusu.

Koni do stójek poarowych z wyywieniem,
obsug i uprz, dostarcza na razie Towarzy-
stwo „Societa Triestina Tramway" wedle kon-
traktu zawartego z gmin miasta Lwowa, a zmie-
nia je w regule tylko na wniosek Komendy miej-

skiej stray ogniowej.

Prócz tego uywane bywaj konie, suce
do wywozu mieci z domów i innych robót okoo
czyszczenia miasta, take do celów szybkiego do-
wozu wody na wypadek poaru. Nadto obowi-
zanem jest na razie „Towarzystwo kolei konnej:
Societa Triestina Tramway" w myl postanowie
kontraktu dostawi na wypadek poaru 10 par

koni do beczkowozów miejskich.

Z waniejszych przyborów naley wymieni
2 sikawki parowe rczne Kernreitera 3 sikawki

rczne Knausta i drabin wysuwaln 21 m. wysok.

Krajowy Zwizek ochotniczych stray poarnych
w Galicyi.

Zaoony we Lwowie w 1875 r. Zadaniem
Zwizku jest rozpowszechnianie i podniesienie

obrony od poarów w Królestwie Galicyi i Lo-
domeryi z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem. Do
Zwizku naley obecnie 273 stray.

Organem Zwizku jest miesicznik: „Prze-

wodnik poarniczy".
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Rad zawiadowcz, która reprezentuje Zwi-
zek, wybiera Krajowy Zjazd straacki, odbywajcy
si zazwyczaj co dwa lata. Ostatni Zjazd odby
si w Sanoku.

Rada zawiadowcz:^ Dr. Alfred Zgórski,
naczelnik, Dr. Ludwik Cwiklicer zastpca,

I. Galicyjskie Towarzystwo ochrony zwierzt
we Lwowie.

Celern Towarzystwa, zawizanego w r. 1876,

jest ochranianie od przeladowa i wytpiania
wszystkich rodzajów zwierzt, których utrzymanie
i rozmnaanie nakazuj ustawy pastwowe i kra-

jowe, wzgldy gospodarskie i lenicze, naukowe
i inne rozumne powody. Czonków 400. Filie:

w Rzeszowie, Nowym Sczu, Kauszu, Gorlicach,

Koomyi, Jale, Samborze, Kronie, Drohobyczu
i Stanisawowie.

Zarzd Towarzystwa sprawuje Wydzia, ska-
dajcy si z przewodniczcego lub jego zastpcy
i piciu czonków wydziau lub ich zastpców.

Organem Towarzystwa jest „Miesicznik".
Prezesem jest: Feliks Pawicki, zast. prez.

Aleksander Maresch i Stanisaw Królikowski, sekr.

Dr. Józef Limbach, zast. sekr. Roman Ciszewski,

skarb. Adolf Mussil.

Lwowskie Towarzystwo wacicieli realnoci

(Biuro ul. Sobieskiego 1. 7).

Towarzystwo to, zaoone w 1890 r., ma na
celu obron i popieranie wspólnych interesów,

prace nad podniesieniem poczucia obywatelskiego,

chronienie czonków od strat i szkód, dziaanie

na poytek miasta i kraju.

Organem Towarzystwa jest miesicznik fa-

chowy: „Lwowianin".

i
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Towarzystwo liczy obecnie przeszo 500 czon-
ków zwyczajnych.

Prezesem jest: Józef Neuman, wicepreze-

sem : Walery Wodzimirski, sekretarzem : Dr. Kazi-

mierz Krygowski, skarbnikiem: Jakób Lewicki.

Ruch kobiet*)

(szczegóy dziki askawej uprzejmoci wielce zasuonej
Pani Ant. Machczyskiej).

Towarzystwo Pa Adoracyi Przenajwitszego
Sakramentu przy katedrze obrz. rz. kat, we Lwo-
wie. Pracuje dla ubogich kocioów, zaopatrujc
je w potrzebne aparaty, bielizn i ozdoby was-
nego wyrobu. Prezesow jest Ekscellencya Fili-

powa Zaleska.
SodaLicya dzieci Maryi przy klasztorze PP.

Sercanek, zaoona r. 1877. Celem jej doskona-
lenie si w yciu katolickiem, we wszystkich jego

objawach, apostolstwo czynu, modlitwy i dobrego
przykadu. Liczy okoo 300 czonków. Dziaalno
Kongregacyi jest wszechstronna. 1 tak: kadego
roku ich to staraniem bywaj dawane w klaszto-

rze N. Serca trzydniowe rekolekcye dla pa ze

wiata. Przed Boem Narodzeniem dla 70 ubo-
gich same urzdzaj drzewko, rozdajc przytem
hojne podarki dzieciom i rodzinom zaproszonym.
Wszystkie Stowarzyszenia maj zawsze pomoc
i opiek dzieci Maryi: Ochronka, Zitki, Patronat
w. Józefa, Zwizek Katolicki s codziennem po-

*) Prócz wymienionych tu Towarzystw kobiecych
jest jeszcze wiele innych mieszanych, w których panie,

zarówo jak i panowie bior czynny udzia. Naprzykad:
Towarzystwo kolonii wakacyjnych w Tuchli, Tow. peda-
gogiczne, Towarzystwo wspierania nauczycieli i nauczy-
cielek i t. p.
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lem ich dziaania. Z grona panien s takie, które
katechizuj ubogie dzieci, do 1-ej komunii je

przygotowuj, ubieraj, a czsto potem i niemi
si opiekuj.

W r. 1909 otworzyy dzieci Maryi tani bar-

dzo kuchni dla uboszej ksztaccej si mo-
dziey, same maj dnie wyznaczone dla usugi-
wania i wydawania obiadów, z czego te modzie
chtnie korzysta. Kongregacya utrzymuje si tylko

ze skadek dobrowolnych czonków. Prezydentk
jest p. Kazimierzowa Niezabitowska. \Vi-

ceprezydentk: p. Aniela Szawowska, sekretark

p. Helena Czapelska.

Sodalicya P. P. Nauczycielek zaoona r. 1897.

Cele te same, co w Solidacyi dzieci Maryi. Liczy

180 czonków. Prezydentka: p. Fryderyka Grot-

towa. Wiceprez. : p. Marya Koniuszewska. Sekre-

tarka: p. Gabryela Garlicka.

Sodalicya pa polskich zaoon zostaa po
kongresie Maryaskim we Lwowie, dla pa z szer-

szych warstw w roku 1904. Sodalicy t zatwier-

dzono w Rzymie 29 padziernika 1904, a 25 sty-

cznia 1905 odbyo si pierwsze uroczyste przy-

jcie. Tego aktu dokona Najprz. ks. Arcybiskup
Bilczewski w kociele O. O. Jezuitów. Prezydentk
zostaa wybrana p. Seweryna Henzlowa. Se-

kretark p. Hochberger. Skarbniczk p. Sobo-
lewska. Kongregacya pan polskich liczy obecnie

180 czonków.
Towarzystwo Dam dobroczynnoci wspiera-

jce 60 ubogich kobiet. Prezesow jest hr. ordyna-

towa Romanowa Potocka.
Towarzystwo im. w. Wincentego h Paulo

udziela pomocy materyalnej i opieki chorym po
domach. Przewodniczca: hr. Baworowska.
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Towarzystwo Dziecitka Jezus opiekuje si
niemowltami, wykarmione piersi oddaje wo-
ciankom na wychowanie, utrzymuje ogóln opiek
nad pupilami. Ma dom wasny przy ul. Piastowej.

Przewodniczca : ks. A n d r z e j o w a L u b o-

m i r s k a.

Stowarzyszenie pracy kobiet we Lwowie za-

oone r. 1874. W Komitecie zakadajcym bya
. p. Felicya z Wasilewskich Boberska, . p. \Vildowa

i wiele innych pa. Pierwsz prezesow wybrano
Hr. Maurycow Dzieduszyck. Tow. miao
zrazu liczne pracownie, wród których przez jaki

czas rozwijaa si najpomylniej pracownia kon-

fekcyi damskiej. Celem Tow.: udoskonalenie pracy

kobiet w kierunku praktycznym, podniesienie jej

wartoci, otwieranie nowych dla niej zakresów,

moralne i materyalne zaopiekowanie si kobie-

tami z pracy rk yjcemi. Staego majtku Stów.

nie posiada, utrzymuje si z dochodów rocznych,

które stanowi: subwencya kraj. i rzdowa w kwo-
cie 3.000 k., wkadki czonków, opaty uczenie,

oraz dochody z pracowni szycia biaego, ilo
czonków okoo 100. Przewodniczca: hr. Zofia
Siemieska, zastpczyni- Marya Stroynowska.

Stowarzyszenie ma lokal, jako dom opieki dla

szwaczek, których si mieci 30. Dozór nad do-

mem opieki dla szwaczek sprawuj Siostry ze

Zgrom. Rodziny Maryi.

Tow. panien Ekonomek, jako oddzia panie-

ski Tow. w. Wincentego a Paulo, zaoony r.

1876 przy klastorze Sióstr Miosierdzia w. Ka-

zimierza (ulica Teatyska). Celem jego; przyodzie-

wa ubogich prac rk wasnych. Pierwszemi

przewodniczcemi byy z kolei: p. p. Mysowska
(hr. Lanckoroska), ksiniczka Helena Sapieanka
(hr. Stadnicka), Marya hr. Dzieduszyck (Tadeu-
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szowa Cieska). Obecnie przewodniczy ksini-
czka Wanda Czartoryska.

Czytelnia dla Kobiet. (Szkoa gospodarska,

ul. Chorczyzny 1. 6). Zaoona w 1882 r. przez

Grono Pa z wybitnym udziaem pierwszych pre-

zesowych: Felicyi z Wasitewskicli Boberskiej, Wa-
lentyny z Trojanowskich Horoszkiewiczowej, Jad-

wigi z Ekieiskich Sawczyskiej, inicyatorki An-

toniny Mandyburówny, oraz Czonków Wydziau:
Stefanii Wekslerowej, Antoniny Machczyskiej,

Zofii Romanowiczówny, z Polów Wojciechowej

Urbaskiej, Maryi Gostyskiej i innych.

Zadaniem Czytelni dla Kobiet jest: budzi
ruch naukowy, narodowy i spoeczny wród ko-

biet, dawa inicyatyw w tym kierunku i w czyn

j zamienia.
Od lat dwudziestu Przewodniczc tej Insty-

tucyi jest p. Stefania Wekslerowa, która wiele

pooya zasug na drodze rozwoju tej Instytucyi.

Zastpczyni przewodniczcej w ostatnich czasach

bya p. Anna Neumanowa; sekretark: Marya Cze-

meryska, zastpczyni: Marya Magdówna, skar-

bniczk: Wanda uczkiewiczówna, bibliotekark:

Marya Bieszkowska. Czytelnia utrzymuje si z wka-
dek czonków, których liczy 130.

Towarzystwo Miosierdzia pod godem „Opa-
trznoci-'. Celem tego Towarzystwa, zaoonego
w 1882 r., jest utrzymywanie Domu Pracy dla

ubogich we Lwowie przy ul. w. Piotra 1. 39.

Dom ten, mieszczcy 200 ubogich, zosta zao-
ony w r. 1894 przy gorliwem wspóudziale Pa

:

Konstancyi ks. Sanguszkowej, Maryi hr. Bade-

niowej, Leontyny Wernerowej i Józefowej Wicz-

kowskiej. Fundusze: wkadki i dary czonków,
subwencye krajowe, gminy i inne. Wenty doro-

czne, wynagrodzenia za roboty wykonane w Domu
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Pracy powikszaj równie fundusze. Ilo czon-
ków przeszo 300. Prezesowa: hr. Andrzejowa
Potocka. Zastpczyni: Jadwiga oziska.

Towarzystwo Kolonii wakacyjnych dla dziew-

czt. Najpierw jako Komitet (1884) przy Tow.
pedagogicznem pod przewodnictwem p. Felicyi

z Wasilewskich Boberskiej, nastpnie osobno jako
Komitet pod przewodnictwem p. Wiktoryi Nie-

dziakowskiej, wreszcie w roku 1892 przekszaci
si Komiitet w Towarzystwo, którego celem jest:

urzdzanie Kolonii letnich dla dziewczynek le
odywianych, anemicznych, a uczszczajcych do
publicznych Zakadów naukowych. Towarzystwo
utrzymuje si z wkadek czonków, subwencyi mia-

sta Lwowa i rónych Instytucyi. Ilo czonków
okoo 130. Kolonistki byy wysyane z kolei : do Ze-

emianki, Morszyna, Winnik, czciowo do domów
prywatnych. Od roku 1891, gdy Tow. lekarskie

we Lwowie odstpio na uytek Kolonii dziewczt
dom swój w Morszynie za bardzo nizk cen
dzierawn, kolonistki jed stale do Morszyna.
Ostatnimi czasy Dr. Zaleski z Sanoka ofiarowa
grunt w Mikulicz\'nie pod budow domu dla ko-
lonii, ale Tow. nie posiada jeszcze dostatecznych
funduszów do budowy. Przewód.: Mary a Maa-
chowska, zastp.: Zofia Bylicka, sekr. Felicya

Wclewska, skarb.: Jadwiga Makuszówna.
Pierwsza krajowa Kolonia lecznicza dla

dzieci w Rymanowie (ul. Trzeciego maja I. 21)
Zaoona z inicyatywy i staraniem Prof. Dr. Jó-
zefa uliskiego przy wspóudziale osób dobrej

woli, w roku 1886 we Lwowie. Celem jej jest:

leczy przez czas wakacyjny dzieci skrofuliczne

w Zakadzie kpielowym, wród sprzyjajcych wa-
runków piknej przyrody w Rymanowie.

Tow. przyjmuje na kolonie dzieci ze wszyst-
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kich stron kraju i opiekuje si niemi wzorowo
tak pod wzgldem pedagogicznym, jak i hygie-

nicznym. Tow. posiada wasne budynki w Rymano-
wie wzniesione kosztem 60.000 K. ; jest subwen-
cyonowane przez miasto Lwów i Sambor i przez

Sejm krajowy. Czerpie te fundusze z wkadek
czonków i ich darów, z opat zamoniejszych
kolonistów, z loteryi fantowych, z przedstawie
i zabaw pubhcznych.

Pierwsza ta i jedyna w naszym kraju kolonia

lecznicza liczy okoo 300 czonków a wysya po
130 dzieci rocznie do Rymanowa. Obok zaoy-
ciela pooyli te pikne zasugi opiekunki i opie-

kunowie tej kolonii i przewodniczce Towarzy-
stwa.

Obecnie obja przewodnictwo Doktorowa
Obtuowiczowa, sekretarzemj'est Dr. Stani-

saw Opolski. Zastpcz: Barbara uliska. Skarb-

nikiem: p. Fr. mudziski. Zastpcz. p. Kalitowa.

Towarzystwo oszczdnoci kobiet zaoone
w r. 1886 dla celów Banku Ziemskiego w Po-
znaniu, a skoro Bank stan o wasnych siach,

przeistoczyo si nieustajce Towarzystwo oszczd-
noci kobiet, którego zadaniem jest suy
oszczdzonym przez kobiety groszem kadej po-

trzebie narodowej.
Statut stawia jako zadanie : krzewi w rodzi-

nach poczucie obowizku oszczdnoci rozsdnej,

bo wolnej od skpstwa, owocnej w skutkach, bo
ofiarnej dla drugich, uszlachetniajcej charaktery,

bo wymagajcej codziennej mocy nad sob.
Majtek Tow. stanowi obecnie kilkanacie

akcyi po 1000 marek Banku ziemskiego w Po-

znaniu.

Prezydyum zmieniao si po wiele razy w cigu
istnienia Tow. Pierwsz prezesow byl-a ks. Ada-
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mowa Sapieyna, sekretark: Ant. Machczyska,
zast. Marya VVysouchowa, skarbniczk . p. Iza-

bela Bodyska.
Obecnie prezesow jest p. M a r y a Gosty-

ska, sekretark: p. Maaczyska, skarbniczk: p.

Piepes-Poratyska.
Czonków bywao w pierwszych latach dzia-

alnoci Tow. — zwaszcza dla sprawy Banku
Ziemskiego w Poznaniu i dla radzenia godowi
ludu wiejskiego w Galicyi — po kilkanacie lub

kilka tysicy. Obecnie liczba czonków bardzo jest

zmienn, w chwilach gortszej akcyi podnosi si,

w innych — spada.

Kolo pa Tow. Szkoy Ludowej (Zwizek na-

uczycielek, ul. Klonowicza 1. 7), zaoonego przez

Adama Asnyka, powstao w r. 1880 we Lwowie.
Celem jego. jak i caego Towarzystwa jest:

szerzenie owiaty ród ludu i bronienie go
zwaszcza na kresach przed wynarodowieniem —
przez zakadanie w miejscowociach zagroonych,
szkó, czytelni, bibliotek, przez urzlzanie kursów
dla analfabetów, wycieczek po kraju i zgromadze
nauczajcych.

Koo pa skrztne i gorliwe w swoich za-

biegach okoo dobra tej Instytucyi, tak wanej
dla narodu, czerpie dochody na swoje cele z wka-
dek czonków, z przedsibiorstw przemysowych,
z przedstawie, puszek, i z czynnego korzystania

z kadej okazyi, która moe przysporzy grosza

Towarzystwu
Koo pa posiada wasne budynki szkolne

w niektórych miejscowociach kraju, warsztat do
wyrobu zabawek dziecinnych i zarzdza 34 czy-

telniami dla ludu.

Ma przeszo 400 czonków. Po wieloletniej

prezesurze Koa w rkach P. Tadeuszowej Ska-
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kowskiej obja przewodnictwo p. Anna Le-
wicka.

Towarzystwo im. w. Salomei zaoone z ini-

cyatywy ks. Jana Siemieskiego przez grono pa
pod prezydency p. hr. Henrykowej Skarbkowej
w roku 1889.

Celem jego opieka nad wdowami, których

obecnie wspiera okoo 260. Ma obok tego na
ul. Gródeckiej 1. 2 domek dla sierót, gdzie si
chowa trzydzieci kilka dziewczt, majcych si
przygotowa na suce domowe.

Majtek Towarzystwa stanowi wkadki czon-
ków i dochody z urzdzanych przez Wydzia kon-
certów, rautów, went itd. na cele Towarzystwa.

Prezesowa: p. Jadwiga Pap arów a ul.

Mickiewicza 1. 7.

Towarzystwo opieki obywatelskiej nad interna-

tem dla kandydatek Seminaryum nauczycielskiego

eskiego we Lwowie.
Internat zaoony zosta w r. 1892 z inicya-

tywy i za staraniem p. Antoniny Machczyskiej
przy hojnej pomocy Komitetu, który w roku 1893

przeksztaci si na Towarzystwo opieki obywa-
telskiej.

Protektorami tej Instytucyi byli z kolei nast-
pujcy Dostojnicy Duchowni : ówczesny ks. bi-

skup sufragan lwowski, Jan knia Puzyna, p. ks.

Zygmunt Szczsny Feliski, nieodaowany arcy-

biskup warszawski.

Hojn dobrodziejk zakadu bya p. Felicya

z hr. Golejewskich Czarkowska ; dobrodziejkami

i opiekunkami s w dalszym cigu z ks. Sangusz-

ków Adamowa Sapieyna, hr. Wodzimierzowa
Dzieduszycka, Kornelowa Krzeczunowiczowa, hr.

Cecylia Badeniowa i inne panie.

Celem Towarzystwa jest: dawa schronienie.
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Utrzymanie, opiek i uzupenienie wychowania
w i\ierunku religijno-moralnym i narodovvym kan-

dydatkom w czasie ich czteroletniej nauki w sem.

naucz, esk., gdzie ksztac si na nauczycielki

ludowe. Internat utrzymuje si przewanie kosztem

stypendyów krajowych, stypendyów prywatnych,

z opat uczenie i z zasiku Sejmu krajowego.

Przy domach jest ogród na jarzyny i drzewa

owocowe i zabudowania gospodarskie, bo zakad
ma swoje krowy, a pieczywo i wdliny sporzdza
sam u siebie. W internacie mieci si 60 interni-

stek, a te, które korkz nauki w Seminaryum
nauczycielskiem, obejmuj zaraz posady na pro-

wincyi, gdzie ju w liczbie stukilkudziesiciu pe-
ni obowizki nauczycielek ludowych po wsiach

i miasteczkach z zadowoleniem swojej wadzy
i z uznaniem ludnoci, wród której pracuj.

Protektorem Tow. jest Najprzew. ks. arcb.

Józef Bilczewski. Prezesow: ks. Adamowa
Sapieyna. Zastpcz. hr. Tadeuszowa Dzieduszycka.

Sekretark: Antonina Machczyska. Skarbnikiem

ks. kanonik Walenty Wocz, dyr. seminaryum
msk.

Czonków wspierajcych jest okoo 30.

Wydzia Towarzystwa i jego Komisya wyko-
nawcza zarzdza ogóem spraw Internatu ; za-

rzd za wewntrzny, dozór nad internistkami

i administracya Zakadu s powierzone Siostrom

ze Zgromadzenia Rodziny Maryi, pod przewodni-

ctwem Wielebnej Matki Zofii Koriczy.

Towarzystwo posiada dwa domy przy ul. So-
dowej 1. 6 i I. 8. jeden gówny zakupiony z jed-

norazowego daru p. Felicyi z Golejewskich

Czarkowskiej, drugi domek przylegy, nabyty cz-
ciowo z drobnych skadek, a gównie z hojnych

darów p. Zygmunta Szczsnego Arcybiskupa Fe-

30
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liskiego, ks. Adamowej Sapieyny, hr. Alfonsyny
Wodzimierzowej Dzieduszyckiej, oraz hr. Cecylii

Stanisawowej Badeniowej.

Zwizek Nauczycielek powsta z poczenia
dwóch najdawniejszych Towarzystw nauczyciel-

skich eskich we Lwowie, to jest ze Zwizku
koleeskiego, zaoonego w r. 1891 przez naj-

dawniejsze bye seminarzystki i nauczycielki pod
przewodnictwem p. A. Machczyskiej.i ze Stowa-
rzyszenia nauczycielek, zaoonego w r. 1893 pod
prezydency p. Zofii Romanowiczówny. Oba te

Towarzystwa z analogicznymi celami, dce do
zbudowania wasnego domu, jako Schronienia dla

nauczycielek, poczyy si w jedno pod wspóln
nazw: Zwizek nauczycielek w roku 1903 pod
przewodnictwem p. Antoniny Machczyskiej.

Subwencya Sejmu krajowego w kwocie
40.000 kor. w poczeniu z majtkiem Zwizku,
zebranym zapobiegliwoci i oszczdnoci nau-

czycielek, umoliwia zakupienie dwupitrowej ka-

mienicy przy ul. Klonowicza 1. 7. Celem Zwizku
jest wspieranie si wzajemne jego czonków mo-
ralne i materyalne, w duchu religijno-narodowym,

oraz pielgnowanie idei koleestwa tak szkol-

nego, jak i zawodowego.
W tym celu Zwizek udziela w domu swoim

schronienia chwilowego nauczycielkom przyjezd-

nym, a dy do utworzenia w najbliszym czasie

schronienia staego dla nauczycielek nie mog-
cych ju pracowa.

Posiadawasne biuro umieszcze, orazurzdza
u siebie wykady subwencyonowane przez Wy-
dzia krajowy dla przygotowania suchaczek do
egzaminów wydziaowych.

Gromadzi bibliotek podrczników nauko-
wych i dzie innych. Udziela zapomóg pieninych.

i
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Urzdza zebrania naukowe, towarzyskie i w spra-

wach zawodowych.
Przewodniczca: Antonina Machczy-

ska; zastpczyni: Zofia Romanowiczówna ; se-

kretarka: Aniela Aleksandrowiczówna; skarbnicz-

ka: Helena Szatkowska.
Czonków okoo 400.^

Stowarzyszenie sug tej Zyty, liczce okoo
1.500 czonków, zaoone zostao w 1896 r. we
Lwowie,

Celem Stowarzyszenia jest opiekowanie si
sugami.

Stowarzyszenie posiada dom wasny przy

ul. Blacharskiej I. 4., gdzie jest chwilowe schro-

nienie dla pozbawionych posady, biuro umiesz-
cze, sklep dla czonków i kurga gotowania, pra-

nia i szycia.

Wkadka czonka wynosi 2 k. i 40 h. rocznie.

Prezesow jest : p. J a d w i g a P a p a r o w a,

sekretark: p. Celina Przetocka.

Koto Panien, (ul. Akademicka 1. 23.
"( Celem

Koa, zaoonego w 1901 r. jest: wyszukiwanie
po zaukach, suterenach i ulicach miasta najbied

niejszych, opuszczonych dzieci i zapewnienie im
moralnej i materyalnej opieki. Majtek Koa sta-

nowi biece dochody: (Panna idca za ma
paci na cele Koa 20 kor.).

Czonków zwyczajnych: 200, wspierajcych:
160. Przewodniczc Koa panien jest p. Pachin-
gerówna.

Zawodowe katolickie^ Stowarzyszenie pracow-
nic konfekcyi damskiej tego Józefa.

Zaoone zostao w r. 1903 z inicyatywy

Ks. arcybiskupa Bilczewskiego przez grono pa
pod prezydency p. Anieli Szawowskiej. Celem
Stowarzyszenia jest wzmocnienie i oywienie

30*
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chrzecijaskiej solidarnoci pracownic konfekcyi

damskiej w obronie najwitszych praw i niesie-

nie im pomocy w potrzebach materyalnych, mo-
ralnych i intelektualnych.

Stowarzyszenie ma wasn kamienic przy

ul. Sokoa 1. 1, gdzie mieszka 17 pracownic.

Czonków paccych wkadk wpisowego 1 kor.

i miesicznie 50 hal. liczy Stowarzyszenie 630.

Prezesow jest: p. Aniela Szawowska,
sekretark: p. Marya Jeleniowa, skarbniczk:

p. Marya Smarzewska. W Wydziale oprócz pa
zasiada 8 szwaczek.

Schronisko Stowarzyszenia kobiet zawodu
pocztowo-telegraficznego. Siedzib Lwów, ale

z filiami na prowincyi.

Celem Schroniska jest dostarczenie czonkom
poparcia moralnego i materyalnego. Rok zaoe-
nia 1903. Ilo Czonków 76. Oprócz wkadek
czonków Stowarzyszenie posiada fundusz w kwo-
cie koron 6.360 na budow wasnego domu.
Przewodniczca: p. Szydowska, sekretarka:

p. Korabiewska, skarbniczka: p. Chrzanowska.
Posiedzenia odbywaj si w Sali kursowej

na gównej poczcie.

Towarzystwo udziaowe pod nazw : Gospo-
darstwo Domowe (ul. Akademicka 1. 4).

Celem Towarzystwa zaoonego w 1905 6 r.

jest przygotowanie kobiety do godnego spenia-

nia doniosych zada, jakie j czekaj w domu
i w rodzinie. Towarzystwo ma szko gospodar-

stwa domowego z zajciami praktycznemi i kur-

sami teorytycznymi. Obiady przyrzdzane w szkole

s wydawane w abonamencie.
Udzia czonka wynosi kor. 50, opata ucze-

nie wynosi kor. 20 miesicznie i 3 kor. wpi-

sowego.
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Prezesowa : HelenaSzczepanowska, se-

kretarka: Anna Pooniecka.
Zwizek kobiet katolickich z inicyatywy ks.

Arcybiskupa Dra Józefa Bilczewskiego zawizany
przez grono pa pod prezydency p. Niezabitow-

skiej w r. 1906, jest dopiero w rozwoju. Utrzy-

muje tani kuchni dla studentów, gdzie frekwen-

cya wzmaga si codzien ; dziennie wydaj po 150

porcyi. Zwizek ma w ruchu kilka stacyi dla ka-

techizacyi dzieci i nauki ogólnych zasad etycz-

nych. Biuro Zwizku i kuchnia tania mieci si
przy ul. Dominikaskiej 1. 9.

Ognisko kobiet, gdzie si zbieraj gównie
kobiety Izraelitki, szukajce szerszego w kierun-

kach przez siebie zakrelonych wyksztacenia.

Adres: ul. Podlewskiego 1. 9 w parterze.

Ruskie Towarzystwa naukowe szkolne i dobroczynne.

Naukowe Towarzystwo itn. Szewczenki
(ulica Czarnieckiego 1. 26). Koncentruje na-

ukowy ruch Galicyi i Ukrainy. Dzieli si na 4

sekcye, 1. historyczn, 11. filozoficzn, lii. ekono-
miczno-prawnicz, 1\^ przyrodniczo-lekarsk. Pre-

zes : Prof. uniw. Micha H r u s z e w s k i, oraz

Dyr. sek. Historycznej. Dyr. sekcyi filozoficznej:

Dr. Iwan F ra nko. Dyrektor sekcyi ekon.-prawn.

Prof. uniw. Dniestrzaski. Dyr. sek. przyrod.-lek.

Dr. E. Ozarkiewicz. Biblioteka publ. co dnia od
2—4. Wasna drukarnia. Dom wasny.

Towarzystwo ,,Prowita", (Rynek 1. 10).

Celem tego najstarszego Towarz. ruskiego jest

:

owiata ludu. Dom wasny. Prezes : Prof.

Piotr Ogonowski. Dzieli si na 2 sekcye. 1. wy-
dawnicza, prez. Prof. uniw. Dr. Aleksander Ko-
lessa;*^!. ekonomiczno-gospodarsk, prez. Dr.
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Eugeniusz Olenicki. Biblioteka publ. ludowa
otwarta co dnia od 6—8,

Ruskie Tow. Pedagogiczne, (ul. Sykstuska

1. 47). Utrzymuje pryw. Seminaryum nauczyciel-

skie dla dziewczt i szko wydziaow im. Szew-
czenki z ruskim jzykiem wykadowym. Dyrektor

prof. Kociuba. Utrzymuje burs dla 200 chopców.
Buduje obecnie wasny dom. Filie we wszyst-

kich wikszych miastach wsch. Galicyi. Prez. Ks.

kan. Jan Czapelski.

Prywatne ruskie gimnazyuni, pod kierowni-

ctwem S. S. Bazylianek (ul. Dugosza 1. 17). Dyr.

prof. gimn. Karhut.

Instytut dla dziewczt S. S. Bazylianek (ul.

Zyblikiewicza 1. 24).

Towarzystwo ,,Szkolna pomoc". udziela

opieki biednej modziey szkolnej szkó ludo-

wych.
Towarzystwo ,,Rusan'' we Lwowie, udziela

opieki biednej modziey szkó rednich.

Towarzystwo „Ruska Besida" (Rynek 1. 10)

koncentruje towarzyskie ycie rusinów i utrzy-

muje narodowy teatr. Prez. radca Szechowicz.

Dyr. Teatru : Mikoaj Stadnyk.

Komitet dla budowy ruskiego narodnego Te-

atru we Lwowie, ma cel wystawi teatr narodo-

wy we Lwowie. Budowa rozpocznie si latem

b. r. Plac pod budow na rogu ul. Leona Sapiehy

i Sykstuskiej. Prezes: Dr. Kost Lewicki. Zastpcy
Dr. Eugeniusz Olenicki i Prof. Wodzimierz Szu-

chewicz.

Towarzystwo „Lwowski Bojan", (ul. Ormia-
ska 1. 2) kulturuje narodow muzyk. Prez. Prof.

Anatol Wachnianin. Dyrygent: Haninczak.

„Banduryst, akad. piew. Towarzystwo. Prez.

Tychowski, Dyrygent : Smoliski. e
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Zwizek piewackich i muzycznych Towa-
rzystw wszystkich „Bojanów" w Galicyi. Prezes

prof. Anatol Wachnianin.
Wyszy Instytut muzyczny (ul. Ormiaska

1. 2). Ruskie konserwatoryum muzyczne. Dyr.

Prof. Anatol Wachnianin.
Towarzystwo gimnastyczne „Sokót' (ul. Ru-

ska 1. 20). Gmach „Dniestru". Prez. Alfred Bu-
dzynowski. Filie po wszystkich miastach i wsiach

Galicyi wschodniej.

Klub Rusinek (Rynek 1. 10). Cel: wyksztace-
nie kobiet. Utrzymuje bibliotek, czytelni i urz-
dza odczyty. Przew. Marya Bilecka.

Zwizek Ukrainek, (Rynek 1. 10). Cel taki

sam jak klubu Rusinek. Przeznaczone dla mo-
dszych panienek.

Towarzystwo ruskich akademików. Obecnie
rozwizane. Modzie zawizaa nowe Towarzy-
stwo : „Sicz". Lokal w Akad. Domu, ul. Supi-
skiego 1. 17.

Towarzystwo „Osnowa", ruskich suchaczy
politechniki we Lwowie, ulica Sapiehy 1. 17.

Towarzystwo kolonii wakacyjnych. Protekt.

ks. Metropolita Szeptycki. Przew. Olga Ba-

czyska.
Towarzystwo ruskich rzemielników „Zoria"

(ul. Krakowska 1. 17). Cel: towarzyskie ycie
ruskich rzemielników. Prez. Nahirnyj.

Ruski narodowy instytut „Narodny Dom",
(ul. Teatralna 1. 22). Koncentruje ycie kulturalne

staroruskiej partyi. Biblioteka publ. Wielka sala,

gdzie urzdzane bywaj wszystkie ruskie zebra-

nia i t. d.

Gr. kat. Instytut Stauropigiaski. Zaoony
w r. 1439 (po zawarciu unii midzy wschodnim
a zachodnim kocioem we Florencyi) istnia jako



- 472 —

Starsze bractwo cerkiewne (confraternitas maior)

a do r. 1586, w którym to roku zosta przez

antiochijskiego patryarch Joachima, w im., kons-

tantynopolitaskiego patryarchy, Fteolipta jako go-
wy wschodniego kocioa zorganizowany, statutami

si<adajcymi si z 42 artykuów zaopatrzony, a na-

stpnie przez patryarch konstantynopolitaskiego,

Jeremiasza w roku 1589 zatwierdzony. Dekretem
nadwornym z dnia 9 padziernika 1788 r. za-

twierdzone zostao bractwo przez Józefa II., jako

gr. kat. Instytut stauropigiaski. Na mocy na-

dwornego dekretu z dnia 16. lutego 1793 roku

maj czonkowie Instytutu: jus patronatus gr. kat.

stauropigiaskiej cerkwi. Cel : utrzymanie cerkwi

w jej obyczajach i zwyczajach, drukowanie, na-

kad i sprzeda gr. kat. ksiek cerkiewnych, tu-

dzie utrzymanie konwiktu gr. kat. ubogich ucz-

niów w wasnej szkole rytualnej, z tych 20 ucz-

niów uczszcza do szkó publicznych, 5 za uczy

si rytuaów. Obecnie 25 uczniów i 1 korepety-

tor, 1 nauczyciel piewu chóralnego i 1 nauczy-

ciel rytuau. Majtek zakadowy: cerkiew z ka-

plic i wie, nieoszacowane dotd, realnoci pod
Nr. 93, 189, 190, 191, 192 i 195 we Lwowie,
drukarnia, litografia, maszyny, czcionki, narzdzia,

ksiki cerkiewne, ogólnej wartoci 742.166 k.

61 h. Roczny przychód 15.972 k. 22 h. netto.

Oprócz powyszych wasnych kapitaów zarzdza
funduszami stependyjnymi na rok 1905/6 w kwo-
cie 109.289 k. 33 h. Czonków rzeczywistych 69.

Zarzdem zawiaduje wybrany na rok Wydzia.
Walne Zgromadzenie i wybór Wydziau odbywa
si w pierwsz niedziel po Wielkiejnocy.

Senior Instytutu: Jamiski Roman. Zastpca
1.: Sywulak Mikoaj. Zastpca II.: Miejski Be-

nedykt.
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Towarzystwo w. Pawa we Lwowie, (ul. Ko-
pernika I. 36). Wydaje popularne religijne ksiki.
Prez. ks. kan. Turkiewicz.

Towarzystwo dyaków, opiekuje si materyal-

nie dyakami ruskimi we Lwowie, Przemylu
i Stanisawowie.

iSzkola dyaków (Bursa przy ul. Piotra Skargi

!. 2 a). Pikna budowa w ruskim stylu. Funda-

cya Metropolity Szeptyckiego. Podobne w Prze-

mylu i Stanisawowie.
Towarzystwo w. Olgi, (ul. w. Jura 1. 5).

Celem: pielgnowanie religijnego ruskich kobiet.

Przew. Olga Huzarowa.
Towarzystwo „Xarodna Lecznica'' we Lwo-

wie, (ul. Piotra Skargi 1. 4). — (Blisze szczegóy
podane osobno.

Bursa rzemielnicza, (ul. Blacharska dom
Prowity). Celem wychowanie ruskich rzemiel-

ników. Prez. Baczyski.
Dom Akademicki, (ul. Supiskiego 1. 17).

Tow. dla opieki studentów uniwersyteckich. Prez.

Micha Hruszewski.

Ruska ochronka dla dzieci. Tow. dla opieki

nad dziemi nie uczszczajcemi jeszcze do szkoy.
Ma pi Zakadów po rónych przedmieciach

we Lwowie. Gówny lokal plac w. Jura 5 (dom
Metropolity Szeptyckiego). Przew. M. ucza-
kowska.

Narodna Torhówla, (Rynek 1. 36). Celem
Towarzystwa: skoncentrowanie handlu w was^
nych rkach. Gówny zarzd, sklep i magazyn
towarów we Lwowie. Dom wasny. Filie we
wszystkich wikszych miastach Galicyi w^sch.

Prez. Dr. Felix Sielski, Dyr. naczel. Wasyl Na-

hirnyj. Utrzymuje take w swoim zwizku okoo
2.00Ó wiejskich kram a rzy.
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Spóka przemysowa „Trud'\ (Rynek 1. 39).

Celem : wyrób i sprzeda artykuów wchodzcych
w zakres pracy kobiecej. Dom wasny. Przew.

Hermina Szuchewiczowa. Dyr. naczelna Janina

Kokorudzowa.
Rvznycia, (Rynek 1. 18). Wyrób odziey

i przedmiotów cerkiewnych. Gówny skad we
Lwowie. Fabryka w Samborze. Prez. ks. kan.

Hmytryk.
Ukraisko-ruska Spóka wydawnicza, (ul.

Czarnieckiego 1. 26). Celem : wydawanie ksiek.
Dyr. nacz. Prof. Micha iruszewski.

Towarzystwo dia rozwoju ruskiej sztuki, (pi.

Bernardyski 1. 8).

Narodna Gospoda, (ul. Kociusz-ki 1. 1).

Celem utrzymywanie wasnych hoteli, restauracyi

i t. p. Dom wasny. Prez. Wasyl Nahirnyj. Dyr.

naczelny Stefan Kulczycki.

Towarzystwo „Wiejski gospodarz'', (Rynek

1. 10). Celem podniesienie gospodarstwa rolnego.

Prez. ks. kan. Dutkiewicz.

Towarzystwo „Sokolski Bazar'', (ul. Ruska
1. 20). Celem: wyrób i sprzeda wyrobów" ru-

skiego przemysu domowego. Nacz. dyr. Dynys
Kuczyka.

Towarzystwo asekuracyjne „Dnister", (ul.

Ruska 20 i Podwale 7). Wasny nowy gmach,

w ruskim stylu. Najbogatsze ruskie Towarzystwo
Prez. St. Radca Grzegorz Kuma. Dyrekcya: Dr.

Jarosaw Kuaczkowski i Dr. Stefan Fedak.

Ruskie Towarzystwa ekonomiczne.

Krajowe stowarzyszenie kredytowe, (Rynek

1. 10). Jest to zwizek wszystkich ruskich kredy-

towych Towarzystw w kraju. Dyr. naczelny Dr.

Kost Lewicki.

i
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Krajowe Stowarzyszenie rewizyjne, (Rynek
1. 10). Towarzystwo dla kontroli krajowych To-
warzystw kredytowych. Prez. Dr. Kost Lewicki.

Spóek, nalecych do tego krajowego Zwizku
a rozsianych po caej Galicyi jest 110.

Towarzystwo wzajemnego kredytu „Dniestr'',

(ul. Ruska 1. 20). Udziela poyczek czonkom
ubezpieczajcym si w Tow. „Dniestr". Dyr. Dr,

Wodzimierz Ochrymowicz.
Krajowe Towarzystwo kred. urzdników

i ksiy (ul. Ruska 1. 3). Prez. Radca Unicki. Dyr.

naczelnik Grzegorz Grozik.

Gmina wyznaniowa izraelicka.

Reprezentacy Gminy ustanowionej dnia

21 marca 1890 r., stanowi Rada wyznaniowa
izraelicka, skadajca si z 30 radnych. Organem
wykonawczym Rady jest Przeoestwo Zboru,
skadajce si z 7 czonków, wybranych z po-

ród Rady. Prezesem Przeoestwa jest adwokat
Dr. Szymon Szaff, czonkami Przeoestwa s:
aptekarz Jakób Beiser, adwokat Dr. Jakób Dia-

mand, w. dóbr James Landau, nadinynier Emil
de Mises, w. dóbr Samuel Rokach. Gmina wy-
znaniowa zawiaduje przedewszystkiem sprawami
wyznaniowemi, ponadto jednak zajmuje si spra-

wami dobroczynnemi, humanitarnemi i kultural-

nemi. W zakresie wyznaniowym Gmina utrzymuje

rabinat, a to 2 rabinów dla kierunku konserwa-
tywnego i 2 rabinów dla kierunku postpowego.

Obecnie piastuj te posady rabini Braude,

Dr. Caro i Dr. Guttmann (jedna posada nieob-

sadzona). Synagogi utrzymuj si z wasnych
dochodów, na które skadaj si stae i dobro-
wolne datki czonków synagog.
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Gówne synagogi, które s wasnoci gminy
wyznaniowej, s:

a) dla kierunku postpowego: synagoga
(zbudowana w r. 1846) na Starym rynku;

b) dla kierunku konserwatywnego: wielka

miejska synagoga przy ul. Sobieskiego, wielka

przedmiejska synagoga przy ul. Boniczej (zbu-

dowana przed 300 laty) i tak zwana maa miej-

ska synagoga przy ul. Blacharskiej pod 1. 27,

najstarsza we Lwowie w stylu gotyckim oraz syna-

goga przy ul. Szajnochy.

Cmentarz jest wasnoci szpitala ydow-
skiego; opaty cmentarne s ródem dochodów
tego szpitala.

Co do szkó Gmina wyznaniowa izraelicka

we Lwowie, utrzymuje dwie szkoy ludowe, je-

dn dla chopców, drug dla dziewczt, które

zorganizowane s na wzór szkó miejskich z j-
zykiem wykadowym polskim. W dawniejszych

atach by wykadowym jzyk niemiecki.

Do szkoy mskiej uczszcza obecnie 250

chopców, do szkoy eskiej taka sama ilo dzie-

wczt. Prócztego utrzymuje Gmina trzy szkóki fre-

blowskie, do których uczszcza razem okoo 180

dzieci, chopców i dziewczt, przewanie ze sfer

konserwatywnych i najuboszych. W roku 1902

utworzono zakad dla ksztacenia kandydatów na

nauczycieli religii mojeszowej szkó ludowych.

Wydatki funduszu szkolnego wynosz przeszo

100.000 koron rocznie.

Prócz tego subwencyonuje si prywatn
izrael. szko guchoniemych, szko rzemielni-

cz im. M. Bernsteina i t. p. nakadem 5.000 k.

rocznie.

Gmina wyznaniowa czyni te silne zabiegi

w kierunku dobroczynnoci.
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Zakad sierót jest instytucy Gminy wyzn.
Umieszczonych jest tam 54 chopców i 27 dzie-

wczt. Utrzymanie kosztuje 22.000 k. rocznie.

Ogólne wydatki wynosz 43.000 k.

Zakadami Gminy wyzn. s dalej :

Szpital im. Maurycego Lazarusa i Przytuli-

sko dla starców im. Ces. Elbiety. Ilo chorych
mczyzn wynosi 655, kobiet 489, razem 1.144

rocznie. Ambulatoryjnie leczono 2.500 katolików,

10.000 ydów. Starców mskich jest na utrzy-

maniu 39, kobiet 31, razem 70.

Zwyk>' rozchód 160.000 k. rocznie. Majtek
zakadowy w legatach, papierach wartociowych
i realnociach wynosi okoo 300.000 k.

3) Zakad wyywiania. Udziela si w nim
bezpatnie obiadów ubogiej dziatwie ydowskiej
ze wszystkich szkó miejskich we Lwowie. Co-
dziennie zgasza si 650 dzieci ; wydatek rocz-

ny przeszo 10.000 k.

4) Fundusz przyodziewania ubogici uczniów,

z którego udziela si odziey i obuwia uczniom
szkó ludowych. Wydatek roczny przeszo
8.000 k.

5) Fundusz im. Franciszka Józefa, dla

wspierania ubogich uczniów szkó rednich,

z którego udziela si wspar na czesne, ksiki
i ubrania studenckie. Wydatek roczny 4.000 k.

5) Fundusz ubogich Izrael., pod nadzorem
i zarzdem Magistratu i Rady miejskiej. Roczne
wydatki przeszo 46.000 k. Stae zapomogi mie-

siczne wynosz 18.000 k. rocznie. Koszta utrzy-

mania i pielgnowania podrzutków 4.500 koron.

Chwilowe zapomogi 18.000 k. Zupa rumfordzka
2.500 k.

7) Kasy zaliczkowe: a) gminna dla rzemiel-
ników. Coroczne poyczki okoo 25.000 k.
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b) Fundacya im. Samuela de Horowitza dla rze-

mielników i przemysowców. Coroczne poyczki
okoo 30.000 k. ci gminna dla drobnych handla-

rzy i przemysowców. W kwotach od 10 do 30

k. okoo 6.000 k. rocznie.

8) Fundacye na wyposaenie ubogich dziew-

czt izraelickich. jest 12 takich fundacyi z kapi-

taem okoo 400.000 k.

9) Stypendya dla uczniów rónych szkól.

Jest 13 takich stypendyów z kapitaem okoo
100.000 k.

10) Fundacye dla wychowanków zakadu sie-

rót. Jest 14 takich fundacyj z kapitaem okoo
50.000 k.

11) Fundacye na róne cele zapomogowe.

Jest 86 takich fundacyi z kapitaem okoo
400.000 k. Prócz dobroczynnoci publicznej spra-

wowanej przez Zarzd gminy wyznaniowej, znaj-

duje si we Lwowie okoo 200 prywatnych sto-

warzysze izraelickich o celach dobroczynnych.

Czasopisma wychodzce we Lwowie.

Asekuracyjno-ekonomiczny Rocznik, Bole-

saw Lewicki.

Czasopismo Techniczne (dwutyg.), Stanisaw
wieaski.

Czasopismo galie. tow. aptekarskiego (dwu-

tyg.) Dr. Jan Piepes-Poratyski.

Czasopismo dla spóek rolniczych (miesicz.)

Dr. Er. Stefczyk.

Bartnik, dr. Teofil Ciesielski.

Byt, (dwutyg.) M. Budzanowski.

Dio, dr. Wodzimierz Ochrymowicz.
Der wahre Jude (tygodn.), Osias Wilf.

Dwutygodnik galie, stray skarbowej, Adam
Krajewski.
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Dziennik Policyjny, Dyr. Policyi.

Dziennik polski, dr. Kaz. Ostaszewski-Ba-
raski.

Dzwinok, Andrzej Alikiewicz,

Dwignia, Zygm. Korosteski.
Ekonomist (ruskie) miesicz. K. Pankowski.
Gazeta Handlowa, Wiktor Chajes.

Gazeta kocielna, ks. dr. A. Pechnik.

Gazeta Ludowa, dwutygodn.
Gazeta Lwowska, Adam Krechowiecki.

Gazeta mieszczaska, Wodzimierz Zawadzki.
Gazeta mleczarska, Konst. Jasiski.

Gazeta Narodowa, dr. Aleks. Y^ogel.

Gazeta Nauczycielska, Edm. Cenar.

Gazeta Niedzielna, ks. Adam Wesoliski.
Gazeta Urzdnicza, Tadeusz Kociuk.
Gazeta Urzdników pomocn., (miesiczn.)

Stan. Jarek.

Gos Lekarzy, dr. Szczepan Mikoajski.

Gos, organ pols. partyi soc.-dem. (dziennik).

Józef Hudec.
Goniec Polski, ilustr. dziennik polityczny,

Stanisaw Brandowski.
Gorzelnik, Feliks Gierasiski.

Hajdamaki (ruskie), M. Petrycki.

Hayczanyn, iwan Peech.
Herold Polski, ilustr. tygodnik spoeczny,

Stanisaw Brandowski.
Hodowca drobiu, dr. St. Fibich.

Jutrzenka (dla dzieci i modziey).
Kol. Machsike Hadas, Osias Wilf.

Kolejarz.

Komar, humoryst. (ruskie). Iwan Kuncewicz.
Kosmos, dr. B. Radziszewski.

Kotwica, (miesiczn.), M. Rohatyn.

Kuryer Lwowski, Henryk Rewakowicz.
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Kunica, (miesiczn.), Teofil Czoowski.
K\vartalnil< historyczny, dr. Aleksander Sem-

kowicz.
Literaturno-naukowyj wistnyk, (miesiczn.),

W. Hnatiuk.

Lwowianin, Samuel Barcz.
owiec, Ludwik Józefowicz,

Machsike Hadas, J. 1. Margosches.

May wiatek, Anna Lewicka.

Maszynista, Ludwik Szafraski.

Miesicznik gal. tow. ochrony zwierzt, dr.

Józef Limbach.
Monitor, (tygodnik), Ernest Breiter.

Moriah, (miesiczn.), J. Griinberg.

Muzeum, dr. Bolesaw Makowski.
Muzyczno wydawnicza firma, nakadna Ukraina.

Nadzieja, (miesiczn.), Schellenberg.

Nafta, dr. Stefan Bartoszewicz.

Narodna Czasopys, dodatek do Gazety Lwow-
skiej, Adam Krechowiecki.

Nasz kraj, (tygodnik ilustr.), Bronisaw La-

skownicki.

Nauka ruska.

Nowyj Hromadskyj Hoos, (dwutygodnik),

dr. Iwan Makuch.
Nywa, (dwutygodnik), Jarosaw Lewicki.

Odrodzenie, Tadeusz Panenka.
Ognisko druk., Józef Hudec.

Ojczyzna, (tygodnik dla ludu), Piotr Panek.

Oszczdno, (miesicznik), dr. Zygmunt
Gargas.

Prcia, (miesiczn.), Semen Wityk.

Promie, Oswald Dawid.
Promyk, Jadwiga Czajkowska.
Przegld, L. Masowski.
Przegld prawa i administr., Ernest Tiii.

1
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Przegld weterynarski, prof. Stanisaw Króli-

kowski i Zygmunt Markowski.
Przegld hygien., M. brabowski i Dr. K. Panek.

Przeom, (tygodn.), Feliks Gierasinski.

Przemysowiec, (tygodn.), Edmund Libaski.
Przewodnik gimn. (Sokó), Antoni Durski.

Przewodnik naukowy i liter., A. Krechowiecki.

Przewodnik kóek roln., Telesfor Wolaski.
Przewodnik poarniczy, Antoni Szczerbowski.

Przewodnik przemysowy, Juliusz Starkel.

Reforma sdowa, Romuald Lewandowski.
Rodzina i Szkoa, (dwutyg.), M. Haraszkiewicz.

Rolnik, Jan Paygert.

Róa duchowna, O. Wincenty Szumski.

Ruski Selanyn, (ruskie), Witod Demiaczuk.
Ruskoje Sowo, J. Peech.
Rusan, Leon opatyski.
Sowo Polskie, Zygmunt Wasilewski.

Sowo (dwutyg. gospod.- szynk.), Rudolf Streit.

migus, Aleksander Milski, (dwutygodn.).

wit (dwutygodn. ruski), W. Budzynowski.
Swoboda irusk.i. Dr. Longin Cegielski.

Sylwan, St. Sokoowski.
Szkoa, Ludwik Pierzchaa.

Tagblatt (dziennik yd.), Flischer Witkower.

Teka (miesiczn.), Antoni Plutyski.

Tydzie, dodatek liter, do Kuryera Lwowsk.
Tygodnik ilustr. warszawski (filia).

Tygodnik lekarski, Prof. Dr. Sieradzki.

Uczytel, Iwan Czapelski.

Wdrowiec warszawski (filia).

Widomosty ordyn. Metrop.

Wiedza i Praca, dodatek do Rodziny i Szkoy.
Wiek Mody, Marya Bruchnalska.

Wiek Nowy, Bronisaw Laskownicki.

Winoczek, Marya Liskowacka.
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Wistnyk, M. Klemertowicz.
Wola (rusk.), Semen Wityk.

Wschód (tygodn. ydowski), Maurycy Friihljng.

Wydawnictwo im. Kaczkowskoho, F. wistun.
Wydawnictwo Towarz. pedagogicznego.
Wydawnictwo dzieek ludowych.
Zorza ojczysta, miesicznik.
ydowska gazeta ludowa, Dawid Salamander.
Zwizek, Narcyz Ulmer.
ywaja myl, i ruskie/, Iwan Sawczak.

X.

Lwów pod wzgldem dobroczynnoci.
(Skreli Radca Magistratu, Aleksander Ostrowski).

Jak jednostki prywatne, tak te i ciaa zbio-

rowe, a w szczególnoci gminy, opiekoway si
od lat najdawniejszych ubogimi w swoim okrgu
zamieszkaymi. Od lat te dawnych datuj si Za-

kady i Instytucye dobroczynne, fundowane ofiar-

noci jednostek, pastwa oraz kraju i gminy.

Z chwil unormowania ustaw z dnia 3 grud-

nia 1863 r. obowizku gmin do opiekowania
si ubogimi, a tem samem zepchnicia na nie

wielkich ciarów, zauway si daje znaczny
ruch w zarzdach miejskich w kierunku unormo-
wania dobroczynnoci, a tem samem zmniejsze-

nia wydatków ustaw na nie naoonych.
Usiowania te skierowane s do obu dzia-

ów dobroczynnoci publicznej, a mianowicie do
t. zw. „dobroczynnoci przytukowej" i „domo-
wej" czyli „pozaprzytukowej".

Przykad day miasta niemieckie, za któremi po-

szy inne miasta monarchii austryackiej. We Lwo-
wie równie zauway si daje od lat kilkunastu

ruch w kierunku unormowania obu dziaów dobro-
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czynnoci publicznej ; dostrzedz mianowicie mo-
na pewne denie do tego, aeby zakady do-
broczynne, fundowane hojnoci gminy, jako te
jednostek prywatnych, stay na wysokoci zada-
nia, t. j. odpowiaday w kadym kierunku swemu
celowi, aby do nich przyjmowano jedynie przy-

nalenych do gminy, a dalej aeby dobroczynno
t. zw. pozaprzytukowa wykonywana bya wedle
pewnych norm i systemu.

Chcc dokadnie przedstawi obraz dobro-
czynnoci publicznej, jak te i prywatnej we Lwo-
wie, co jest wanie zadaniem naszem, zastano-
wi si wypada z osobna nad oboma jej dzia-

ami, t. j. nad dobroczynnoci przytukow i po-
zaprzytukowa.

/. Dobroczynno przytukow.

Zakady fundowane i utrzymywane przez
gmin m. Lwowa:

\. Miejski Zakad sierot im. „Franci-
szka Józefa". Zaoony na mocy Najwyszego
upowanienia przy sposobnoci pobytu Cesarza
we Lwowie w czerwcu 1855 roku przez gmin
m. Lwowa za przyczynieniem si Stanów gali-

cyjskich. Umieszczony jest we wasnym budynku
przy ulicy Zielonej i Jabonowskich. W r. 1892
rozszerzony zosta przez dobudowanie kosztem
gminy osobnego pawilonu dla dziewczt. Zakad
ten ma na celu wychowanie i nauk sierot pci
obojga po rodzicach do gminy lwowskiej przyna-
lenych. Znajduje w nim pomieszczenie przeszo
100 chopców i 70 dziewczt, które uczszczaj
na nauk do szkó publicznych ludowych, a take
wyjtkowo w razie wybitnych zdolnoci wycho-
wanka do nauki i do szkó rednich.

31*
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Roczny koszt utrzymania tego Zakadu wy-
nosi okoo 65.000 kor. Zarzd sprawuje osob-
ny komitet, wybrany z grona Rady miejskiej.

Organem wykonawczym jest dyrektor Wunsch
Teofil.

2. Dwa schroniska, a mianowicie dla

mczyzn i kobiet przy ulicy Kleparowskiej w bu-

dynkach przez gmin wystawionych. Pozostaj
one pod zarzdem Braci i Sióstr III. Zakonu w.
Franciszka. Zadaniem ich jest udzielanie przytuku
i utrzymania dla osób bezdomnych, a take umo-
ralnianie tych osób. W osobnym oddziale pomie-
szczone s dzieci, zwyczajnie sieroty. Liczba osób
korzystajcych w cigu roku z t>'ch przytulisk

dochodzi do 1.000. Przytuliska te subwencyonuje
gmina znaczn kwot, bo 16.000 koron rocznie,

a nadto dostarcza im opau wartoci 1.080 ko-

ron rocznie.

Miejski Zakad dla nieuleczalnych
przeznaczony dla osób, którym tak szpital po-

wszechny, jak i krajowy Zakad dla obkanych
w Kulparkowie, odmawia dalszego pobytu. Mieci
si przy ulicy Biliskich w budynku osobno na
ten cel wystawionym. W Zakadzie tym znajduje

pomieszczenie rocznie okoo 180 osób pci obojga.

Maj one tam cakowite utrzymanie do chwili,

w której po zbadaniu ich przynalenoci oddane
zostaj w dalsz opiek gminy ich przynaleno-
ci. Roczny koszt utrzymania tego Zakadu wy-
nosi 60.000 koron.

4. Zakad dla nieuleczalnych funda-
cyi im. Antoniego i Walery i Biliskich
pod zarzdem gminy miasta Lwowa. Koszta utrzy-

mania okoo 40 prebendaryuszy tego Zakadu
pokrywane z majtku fundacyjnego wynosz
kwot roczn okoo 34.000 k. Majtek tej fun-
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dacyi skada si z kapitau 479.000 kor., realno-

ci i pawilonu, w którym mieci si Zakad po-

wyszy (patrz str. 320.).

5. Zakad kalek pod we'zwaniem w.
azarza posiada swój wasny majtek, skada-
jcy si z dóbr ziemskich, Malechowa i Skni-

ówka w powiecie lwowskim, papierów warto-

ciowych i 3 realnoci we Lwowie pooonych.
Pozostaje pod zarzdem gminy m. Lwowa.

Znajduje w nim pomieszczenie okoo 55

staych prebendaryuszy pci obojga, a prócz nich

oko^o 43 t. zw. eksternistów, mieszkajcych za

obrbem Zakadu, a otrzymujcych wsparcie po
40 halerzy dziennie. Celem Zakadu jest zaopa-

trywanie i pielgnowanie zuboaych mieszczan

lwowskich, tudzie wdów i sierót po nich.

Roczny koszt utrzymania Zakadu wynosi

kwot 47.000 koron. Ewentualny niedobór po-

krywa gmina m. Lwowa z wasnych funduszów.

6. Instytut ubogich chrzecijan zaj-

muje si cakowitem zaopatrywaniem ubogich

chrzecijan do gm. m. Lwowa przynalenych. Za-
rzdza nim komitet skadajcy si z 14 czon-
ków i prezesa, którym jest kadoczesny Arcybi-

skup obrz. rzym.-kat. Posiada wasny budynek
pod nazw „Domu ubogich m. Lwowa". Utrzymuje

si z wasnego majtku; prócz tego otrzymuje

od gminy miasta Lwowa znaczn subwency, bo
wpywy z wszystkich kar pieninych, orzeczonych

na rzecz chrzecijan przez wadze polityczne i s-
dowe, których wysoko wynosi przecitnie okoo
15.000 koron rocznie. Nadto otrzymuje roczn
subwency od gminy m. Lwowa w kwocie 8.000

koron i nadzwyczajn subwency w kwocie 2.000

koron. W Zakadzie tym otrzymuje przytuek i za-

opatrzenie okoo 300 prebendaryuszy pci obojga.
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7. Stowarzyszenie kobiet nad niemo-
wltami im. „Dziecitka Jezus". Znajduje

sf pod zarzdem osobnego Komitetu. Subwen-
cyonowane jest przez gmin m. Lwowa kwot
1.200 koron rocznie, a nadto za kade dziecko

umieszczone tam przez Magistrat lwowski paci
gmina m. Lwowa po 15 koron miesicznie, co
przedstawia roczn kwot okoo 12.000 koron
(patrz str. 491).

8. Zakad guchoniemych, który utrzy-

muje przeszo 100 wychowanków (patrz str. 95).

9. Zakad ciemnych, który utrzymuje

przeszo 50 wychowanków. Oba Zakady te po-

zostaj pod zarzdem osobnych Komitetów i s
subwencyonowane przez Gmin m. Lwowa:
pierwszy kwot 2.000 kor., drugi kwot 6.230

kor. rocznie (patrz str. 97).

Ponadto znajduje si we Lwowie cay sze-

reg Zakadów i Instytucyi dobroczynnych prywa-
tnych, a przez gmin m. Lwowa subwencyono-
wanych, jak: Przytulisko sierót pod wezwaniem
w. Józefa. — Zakad sierót pod wezwaniem w.
Kazimierza. — Cztery ochronki chrzecijaskie. —
Zakad wychowawczy sióstr Felicyanek, — Za-

kad w. Teresy. — Zakad w. Heleny przy ul.

Janowskiej. — Zakad ochronek obcych pod we-

zwaniem w. Jana z Padwy. — Ewangelickie To-
warzystwo Dam dobroczynnych. — Dom pracy. —.

Zakad nieuleczalnych przy ul. Kurkowej.
Wkocu odnonie do tego dziau dobro-

czynnoci zauway naley, e istnieje znaczna

liczba dobroczynnych legatów i fundacyi czci
ze wzgldów formalnych jeszcze nie zrealizowa-

nych, czci ju aktywowanych, z których od-

setki obracane bywaj na utrzymanie ubogich.
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//. Dobroczynno domowa,

czyli tak zwana pozaprzytulkowa.

I w tym dziale dobroczynnoci oy gmina
m. Lwowa znaczne fundusze na wspieranie ubo-
gich nie majcych zaopatrzenia w przytukach.
Wsparcia udzielane w tym dziale dobroczynnoci,
dziel si na dwie kategorye a mianowicie na:

1) czasowe i 2) jednorazowe, wzgldnie do-
rane. Wsparcia czasowe udziela Sekcya I. (do-

broczynna) Rady miejskiej na wniosek Magistratu,

w wysokoci po 6 wzgldnie 8 koron miesicz-

nie, zwykle na rok jeden.

W razie potrzeby przeduany bywa ten ro-

dzaj wspar na lata dalsze. Z tego rodzaju wspar
korzysta mog w myl przepisów ustawy z 3
grudnia 1863 r. jedynie przynaleni do gminy
m. Lwowa. W r. 1906 udzielono wspar tego ro-

dzaju 276 ubogim na kwot ogóln 24.096 kor.

Wspar jednorazowych udziela Magistrat,

znaczniejszych, (równie Sekcya I.)

Przed witami Wielkanocnemi i Boego Na-
rodzenia korzysta znaczniejsza liczba, bo prze-

citnie okoo 2.000 ubogich z wspar doranych.
Otrzymuj oni nadto w naturze i buk wi-
teczn. Kwota rocznie na ten rodzaj wspar wy-
dawana przez gmin m. Lwowa wynosi okoo
12.000 koron.

Ten sposób wspierania ubogich nie odpo-
wiada jednak najnowszym systemom, zaprowa-
dzonym ju we wszystkich miastach wikszych,
szczególnie zagranicznych. Wobec tego postano-

wiono wprowadzi w tym wzgldzie we Lwowie
reform wedle systemu t. zw. elberfeldzkiego. Gdy
wnioski zmierzajce do rychego wprowadzenia
w ycie tego dziau postpowej dobroczynnoci
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zostan uchwalone, bdzie Lwów mia ten dzia
dobroczynnoci wedle najnowszych wymogów
zreformowany.

W dziale dobroczynnoci domowej ma gmina
m. Lwowa wielk pomoc w prywatnych Towa-
rzystwach dobroczynnych, których znaczna liczba

istnieje w naszem miecie. Towarzystwa te otrzy-

muj równie z maymi wyjtkami znaczniejsze

subwencye od gminy m. Lwowa.
Gmina izraelicka lwowska sprawuje sama

autonomicznie dobroczynno dla swych czon-
ków w obu kierunkach, t. j. pod wzgldem do-

broczynnoci przytukowej, jakote domowej.
Dziki ofiarnoci tej gminy, jako te jedno-

stek prywatnych powstay wzorowe Zakady do-

broczynne pod jej zarzdem zostajce, jak n. p.

Zakad Sierot urzdzony wedle najnowszych
wymogów, w którym znaczna liczba sierot pci
obojga znajduje cakowite utrzymanie i poczt-
kowe wyksztacenie; — dalej Szpital Izraelicki,

3 ochronki, przytulisko dla starców i t. p.

W dziale dobroczynnoci t. zw. domowej
udzielane bywaj równie wsparcia czasowe t. j.

miesicznie wypacane i dorane; obecnie za
jest równie w toku zorganizowanie tego dziea
dobroczynnoci wedle t. zw. systemu elberfeldz-

kiego.

Z powyszego zestawienia wynika, e miasto

Lwów przyczynia si znacznemi stosunkowo kwo-
tami do ulenia ubóstwu; kwota bowiem, któr
sama gmina na ten cel wydaje, niezalenie od
towarzystw prywatnych, przewysza znacznie sum
300.000 kor. rocznie.

Niewtpliwie, e na wspieranie tak znacznej

liczby ubogich, jaka we Lwowie si znajduje, przy-

daaby si kwota jeszcze wydatniejsza; jest jednak
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nadzieja, e w miar rozrostu miasta, który

w szybkiem tempie postpuje, a tem samem
i wrostu majtku gminnego, i fundusze na cel po-

wyszy oone, w szczególnoci na budow no-

wych domów przytukowych wedle najnowszych
wymogów urzdzonych, znacznie si zwiksz.

Dobroczynno prywatna we Lwowie.

(Skreli Prot". Dr. Maksymilian Thullie).

We Lwowie dobroczynno prywatna zorga-

nizowana jest wedug wyznania religijnego. Osobno
wic istniej Towarzystwa dobroczynne chrzeci-

jaskie, osobno ydowskie. Bardzo mao tylko

Towarzystw obejmuje chrzecijan i ydów razem.

W ostatnich czasach objawi si jeszcze dalszy

podzia. Rusini organizuj coraz intenzywniej

wasne Towarzystwa ruskie, wspierajc tylko Ru-

sinów, podczas gdy Towarzystwa dobroczynne
polskie dotychczas przynajmniej wspieraj tak Po-
laków, jak i Rusinów, nie pytajc si ndzy, ja-

kiej jest narodowoci. Czy jednak wobec od-

osobnienia si Rusinów nie bd musiay Towa-
rzystwa polskie trzyma si tej samej taktyki

i wspiera przedewszystkiem Polaków — niewia-

domo. Przewana ilo Towarzystw polskich i ewen-
tualnie mieszanych jest zorganizowan w Zwiz-
ku katolickich Towarzystw i Zakadów
dobroczynnych (ul. Czarnieckiego 1. 1.), istnie-

jcym od r. 1895. Zwizek sprzedaje co rok na
cmentarzach w dni zaduszne krzye z lampkami,
co przysparza mu znaczniejszych dochodów.
W roku biecym czysty dochód wynosi 4.850 k.,

które rozdzielono midzy Towarzystwa zwiz-
kowe. Oprócz tego na zebraniach Zwizku dele-

gatów rozmaitych Towarzystw zaznajamiaj si ze

sprawami innych Towarz>'stw, polecaj sobie na-

KNfflOYHfi o

,
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wzajem ubogich. Zwizek prowadzi ewidency ubo-
gich, wspieranych przez rozmaite Towarzystwa
i uwiadamia je, jeeli stwierdzi, e jaka rodzina

jest wspieran równoczenie przez dwa towa-
rzystwa.

Najstarsze Towarzystwo dobroczynne jest

istniejce we Lwowie od r. 1 858 Towarzystwo
w. Wincentego a Paulo (w Czytelni Ka-
tolickiej, ul. Czarnieckiego 1. 1.), Towarzystwo
mskie dla wspierania ubogich, wstydzcych si
ebra. Towarzystwo to, przed 74 laty zaoone
w Paryu, ogarnia obecnie wszystkie 5 czci
wiata; czonkowie gromadz si na przeszo
5.000 konferencyach. We Lwowie jest 8 konfe-

rencyi, nad któremi jest Rada miejscowa. Kada
konferencya ma przydzielony sobie pewien okrg
miejski. Czonkowie odwiedzaj co tydzie ro-

dziny w ich mieszkaniach i zanosz im wsparcie

w formie kwitków na chleb, krupy, czasem miso
i mleko. Wedle ostatniego sprawozdania w 8 kon-

ferencyach pracuje 123 czonków czynnych, 48
honorowych. Opiekowano si w r. 1903 308 ro-

dzinami, wydano 11.494 koron. Tow. utrzymuje in-

ternat w. Józefata dla uczniów Seminaryum nau-

czycielskiego z 40 wychowankami i posiada Dom
opieki nad terminatorami i 20 wychowankami.
Towarzystwo zajmuje si rozdawnictwem zupy
rumfordzkiej, której wydao w porze zimowej
r. 1906 31.351 porcyi kosztem 2.705 koron; da-

lej doprowadzio 31 par yjcych w nieprawnym
zwizku do zawarcia Sakramentu Maestwa.

Towarzystwo pa miosierdzia w. Wincen-

tego a Paulo zajmuje si wspieraniem ubogich

chorych w ich mieszkaniach. Do Towarzystwa
naley okoo 80 pa, z tych okoo 30 odwie-

dzaj rodziny takie, w których znajduj si obó-
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nie chorzy. Poniewa nie wszystkie panie mog
w tej pracy bra udzia (tylko 30 , a rodzin jest

zwykle okoo 120, wic dwie Siostry Miosierdzia
odwiedzaj reszt chorych, (patrz str. 458).

Z towarzystwem tem poczone jest To-
warzystwo panien ekonomek, które

skada si z samych panien i trudni si szyciem
odziey dla ubogich, odwiedzanych przez oba
poprzednie Towarzystwa. Niektóre panny odwie-

dzaj te w towarzystwie Pa miosierdzia ubo-
gie rodziny, (patrz str. 459).

Towarzystwo im. w. Salomei opiekuje si
wdowami i sierotami. Skada si ono z trzech

konferencyi czyli oddziaów, podporzdkowanych
pod zarzd centralny. Panie, nalece do Towa-
rzystwa, odwiedzaj raz na dwa tygodnie rodziny

ubogie w ich mieszkaniach, przynoszc im kwitki

na chleb i krupy, a rzadko kiedy pienidze. To-
warzystwo nadzwyczaj ruchliwe w zbieraniu fun-

duszów dla biednych, posiada take istniejcy od
paru lat Dom sierót pod wezwaniem Niepokal.

Poczcia Najw. Panny Maryi, gdzie okoo 20
sierót wychowuje si bezpatnie. Dom ten mieci
si w realnoci miejskiej obok kocioa w. Anny.
(patrz str. 464).

Towarzystwo Dam dobroczynnoci wspiera

ubogie wdowy lub samotne staruszki, udzielajc

im miesicznie wsparcia po 4 korony. Na opiece

znajduje si okoo 60 osób. (patrz str. 458).

Towarzystwo Dziecitka Jezus opiekuje si
niemowltami i posiada Zakad odpowiednio urz-
dzony przy ul. Piastowej 1. 5. Matki, wychodzce
ze szpitala, otrzymuj 12 koron; pienidze te

wrczaj one zazwyczaj kobietom ze wsi, a same
id za -mamki. Im dzieje si dobrze, dzieci jednak

marniej
;

procent miertelnoci mia wynosi
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957o- W r. 1891 powstao Towarzystwo Dziecitka
Jezus, aby tym opakanym stosunkom pooy
koniec. Zakad obliczony jest na 50 dzieci i 25
matek, bo kada kobieta musi pielgnowa dziecko

swoje i drugie nie majce matki wasnej. Odkar-
mione dzieci umieszcza Towarzystwo na wsi,

a zakonnice co miesic je odwiedzaj. W roku
ubiegym Towarzystwo opiekowao si 186 dziemi
w Zakadzie i 160 na wsi. Z tego zmaro w Za-
kadzie 13, na wsi 17. Wydatki roczne wynosz
25.000 koron (patrz str. 459).

Zakad dla nieuleczalnych i wyzdrowieców
w. Józefa przy ul. Kurkowej 1. 43 utrzymywany
jest przez Siostry Józefitki. W Zakadzie tym ob-

szernym, poczonym z wielkim ogrodem, znaj-

duje umieszczenie 120 chorych i wyzdrowieców
za miern opat, a nawet i bezpatnie pod tros-

kliw opiek Sióstr. Wiadomo, e wychodzcy ze

szpitali nie s jeszcze tak zdrowi, aby mogli wró-
ci do zwykych obowizków, Zakad wic ten

wypenia luk, któr pozostawiaj szpitale, z na-

tury rzeczy, opiekujce si tylko chorymi i to

uleczalnymi. Zakad ten ma take pokoje dla cho-

rych, którzy z prowincyi przyjedaj do Lwowa
dla porady lekarskiej i dla operacyi. Budet za-

kadu wynosi przeszo 50.000 k. (patrz str. 323)
Towarzystwo konfek. damskiej im. w. Józefa

(ul. Sokoa 1. 1) opiekuje si pracownicami igy.

W Towarzystwie istnieje biuro strcze, biblio-

teka, Uczca przeszo 500 ksiek, kasa poycz-
kowa, kasa oszczdnoci, bezpatna pomoc le-

karska. Oprócz tego odbywaj si tam odczyty,

jest te szkoa uzupeniajca przemysowa, a 15

panienek ma w lokalu Tow. mieszkanie. Naresz-

cie znajduje si tam dla czonków tania kuchnia,

(patrz str. 467.)
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Towarzystwo w. Zvtv opiekuje si su-
cemi. W domu wasnym przy ul. Blacharskiej 1. 4.

znajduje si schronisko dla sug, zostajcych chwi-

lowo bez miejsca. Tam te znajduje si kasa cho-
rych, sklep z ubraniami dla sucych i biuro

porednictwa pracy. Do Towarzystwa naley prze-

szo 1.500 sug. (patrz str. 467).

Towarzystwo w. Jadwigi : „Opieki nad su-
gami" ma takie schronisko w domu wasnym
przy ul. Sodowej I. 10, prowadzone przez Sio-

stry Pelczarki. Znajduje si te tam pralnia i biuro

porednictwa pracy.

Towarzystwo pracy kobiet (ul. Jagielloska)
posiada szwalni i schronisko robotnic. Towa-
rzystwo utrzymuje szko szycia i haftu biaego.
Ze 135 uczenie w r. 1904 uwolniono od opaty
97. W zimie odbywaj si te kurs kroju bie-

lizny. W szwalni pracuje 35 panien, w hafciarni 9.

Jest tu take biuro porednictwa pracy i biblio-

teka Zakadu; zarzdzaj Siostry „Rodziny Maryi",

(patrz str. 459).

Towarzystwo im. w. Stanisawa Kostki opieki

nad terminatorami ma dom wasny (ul. Maryi
nienej I. 5.) Co niedziel popoudniu zbieraj

si terminatorzy i w towarzystwie czonków To-
warzystwa na zabawie, piewaniu i gimnastyce
przepdzaj godziwie par godzin, przyczem otrzy-

muj podwieczorek. Towarzystwo ma te w domu
wasnym Internat dla kilkunastu terminatorów.

Czonkowie Towarzystwa czuwaj te nad spra-

wowaniem si terminatorów, odwiedzajc ich

u majstrów.

Podobny Dom opieki ma te Zwizek
p a r a f i a 1 n y w. M a r c i n a a czwarty znaj-

duje si pod opiek Braci Mniejszych.



— 494 -

Towarzystwo Miosierdzia, zaoone w celu

zwalczania ebractwa, posiada Dom pracy przy

ul. w. Piotra 1. 39. Budynek obszerny wród trzy-

morgowego ogrodu jest schroniskiem dla stu

przeszo starców i kalek, którzy pracuj, jak mog
w pralni, przy klejeniu worków papierowych, pa-

kowaniu farbki i darciu pierza, (patrz. str. 460).

Towarzystwo w. Józefa z Arymatei udziela

bezpatnych pogrzebów ubogim. Ma ono 544 czon-
ków i w r. 1905 urzdzia 373 pogrzebów. Wy-
datki wynosiy 3.087 koron.

Dwn'e tanie kuchnie przy ul. Blachar-

skiej 1 i ul. Boczkowskiego 2 dostarczaj ubo-
giej ludnoci tanich obiadów po 20 hal. Osobny
pokój przeznaczony jest dla studentów.

Galicyjskie Stowarzyszenie opieki nad uwol-

nionymi winiami we Lwowie opiekuje si ta-

kimi uwolnionymi winiami, którzy podczas od-

siadywania kary sprawowali si dobrze i pozwa-
laj spodziewa si poprawy. Opieka w pierw-

szej chwili po uwolnieniu moe zadecydowa
o dalszym ich losie. Towarzystwo zbiera fundusz

elazny w celu zaoenia Domu pracy dla uwol-

nionych modocianych winiów, nad którymi

praca jeszcze najwicej opaci si moe.
Towarzystwo Ochronek chrzecijaskich po-

siada ochronki w czterech czciach miasta we
wasnych realnociach. Trzy ochronki znajduj si
pod zarzdem Sióstr Felicyanek, czwarta pod za-

rzdem wieckich nauczycielek. Blizko 600 dziatwy

z klasy najuboszej przebywa tam przez dzie
i dostaje te posiek w poudnie, podczas gdy
rodzice, lub matka wdowa pracuj na chleb. To-
warzystwo ma zamiar ilo ochronek dla ludno-

ci obecnej miasta niedostateczn w najbliszym
czasie powikszy.
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Wszystkie te Towarzystwa i Zakady nale
do Zwizku Towarzystw dobroczyn-
nych. Poza nim pracuj jeszcze inne, o których

pokrótce wspomnie naley. Obok Koa Pa-
nienZwizku rodzicielskiego istnieje

Towarzystwo korpusów wakacyj-
nych, które zajmuje si dziemi szkolnemi pod-

czas wakacyi, wyprowadzajc ich za miasto, urz-
dzajc wiczenia i zabawy naukowe.

Kilka Towarzystw kolonii wakacyj-
n y c h wysya dzieci szkolne anemiczne lub skro-

fuliczne na wakacye w góry lub do kpiel. Ko-
lonie rymanowskie maj w Rymanowie
swój wasny budynek, inne Towarzystwa wysyaj
dzieci do Brzuchowic, do iuty korostkowskiej it. d.

Towarzystwo internatu Piramowicza utrzy-

muje w wasnym budynku okoo 80 uczniów Se-

minaryum nauczycielskiego. Bursa im. Ko-
ci u s z k i, jako te i n t e r n a t 0.0. Z m a r t-

w y c h s t a c ó w utrzymuje uczniów szkó red-
nich za ma opat, lub te bezpatnie. U Zmar-
twychstaców bezpatne miejsca maj Rusini. Siostry

Rodziny Maryi utrzymuj Internat dla semina-
rzystek przyjtych bezpatnie lub za ma opat.

Komisya ubogich miasta Lwowa pod prze-

wodnictwem ks. Arcybiskupa obrz. acinsk. utrzy-

muje we wasnych domach (ul. Kopernika) 270
staruszków pci obojej, wicej, ni 60 letnich.

Obok znajdujcy si Zakad w. azarza
jest przeznaczony dla starców, mieszczan lwów.

Inne zakady dobroczynne.

Zakad wychowawczy pod opiek w. Anto-
niego z Padwy. Zaoy go w r. 1858 wac. dóbr
ziemskich, Kalikst Orowski, wspólnie z ks. Anto-
nim Manasterskim i hr. Borzck, wacicielk
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dóbr ziemskich. Utrzymanie chopców ubogich

w Zakadzie obejmuje bezpatne umieszczenie,

wychowanie i nauk, któr odbywaj w szkoach
pubhcznych. Ukoczywszy nauk w szkole ludo-

wej, oddani bywaj w miar zdolnoci do rze-

miosa, lub te zwróceni rodzicom lub opieku-

nom. Majtek zakadowy 110 000 k.

Galicyjski Zakad sierót dla chopców. Zao-
ony w r. 1831 przez Stany galicyjskie na pa-

mitk urodzin Franciszka I. w drodze dobro-

wolnych datków. Cel: umieszczenie i nauka ubo-

gich chopców sierót w wieku od 7— 12 lat

w Zakadach wychowawczych. Stan majtku za-

kadowego wynosi obecnie 96.211 k. 34 h. z do-

chodem rocznym 3.830 k. 82 h. Z funduszu tego

utrzymuje si 7 chopców sierot w Zakadzie pod
opiek w. Antoniego we Lwowie i 4 chopców
sierot w szkole ogrodniczej, utrzymanej przez zjed-

noczone Towarzystwo dla ogrodnictwa i pszczel-

nictwa we Lwowie i 4 chopców sierot w Za-

kadzie pod opiek w. Józefa w Krakowie. Wy-
datek na ten cel wynosi 2.955 k. Zakadem za-

wiaduje Wydzia krajowy.

Zakad wychów, dla chopców . p. Torosie-

wicza. Zaoony w r. 1865 przez Józefa Toro-
siewicza, dr. med. Celem zakadu jest: danie przy-

tuku, utrzymanie i wyksztacenie w naukach

i sztukach piknych wszelkiego rodzaju najmniej

40 ubogich modzieców obrz. orm. kat., uro-

dzonych w Galicyi. Majtek zakadowy stanowi

budynek zakadowy, pooony we Lwowie pod
1. 101 m. wartoci 28.000 k., kapita 306.000 k.

w papierach wartociowych i w Kasie oszczd-
noci 11.772 k. Zakad utrzymuje w r. 1906 7

30 uczniów w Zakadzie samym. Zakadem za-

wiaduje ks. K. Amirowicz.
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Zakad sierót przy klasztorze Sióstr Miosier-
dzia w. Kazimierza. Zaoy go Cesarz Jó-
zef dnia 30 czerwca 1773 r. Cel: utrzymywanie

i wychowanie 10 osieroconych dziewczt, i<tó-

rych przyjcie przysu Namiestnictwu. Oprócz
tego Zakad utrzymuje i wychowuje obecnie z da-

rów dobroczynnych 60 dziewczt. Majtek zaka-
dowy: 86.056 k. Przeoona: Zdanowicz Stefania,

zakon.
Przytulisko dla dzieci im. w. Józeja. Zao-

one w r. 1870 przez Juli Hallerow. Zakad
utrzymuje si ze skadek czonków do Towa-
rzystwa nalecych i z dobrowolnych datków.

Utrzymuje 18 do 30 dzieci (dziewczt) do 8 lat. Pro-

tektork Zakadu jest hr. Siemieska-Lewicka.
Fundacya jubileuszowa urzdników sdo-

wych okrgu lwowskiego, Sdu krajowego wy-
szego. Ustanowiona na pamitk penej chway
czterdziestoletniego panowania Cesarza Franciszka

Józefa 1. Wesza w ycie w r. 1889. Kapita za-

kadowy tej fundacyi stanowi efekta wartociowe
obecnie 15.318 k. 67 h.

Do korzystania z dobrodziejstw z tej funda-

cyi uprawnione s wdowy i sieroty po najubo
szych urzdnikach sdowych iX., X. i Xl. klasy

rangi pozostaych, z pierwszestwem tych, któ-

rym normalna pensya nie przysu. Prawo roz-

dzielania i stanowienia wysokoci wsparcia przy-

suguje Komitetowi zoonemu z kadoczesnego
Prezydenta Sdu krajowego wyszego. Zapomogi
rozdzielane bywaj w przecigu miesica padzier-

nika lub listopada kadego roku.

Datki na cele tej fundacyi przyjmuje prze-

wodniczcy komitetu, Prezydent Sdu krajowego.

Fundacya zapomogowa wdów i sierót po
urzdnikach i sugach wadz po iitycznych w Ga-

32
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licyl. Zaoona w r. 1888 z dobrowolnych ska-
dek staraniem . p. Teofila Mandyczewskiego,
radcy Namiestnictwa. Zarzd kapitau funduszo-

wego sprawuje Namiestnictwo. Z czystych rocz-

nych dochodów kapitau zakadowego udzielane

bywaj zapomogi wdowom i sierotom po urzdni-

kach i sugach wadz politycznych galicyjskich

bez rónicy klasy rangi. Prawo udzielania zapo-

móg suy kadoczesnemu Namiestnikowi Gali-

cyi. Kapita w winkulowanych papierach warto-
ciowych zoony w gównej kasie krajowej we
Lwowie wynosi obecnie 68.176 k. 11 h.

Fundacya zapomogowa im. Adolfa br. Jor-

kascha-Kocha dla wdów i sierót po urzdnikach
skarbowych IX , X. i XI. rangi. Zaoona w r.

1885 z kapitaem zakadowym 12.341 k. 28 h.

na podstawie aktu fundacyjnego Namiestnictwa,

które sprawuje zarzd kapitau funduszowego.
Zapomogi z tej fundacyi udziela Prezydyum

krajowej Dyrekcyi skarbu. Majtek zakadowy wy-

nosi po koniec 1903 r. 13.646 k. Q5 h.

Fundusz Bochniewicza. Zaoony przez ks.

Jana Bochniewicza w r. 1802. Cel: wsparcie 50

biednych mieszczan bez winy podupadych. Ka-

pita zakadowy wynosi 115.132 k. 50 h. Dochód
z ubiegego roku: 1.435 k. 82 h. Funduszem za-

wiaduje piciu prowizorów.
Fundacya dobroczynna Brzeciaskiej. Zao-

ona w r. 1849 przez Kunegund Brzeciask,
urodzon Filipowiczówn. Cel : wspieranie ubo-

giej wdowy, która jest zarazem matk kilkorga dzie-

ci, dokd te nie osign 16 roku swego wieku.

Majtek zakadowy: 10.631 k. 30 h.

hundac. „Schroniska dla starców im. Domsa"
W£ Lwowie. Ustanowiona ku uczczeniu jubileusza

czterdziestoletniego panowania Cesarza Franciszka
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Józefa I. zapisem fundacyjnym z dnia 24., listo-

pada 1888 r. Roberta Domsa, waciciela mfyna
parowego i realnoci we Lwowie. Wesza w y-
cie faktycznie w r. 1892. Majtek fundacyi sta-

nowi realno na rogu ul. Szeptyckich i w. Te-

resy, wraz z budynkiem zakadowym i urzdze-
niem, tudzie kapita\' w papierach wartociowych
w sumie 162.122 k. 41 h. i 82.400 k. Ostatnia

suma obciona doywociem odsetek na rzecz

syna i synowej fundatora. Celem scnroniska jest:

utrzymywanie 1) podeszych wiekiem zuboaych
kupców chrzecijan, tudzie zuboaych, podesz-

ych wiekiem przemysowców; 2) ubogich star-

ców : architektów, inynierów cywilnych, chemi-

ków, literatów, malarzy, rzebiarzy; 3) zasuo-
nych dysponentów i pomocników kupieckich

i przemysowych. Zarzd fundacyi sprawuje ku-

ratorya z 12 czonków chrzecijan i 12 chrze-
cijaskich zastpców we Lwowie zamieszkaych.
Nadzór i kontrol nad t fundacy wykonuje Ma-
gistrat król stó. m. Lwowa i Namiestnictwo.

Fundacy Franciszka Kochmana dla dziew-

czt sucych. Zaoona w r. 1896 przez . p.

Franciszka Kochmana celem rozdzielania posa-

gów pomidzy ubogie dziewczta suce.. Fun-
dacy ta wejdzie w wykonanie, skoro z dochodu
jej uy bdzie mona na cel powyszy corocz-

nie 2.400 kor. Majtek zakadowy wynosi z ko-
cem r. 1905 w efektach 45.773 k. 65 h. i go-
tówk 947 k. 24 h.

Fundacy Franciszka Kochmana dla litera-

tów. Zaoona w r. 1860 przez . p. Franciszka

Kochmana celem rozdzielania premii dla litera-

tów polskich. Fundacy ta wesza w ycie w r.

1888. Majtek wynosi z kocem roku 1905
w efektach 61.684 k. 70 h.

32*
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Fundacya Maryi Jdrzejowiczowej. Zaoona
w r. 1871 przez . p. Mary de Prez Jdrzejowi-
czow. Cel: wspieranie 4 ubogich kobiet, pozo-
stajcych w ndzy bez zatrudnienia. Zarzd ma-
jtku fundacyi wykonuje Wydzia krajowy, roz-

dawnictwo za wspar naley do Towarzystwa Pa
Miosierdzia w. Wincentego a Paulo we Lwo-
wie. Majtek zakadowy wynosi z kocem 1905r.

16.332 k. 76 h. w efektach.

Fundacya . p. Tytusa Kielanowskiego dla

nieuleczalnych chorych chrzecijan. Utworzona
przez zmarego we Lwowie dnia 17 lipca 1891

. p. Tytusa Kielanowskiego, waciciela dóbr,

testamentem z daty Kozów 15 lutego 1889 we-
sza w ycie tego roku Cel: utrzymywanie nie

uleczalnych chorych chrzecijan we Lwowie, na
teraz w ten sposób, i wszystkie dochody wydaje
si Zakadowi w. Józefa dla nieuleczalnych cho-

rych chrzecijan we Lwowie. Zarzd fundacyi na-

ley do Wydziau krajowego ; majtek jej wynosi
obecnie 122.700 k. w efektach i 39. k. 06 h. na
ksieczce Banku krajowego.

Fundacya dobroczynna . p. Wojciecha Bur-
sika. Utworzona kodycylem z daty Lwów 3 grud-

nia 1877 r. przez zmarego dnia 19 kwietnia 1880 r.

. p. Wojciecha Bursika, famulusa uniwersytec-

kiego, wesza w ycie w r. 1906. Dochody z tej

fundacyi s przeznaczone na jedno lub dwa wspar-

cia jednorazowe, patne co roku w dniu w. Woj-
ciecha. Wsparcia te mog otrzyma tylko ubo-
dzy we Lwowie, zamieszkali ojcowie rodzin, na-

lecy do klasy robotniczej, pilni, oszczdni i dzieci

swe dobrze wychowujcy. Zarzd i rozdawnictwo
naley do Wydziau krajowego. Majtek fundacyi

wynosi obecnie 3.200 koron.
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Fundacya ukiewicza dla osieroconych dziew-

czt. Zaoona dnia 9 sierpnia 1817 r. przez

apel. sekr. i wa. dóbr, Jana ukiewicza. Cel:

poowa dochodu przeznaczona na utrzymanie

kaplicy w. Zofii we Lwowie, a druga poowa na
posag dla osieroconej dziewczyny, która przy lo-

sowaniu, dnia 25 czerwca corocznie we Lwowie
odbywa si majgcem, wycignie los wygrywajcy.
Majtek zakadowy: dobra Breniów, Horodyów,
i Koniec górny w powiecie zoczowskim, tudzie

obligacye.

Fundacya . p. Róy hr. Lanckoroskiej

.

Utworzona przez zmar we Lwowie dnia 22-go
kwietnia 1895 r. . p. Ró z Rosnowskich hr.

Lanckorosk. Cel: udzielanie zapomóg w su-

mach od 100 do 300 k. artystom i artystkom

staego Teatru lwowskiego w wypadkach choroby
na pokrycie kosztów ich wasnej kuracyi. Zarzd
i rozdawnictwo nale do Wydziau krajowego.

Majtek fundacyi stanowi na teraz kwota 165.626 k.

98 h. w efektach, w gotówce y^S k.

Fundacya dr. Józefa Kazimierza dw. im. Ma-
linowskiego im. Cesarza i Króla Franciszka Jó-
zefa I. Zaoona przez Dr. Józefa Kazimierza dw.

im. Malinowskiego ku uczczeniu i zachowaniu
pamici odwiedzin Cesarza we Lwowie w 1880 r.

Fundator zaoy na cel fundacyi 10 wrze-
nia 1880r. w kasie VVydziau krajowego 200.000 k.

w papierach publicznych, przeznaczajc: 1. Na
fundusz ku wspieraniu zuboaych adwokatów
i wdów po adwokatach 40.000 k. ; 2. Na fundusz

ku wspieraniu artystów i literatów 40.000 k. ; 3.

Na fundusz ku popieraniu celów galicyjskiego

Towarzystwa muzycznego we Lwowie 40.000 k.

;

4. Na fundusz ku wspieraniu ubogich sug pry-

watnych 40.000 k. ; 5. Na fundusz posagowy dla
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ubogich dziewczt sucych 20.000 k. ; 6. Na
fundusz ku wspieraniu ubogich chopców, ucz-
cych si rzemiosa 20.000 k.

Z kocem 1905 r. wynosi kapita zakadowy
tej fundacyi 245. 293 k. 23 h.

Fundacya Maryi Mochnackiej. Powstaa z za-

pisu zmarej w dniu 6 maja 1879 r. . p. Maryi

Mochnackiej; wynosi 9.872 k. 75 h. w efektach.

Z dochodów wypaca si 4 wsparcia po 94 k.

rocznie, które s przeznaczone na 4 ubogich

ciemnych, wstydzcych si ebra wyznania rzym.

kat., a mianowice jednej osobie pci mskiej i je-

dnej pci eskiej ze Lwowa i dla takiche dwu
osób z Krakowa Wsparcia s z reguy doywotne
a prawo nadawania ich i orzekania utraty przy-

su Wydziaowi krajowemu?
Fundacya . p. Wacawa Tyzenhauza. Utwo-

rzona przez Wydzia krajowy uchwa z dnia 8

maja 1896 r. z legatu pozostawionego mu przez

. p. Wacawa Tyzenhauza na cele publiczne.

Z dochodów wypaca si a razie jedno wspar-

cie doywotnie o rocznych 200 k. dla osób pci

obojga, które opuciy galicyjski Zakad ciemnych

we Lwowie zaoony przez . p. Wincentego Za-

rb Skrzyskiego. Zarzd i rozdawnictwo nale
do Wydziau krajowego. Majtek tej fundacyi wy-

nosi z kocem 1905 r. w efektach 6.877 k. 97 h.

Fundacya . p. Ludwiki z hr. Dunin Bor-

kowskich Niezabitowskiej dla tanich kuchni ludo-

wych we Lwowie. Utworzona przez zmar we Lwo-
wie dnia 25 maja 1887 r. . p. Ludwik z hr. Bor-

kowskich Niezabitowska, wacicielk dóbr. Cel:

udzielanie jednorazowych zasików istniejcym

we Lwowie tanim kuchniom ludowym, tak chrze-

cijaskim, jak izraelickim lub bez cechy wyznanio-

wej. Zarzd i rozdawnictwo nale do Wydziau
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krajowego. Majtek fundacyi wynosi obecnie

21.695 k. 28 h.

Fundacya ubogich im. Hieronima Sadow-
skiego w Czortkowie. Ustanowiona przez zmarego
we Lwowie 26 lutego 1861 r. |-iieronima Sadow-
skiego, waciciela dóbr: Czortków stary z Wy-
gnank, który testamentem z 2 czerwca 1854 r.

cay swój ruchomy i nieruchomy majtek po
mierci siostry i siostrzenicy doywotniczek, na

fundusz ubogich przeznaczy.

Majtek fundacyi stanowi: Dobra tabu-

larne Czortków z Wygnank i Czortków stary.

Celem Zakadu jest: a) utrzymywanie ubogich,

kalek i sierót obojga pci, obrzdku aciskiego
i ruskiego, b) utrzymywanie Muzeum familij-

nego rodziny Sadowskich w Czortkowie.

Zarzd fundacyi sprawuje Zgromadzenie Sióstr

Miosierdzia reguy w. Wincentego a Paulo ; nad-

zór i kontrola nad t fundacya przysuguje Naj-

przewielebniejszemu ks. Arcybiskupowi obrz. ac.

we Lwowie.
Fundacya imienia Antoniego Schiffnera. Za-

oona przez Stowarzyszenie pocztmistrzów^ eks-

pedyentów i ekspedytorów Galicyi, Bukowiny
i Wielkiego Ks. Krakowskiego w celu uczczenia

przypadajcej dnia 27 czerwca 1880 r. dwudziestej

pitej rocznicy dziaalnoci Antoniego Schiffnera,

naczelnego dyrektora poczt galie, powstaa ze

skadek zbieranych midzy czonkami stowarzy-

szenia. Majtek zakadowy wynosi z kocem
1905 r. 4.997 k. w efektach i w gotówce 41 k.

4 h. Roczny dochód wynosi na teraz 196 k.

Fundacya odzi Poniskiego dla osieroco-

nycJi dziewczt. Zaoona dnia 23-go marca 1885

roku przez waciciela dóbr Wincentego odzi



— 504 —

Poniskiego. Cel: Coroczne udzielanie procen-
tów dwom ubogim dziewcztom przy sposobno-
ci losowania fundacyi ukiewicza. Majtek za-

kadowy 30.000 k.

Fundacya odzi Poniskiego dla wspiera-

nia czeladzi rzemielniczej . Zaoona przez wa-
ciciela dóbr, Wincentego odzi Poniskiego. Cel:

Coroczne rozdzielanie procentów przez losowanie
obyczajnym czeladnikom nie majcym dostatecz-

nych rodków, by mogli zosta majstrami i otwo-
rzy wasne pracownie. Majtek zakadowy w pa-

pierach wartociowych wynosi z kocem ubie-

gego roku 122.910 k. 75 h. Zarzd majtku tej

fundacyi sprawuje Wydzia krajowy.

Fundacya Orzckiego. Zaoona dnia 22-go
maja 1806 r. przez waciciela dóbr Franciszka

Orzckiego. Cel: Obdzielenie rocznie 126 k. sied-

miu biednych, niezdolnych do pracy starców, któ-

rzy dla kraju zasugi pooyli i ukoczyli 65 lat

ycia. Stan majtkowy: 20.670 k. w papierach pu-

blicznych.

Fundacya Stanisawa hr. Skarbka w Droho-
wyu. Majtek fundacyi stanowi dobra ziemskie

:

Brzozdowce, Drohowye, Opary, Ostaowice, Ró-
niatów, Smorze, Klimiec, abie, ydaczów, dalej

gmach teatralny i realno Zwierzyniec Skarbka
(niegdy Kortumówk zwana we Lwowie), oraz

zabudowania Zakadu w Drohowyu, niemniej ka-

pita elazny w rónych papierach wartociowych
w imiennej wartoci 1,122.000 k., gotówk 24.810 k.

02 h. i wypoyczonymi do majtku obrotowego
fundacyi w sumie 311.740 k., majtek za obro-

towy gotówk 237.834 k. 38 h.

Pod zarzdem fundacyi Stanisawa hr. Skarbka
znajduje si odrbna fundacya Wadysawa hr.

Skarbka, której przeznaczeniem jest premiowe



— 505 -

wyposaenie rkodzielników, wystpujcych z Za-

kadu drohowyskiego i zakadajcych samoistny
warsztat rkodzielniczy.

W r. 1905 wydano tytuem zapomóg byym
wachowankom Zakadu sierot w Drohowyu na
zaoenie samoistnych wasnych warsztatów kwot
3.800 k.

Z dniem 1 st\'cznia 1882 r. wszed uchwalony
przez Rad administracyjn fundacyi fundusz eme-
rytalny urzdników, na którego zaoenie ofia-

rowaa Rada z funduszu asekuracyjnego 20.000 k.

w 6 prc. listach Banku hipotecznego i krajo-

wego przez; pierwszych 25 lat coroczn sub-

wency 4.360 k., t. j. kwot, jak . p. fundator

na gracye i legaty dla sug i urzdników w testa-

mencie swym przeznaczy, poczwszy za od 1897

roku podwyszya Rada administracyjna fundacyi

Stanisawa hr. Skarbka ow roczn subwency
do wysokoci 6.000 k.

Do funduszu emerytury przyczyniaj si urzd-
nicy fundacyi wkadkami od pobieranych pac.

Do funduszu emerytury naleao w 1905 r.

34 urzdników i. sug fundacyi z roczn wkadk
2.609 k. 54 h., a 26 emerytów i emerytek pobie-

rao ze pensye w cznej kwocie 21.683 k. 54 h.

Z dniem 30 czerwca 1906 r. liczy Zakad
215 chopców i 130 dziewczt, razem 345 sierót,

22 starców i 29 staruszek. W szkole 4-kl. e-
skiej byo 87, na kursie praktycznych robót ko-

biecych 43 wychowanie. W 6-kl. szkole wydzia-

owej pobierao nauk 145 chopców, w szkole za
rzemios w warsztatach : lusarskim, kowalskim, stel-

machskim, stolarskim, krawieckim, szewskim i bla-

charskim 62, a w szkole ogrodników 8 wycho-
wanków, którzy nauk teoretyczn pobierali w 14—
18 godzinach tygodniowo. Warsztat rym. -lakier-
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niczy jest tylko pomocniczy. Wychowanice szkoy
gospodarstwa domowego zajte s w pracowni
krawieckiej, kuchni, pralni i innych dziaach gos-

podarstwa kobiecego. Dalsz nauk uzupeniajc
pobieray te dziewczta w 2—3 godzinach dzien-

nie. Do 1 lipca 1906 r. odprawiono 561 uczniów
jako czeladników, 18 ogrodników, i 375 dziewczt.

Administracy majtku fundacyjnego sprawuje

Fryderyk hr. Skarbek ze wspóudziaem przy-

danej Rady zawiadowczej czonków, a to: 2

z Wydziau krajowego i 2 z lwowskiej Rady miej

skiej wybranych.
Wydziaowi krajowemu i Namiestnictwu, jako

najwyszej wadzy w kraju przysuguje prawo ogól-

nego czuwania nad administracy oraz kontrola

nad gospodark finansow fundacyi.

Fundusz emerytury dla aktorów, aktorek, re-

yserów, piewaków opery i operetki, kapelmistrzów,

chórzystów i suflerów sceny polskiej w Teatrze . p.

Stanisawa hr. Skarbka. Fundusz ten zosta w na-

stpujcy sposób utworzony:
Gdy teatr polski w rce . p. hr. Skarbka na

mocy uzyskanego przywileju przechodzi, . p.

Aleksander hr. Fredro przedoy na Sejmie w r.

1841 wniosek, aby zasuonych czonków tej

sceny pieczy nowego przedsibiorstwa poleci,

który to wniosek na Sejmie w 1842 r. przez Sta-

nisawa Bohdana ówczesnego delegata wznowiony
zosta. Po dwuletnim okresie, t. j. od 5. kwietnia

1842 do 1844 r., przekona si . p. Stanisaw
hr. Skarbek, e to przedsibiorstwo strat przy-

nosi, a e teatr do Zakadu drohowyzkiego dla

ubogich i sierót aktem fundacyjnym z dnia I-go

sierpnia 1843 r. wcielonym zosta, aeby ten do-

broczynny Zakad drohowyzki z powodu przed-

sibiorstwa teatralnego uszczerbku nie poniós.
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wniós . p. fundator z dniem 26 lipca 1844 r.

prob do Wydziau stanowego o poparcie na

rzecz sceny polskiej na czas trwania przywileju,

to jest do 29 marca 1892 r. w rocznej kwocie

4 000 zr. m. k. i oddanie na wasno Zakadu dro-

howyzkiego realnoci „Kortumówka", we Lwowie
pooonej, z tem owiadczeniem, e na pierwsze

40 lat wypadajc sum 40.000 z. m. k. jako

kapita zakadowy dla Zakadu emerytury powici.
Wskutek tego podania i deklaracyi . p. fundatora

Sejm krajowy na posiedzeniu dnia 18 wrzenia
1844 roku przychyli si do tej proby i wyde-

legowa do zawarcia kontraktu w tym kierunku

Kazimierza hr. Stadnickiego i Agenora hr. Gou-
chowskiego, który to kontrakt dnia 14-go li-

stopada 1845 r. zawarty, dnia za 7 marca 1848 r.

przez Wydzia stanowy podpisany zosta.

Gdy w powyszy sposób z dniem 28 marca
1855 r. kapita zakadowy przez . p. Stanisawa
hr. Skarbka na wyej powiedziany cel powicon
sum 40'000 z. m. k. osign, natenczas

Namiestnictwo uchwa z dnia 3 maja 1857 r.

zakad emerytury z dniem 1 kwietnia 1857 r. w y-
cie wprowadzio.

Majtek tego Zakadu z kocem roku 1905

wynosi: 1,083.469 k. 4^
.^
prc. listy zastawne Banku

krajowego w imiennej wartoci 122.000 k.; 4 prc.

listy zastawne galie. Towarzystwa kredytowego
imiennej wartoci 586.000 k.; 4 prc. listy zast. galie.

Banku kraj. 353.700 k.; obligacye poyczki m.
Lwowa imiennej wartoci 21.200 k.; 4 prc. obli-

gacye kolejowe Banku krajowego imiennej war-

toci 300 k.; 4 prc. ksia. Banku krajowego
269 k. 07 h.

Sikorskiego fiindacya dobroczynna. Zaoona
dnia 25 kwietnia 1853 roku przez wacicielk
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dóbr ziemskich. Maryann Sikorsk, urodzon Ko-
taj, zatwierdzona reskryptem Namiestnictwa z d.

15. wrzenia 1857 r. Cel: udzielanie dochodów
w równych czciach lwowskim Zakadom gu-
choniemych i ciemnych, tudzie Zakadowi wy-
chowawczemu: „Dames de sacre coeur" dla sierót.

Stefanowicza fiindacya. Zaoona dnia 3 I-go

grudnia 1845 r. przez lwowskiego ormiaskiego
arcybiskupa Samuela Stefanowicza. Cel : coroczne
rozdzielanie procentów midzy ubogich Ormian
lwowskiej ormiaskiej dyecezyi. Majtek zakadowy
1.000 z. m. k.

Suchodolskiego fundacya dla sierót. Zao-
ona w r. 1853. Cel: wyposaenie osieroconych
dziewczt z lwowskiego Zak-adu Sióstr Mioier-
dzia przez losowanie podug fundacyi -ukiewicza.

Majtek zakadowy: poowa z dwóch trzecich

czci dóbr Laszki, pooonych w powiecie rude-
skim. Dochody z drugiej trzeciej czci pobiera

Zakad Sióstr Miosierdzia we Lwowie.
Fundacya Teresy hr. Weisenwolfowej. Zao-

ona w 1870 r. przez . p. Teres z hr. Stadnic-

kich hr. Weisenwolfow. Cel : procenta od ma-
jtku zakadowego maj by wypacane najpo-

trzebniejszym z tych, którzy odzyskawszy zdrowie,

wychodz ze szpitala obkanych i zostaj bez

sposobu do ycia. Majtek zakadowy wynosi
z kocem ubiegego roku 5.440 k. 11 h.

Fundacya MaLwiny z ukowskich Wirth i Te-

ofili ukowskiej. Zaoona w 1886 r. przez Teo-
fil ukowsk. Cel: udzielanie co roku dwom
ubogim panienkom narodowoci polskiej, religii

rzymsko- lub grecko-katolickiej, osieroconym po
obojgu rodzicach, a zamierzajcym ksztaci si
w praktycznym zawodzie przemysowym lub gos-

podarskim, jednorazowych wspar, które maj im
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suy niejako za wypraw. Zarzd i rozdawnictwo

nale do Wydziau krajowego. Majtek fundacyi

wynosi z kocem 1905 r. 7.729 k. 82 h.

Fiindacya dobroczynna migrodzkiego. Zao-
ona dnia 3 padziernika 1854 r. przez praata

kustosza lwowskiej kapituy, ks. Kajetana mi-
grodzkiego. Cel: rozdzielanie procentów pomi-
dzy ubogich, którzy wychodz z lwowskiego pow-
szechnego szpitala i nie maj adnych rodków
na utrzymanie. Majtek zakadowy 1.050 k.

Galicyjski prowincyonalny fundusz inwali-

dów. Utworzony z dobrowolnych skadek. Cel

:

wspieranie austrvackich inwalidów z lat 1813,

1814 11815 Majtek zakadowy 1 10.780 k. i 200 z.

m. k. Fundusz ten stoi pod zarzdem wadz woj-

skowych.
Galicyjski fundusz inwalidów wojskowych,

Utworzony z datków dobroczynnych w 1866 r. ze-

branych w Galicyi. Gownem przeznaczeniem tego

funduszu jest wspieranie tych onierzy, którzy

odstawieni do wojska w kontyngencie przypada-

jcym na Królestwo Galicyi i W. Ks. Krakowskie,

w walkach z nieprzyjacielem okaleczeli, lub te
w inny sposób w czynnej subie wojennej inwa-

lidami zostali. Prawo pierwszestwa maj inwali-

dzi z wojny 1866 r. Zarzd tego funduszu suy
Wydziaowi krajowemu. Majtek zakadowy wy-

nosi z kocem 1905 r. 75.827 k. 32 h.

Fundacya inwalidów Pelagii Russanowskiej.

Zaoona w r. 1863. Celem tej fundacyi jest

wspieranie doywotnie inwalidów wojskowych pol-

skiego pochodzenia.
Fundusz Franciszka Józefa dla inwalidów

wojskowych we Lwowie. Zaoony na mocy naj-

wyszego upowanienia przez gmin miasta Lwowa
na pamitk pierwszego uroczystego obchodzenia
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urodzin Cesarza Franciszka Józefa I. w r. 1849

i zasilony dobrowolnymi darami celem obdziele-

nia datkami inwalidów z lat 1848 i 1849, odsta-

wionych do wojska przez gmin lwowsk. Kapita
zakadowy jest ulokowany w papierach publicz-

nych nominalnej wartoci 36.260 k.

Zarzd sprawuje gmina.

Towarzystwo opieki nad sierotami, wieo za-

wizane w naszem miecie, za inicyatyw J. E.

Prezydenta Sdu, Dra Tchórznickiego, ma donio-

sy cel pod wzgldem humanitarnym i spoecznym,
albowiem wedug ksigi sierocej sdu powiato-

wego we Lwowie S. I. jest w naszem miecie
przeszo 32.000 sierót. W takich warunkach trudn
jest kontrola, czy opiekunowie rzetelnie wykonuj
swe obowizki. O naduyciach i zaniedbaniu ma-
oletnich sdzia dowiaduje si wtedy, gdy ju nie

mona nic poradzi. Na ulicach miasta wida co-

dziennie wielk liczb wasajcych si dzieci, na

których twarzy odbija si ndza. Naduycia opie-

kunów wzmagaj si. W tem trudnem pooeniu
sdownictwo udaje si do spoeczestwa o po-

moc w przekonaniu, e wspóln prac da si zemu
zaradzi.

Za sieroty naley uwaa osoby, dla których

przez sd opieka jest, lub powinna by ustano-

wiona. Towarzystwo uprawnione jest otoczy
opiek swoj take osoby umysowo chore lub

niedone, nie umieszczone w publicznych za-

kadach, i osoby, uznane ju przez sd za mar-

notrawne. Do celu dy Towarzystwo gównie
przez wyszukiwanie osób zdolnych na opiekunów
(kuratorów), przez staranny nadzór nad osobami

pozostajcemi pod opiek (kuratel), przez odpo-

wiednie umieszczanie sierót na wychowanie i utrzy-

manie, przez wspieranie sierot w nabyciu wy-
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ksztacenia zawodowego, przez bezpatn pomoc
prawn w zrealizowaniu praw osób pozostajcych
pod opiei<.

Prezesem Towarzystwa jest Wodzmierz
uczkiewicz.

Wogóle dobroczynno publiczna we Lwo-
wie znajduje si w stadyum reorganizacyi, trwa-

jcem ju lat 9. Zreorganizowana jednak dobro-
czynno publiczna bdzie zostawa w cigym
zwizku z dobroczynnoci prywatn za pored-
nictwem Zwizku katolickich Towarzystw pry-

watnych dobroczynnych.

XI.

Muzea, archiwa, bibh*oteki, zbiory prywatne

i teatry.

Archiwum krajowe aktów grodzkich i ziemskich

(plac Bernadyski).

Archiwum to (od swego pomieszczenia take
Bernardyskiem zwane) obejmuje oprócz depozy-

tów archiwalnych (sdowych i miejskich) akta

byych sdów polskich, grodzkich i ziemskich,

pooonych niegdy na obszarze mniej wicej dzi-

siejszej Galicyi wschodniej, powstao za z ko-
cem xviii, wieku. Jego hi.storya jest w krótkoci

Przedstawienie to opiera si gównie na arty-

kule Dra Oswalda Balzera: Krajowe Archiwum aktów
grodzkich i ziemskich we Lwowie, Gazeta sdowa. War-
szawa 1898, nr. 33 i 34.
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nastpujca: Po pierwszym rozbiorze Polski w r.

1772 otrzymaa Austrya cz zachodnio-poud-
niow Polski, czyli dzisiejsz Galicy i Lodome-
ry z wyjtkiem Krakowa. Posunite w r. 1795

po Bug i Pilic granice, cofny si na mocy
pokoju Schónbruskiego z r. 1809 znacznie na
poudnie, a to wskutek odstpienia kraju midzy
wspomnianemi rzekami zawartego (t. zn. Galicy!

zachodniej) Ksistwu Warszawskiemu. Po innych

jeszcze zmianach terytoryalnych skrystalizoway

si w r. 1815 granice dzisiejsze Galicy i. Teryto-

ryum to w ostatecznym swym ksztacie obejmo-
wao znaczn cz województwa krakowskiego,

mniejsz województwa sandomierskiego, cae wo-
jewództwo ruskie i cz bezkiego. Tem samem
dostay si akta sdów polskich, urzdujcych
w powyszych województwach w posiadanie rzdu
austryackiego i stay si zawizkiem dzisiejszych

archiwów krajowych. Akta ziem, które tylko cza-

sowo naleay do Austryi, mianowicie t. zw. Gali-

cyi zachodniej, zwrócono rzdowi rosyjskiemu.

Przez pewien jeszcze czas kontynuowano te akta

pod rzdem austryackim, a to z powodu, e do
r. 1782 pozostawiono polsk organizacy sdo-
wnictwa, a mianowicie sdy ziemskie, grodzkie

i podkomorskie. W r. 1783 uchylono sdownic-
two dawne, wprowadzajc w jego miejsce t. zw.

sdy szlacheckie (fora nobilium). Z now orga-

nizacy polskie akta sdowe straciy znaczenie

praktyczne, dalsze ich prowadzenie byo niemo-
liwe. Z kocem 1783 r. zaczto zwozi wszystkie

akta z ziemstw i grodów rozsianych po Galicyi

do Lwowa. W r. 1785 akta te znajdoway si ju
we Lwowie; pierwszym „regensem actorum anti-

quorum" zosta Antoni Poletyo. Archiwum,
pomieszczone w klasztorze Bernardyskim, two-
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rzyo cz t. z\v. Tabuli krajowej. Na przedsta-

wienie stanów galicyjskich przystpi rzd do zinde-

ksowania ksig archiwalnych, praca ta zaja 3 lata

1787— 1790 i 150 pisarzy. Archiwum nosio urz-
dow aciFisk nazw: aesareo-regium antiqua-

rum actorum terestrium et castrensium galicien-

sium, tum comborationis documentorum officium.

Przez dugi szereg lat zostawao Archiwum pod
zwierzchnictwem wadz rzdowych, dopiero w r.

1869 zaproponowa Rzd Wydziaowi krajowemu
przyjcie Archiwów (lwowskiego i krakowskiego)

na rzecz kraju. Po kilkuletnich ukadach, w cza-

sie któr\'ch uoono take statut organizacyjny

Archiwów, przeszh' one w zarzd kraju w r. 1877,

w któr>'m zostaj do dnia dzisiejszego.

Materya archiwalny skada si z aktów dwóch
kategoryi. S to mianowicie dawne akta sdowe
polskie i depozyty archiwalne. W chwili zajcia
Galicyi dostay si w posiadanie Austryi akta nast-
pujce : z województwa krakowskiego: bieckie

ziemskie i grodzkie, grodzkie sdeckie i owicim-
skie; ziemskie: czehowskie i Zatorskie ; z woje-

wództwa sandomierskiego: ziemskie i grodz-

kie pilzneskie; z województwa ruskiego: ziem-

skie i grodzkie przemyskie, sanockie, halickie,

ydaczowskie, trembowelskie, nadto ziemskie prze-

worskie i ziemskie, grodzkie: i podwojewódzkie
lwowskie; z województwa bez kiego: ziemskie

i grodzkie bezkie, buskie, grabowieckie, horode-
skie, nadto resztki aktów grodu krasnostawskiego,

lubaczowskiego, gródeckiego, Samborskiego, tu-

dzie lubelskie akta trybunalskie. Liczba tych wszyst-

kich ksig wynosia 15.323, lecz doznaa wkrótce
znacznego uszczuplenia. I tak w r. 1828 wydano
Rosyi akta grabowieckie i horodelskie, w 20 lat

póniej akta trybunau lubelskiego. Wedle spisu

33
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Z r. 1868 byo w Archiwum Iwowskiem 13.736

ksig. Z biegiem czasu wydawano Archiwum kra-

kowskiemu ksigi z grodów i ziemstw pooonych
w dzisiejszej Galicyi zachodniej, dc do podziau
materyau archiwahiego w ten sposób, iby lwow-
skie Archiwum obejmowano Cah'cy wschodni,
krakowskie — ksigi z Gahcyi zachodniej. Ju
przed r. 1887 wydano w myl tej zasady akta

bieckie i czehowskie w liczbie 664 ksig i 413
indeksów (razem 1.077) Archiwum krakowskiemu.
Na mocy postanowie ustawy krajowej z r. 1896
przewieziono do Krakowa reszt aktów z zachod-

niej Galicyi, a mianowicie: owicimskie, Zator-

skie, sdeckie, pilzneskie, w ogólnej liczbie 903
tomów i 621 indeksów (1.523 razem). W obecnym
zatem skadzie zawiera Archiwum lwowskie nast-
pujce akta: z województwa ruskiego: grodz-

kie, ziemskie i podwojewódzkie lwowskie, grodz-

kie i ziemskie sanockie, przemyskie, ydaczow-
skie, halickie, trem.bowelskie, nadto ziemskie prze-

worskie, grodzkie Samborskie i gródeckie (tych

dwóch ostatnich po 1 ksidze), ilo ksig zacho-

wanych z województwa lwowskiego wynosi 5.523,

do czego istnieje 4.248 indeksów (razem 9.771).

Z województwa bezkiego zawiera Archiwum
lwowskie ksigi ziemskie i grodzkie bezkie i buskie

i po jednej ksidze lubaczowskiej i krasnostaw-

skiej, co daje razem ksig 1.025 i 727 indeksów
(razem 1752). Zliczajc sum ksig obu woje-

wództw, otrzymujemy pokan cyfr 6548 ksig
z 1.785 indeksami (razem 11.523). Do tych ksig
przyby)^ ju za panowania austryackiego t. zw.

Acta corroborationis, rozpadajce si na 3 dziay:

manifestationum, contractuum, plenipotentiorum.

Rozpoczynaj si one z r. 1785, a sigaj po
r. 1854 i licz 244 ksig i 124 indeksów (368
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razem). Dodawszy t liczb do wykazanej poprzed-

nio 11.523, otrzymujemy 11.891, jako czn
sum ksig i indeksów dawnych aktów sdowych
polskich, zawartych w Archiwum Iwowskiem. Co
do wewntrznego urzdzenia, treci kategoryi

i znaczenia tych ksig odsyamy ciekawych do
cennej rozprawy Prof. Balzera p. t. Kancelarye
i akta grodzkie z XV1!1. w. Z materyaów Archi-

wum lwowskiego powstaa wielka publikacya t. p.

Akta grodzkie i ziemskie. Losami swymi zwizana
cile z Archiwum Iwowskiem, obejmuje ona obec-

nie 18 tomów (19 jest na ukoriczeniu); tom pierw-

szy wyszed z pod redakcyi L. Tatomira, tomy
2 do 15 wyda Xawery Liske, 16 do 18 Antoni
Prochaska. Tomy 2 do 9-go wcznie zawieraj
kodeks dyplomatyczny Rusi halickiej, obejmujcy
okoo 1.200 dokumentów z drugiej poowy XIV.
i XV'. wieku. Tom 10 zawiera spis obrad grodu
i ziemstwa lwowskiego, tomy 11 do 18 obejmuj
najdawniejsze zapiski, jakie si dochoway z ziem
ruskich. Tworz one, podobnie jak niewydane
dotychczas ksigi sdowe, nieprzebran kopalni
do poznania dziejów wewntrznych Rusi halickiej.

Do historyi prawa polskiego i "dawnego ruskiego

politycznej, do dziejów jzyka, kultury, handlu,

stosunków ekonomiczno -gospodarczych znajdzie

tu badacz materyay nieocenione; zapiski te bo-

wiem odzwierciedlaj najwierniej i wszechstronnie

ycie owych wieków. Podstaw materyaln da
wydawnictwu Aleksander hr. Stadnicki (zmary
19 grudnia 1861 r.), zapisujc swój majtek okoo
30.000 zr. na to wydawnictwo.

Depozyta archiwalne pochodz albo od s-
dów albo gmin wiejskich i miejskich. Z depozytów
sdowych podnie naley przedewszystkiem dwa
nadzwyczaj cenne depozytaSdu krajowego karnego

33*



— 516 —

we Lwowie; jeden obejmuje okoo 400 fascyku-

ów aktów karno- politycznych z epoki 1834— 1853
tudzie 349 druków skonfiskowanych. Jest to ma-
terya pierwszorzdnej wagi do wyjanienia owe]
epoki i do dziaalnoci najwybitniejszych ówczes-
nych jednostek (Fredro, Helcel, Kaczkowski, Ka-
puciski, Pol, Smolka, Szajnocha, Ujejski, Wi-
niewski, Ziemiakowski), materya po czci ju
przez uczonych opracowany. Drugi depozyt tego
sdu obejmuje równie akta treci politycznej

z epoki powstania z r. 1863, w szczególnoci
z lat 1861 — 1870 i liczy 30 fascykuów. Cenne
s równie dwa depozyta Sdu krajowego wy-
szego we Lwowie, jeden obejmujcy dokumenty
z XVIII. w. objaniajce powstanie i urzdzenie
tabuli galicyjskiej, drugi, obejmujcy 82 fascy-

kuów procesów kryminalno-politycznych, tudzie
akta byych sdów w Haliczu i Starym Sambo-
rze z lat 1796— 1845. — Wymieni jeszcze na-
ley depozyt sdu stanisawowskiego, obejmujcy
resztki aktów byego sdu szlacheckiego, tudzie
depozyta sdów w Czortkowie i Samborze.

Nadto posiada Archiwum w depozycie archi-

walia (dyplomy, dokumenta, ksigi sdowe miej-

skie) nastpujcych gmin z Galicyi : Babice, Chy-
rów. Firlejów, Grzymaów, Jawornik, Mociska,
Niemirów, Oleszyce, Potylicz, Radomyl, Rohatyn,
Sanok, Sokoów, Starasól, Stryj, Tarnopol, Trem-
bowla, Touste, Tyczyn, Zarudzie, Zborów, tudzie
inwentarze archiwaliów 46 innych miejscowoci.

W najbliszym czasie ma Archiwum otrzyma
w depozyt ksigi t. zw. Metryki Józefiskiej, obej-

mujcej kataster Galicyi sporzdzony za czasów
Józefa U., materya nieoceniony dla poznania
ówczesnych stosunków gospodarczo-ekonomicz-
nych.
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Etat osobowy archiwum skada si z dyrek-

tora, któr>'m jest zawsze Profesor uniwersytetu,

dwóch adjunktówidwóch praktykantów. Pierwszym
dyrektorem od czasu przejcia Archiwum iwowsk.

w zarzd kraju by Prof. Dr. Xawery Liske, obe-

cnie jest nim Radca dworu, Prof. Dr. Oswald Bal-

zer. Adjunktami s: Dr. Antoni Prochaska i Dr.

Przemysaw Dbkowski. Aplikantami: Bolesaw
Gruewski i Henryk Chodynicki.

Archiwum miejskie i Muzeum historyczne.

Podzielone jest na sze dziaów: 1. doku-
menta i dyplomy pergaminowe od r. 1359 do
1792; 2. akta odnoszce si do sporów gminy,

fundacyi, statuta Korporacyi i Stowarzysze i t. p.

w 1512 fascykuach; 3. a) ksigi pisane, odno-
szce si do rachunkowoci miejskiej, kontrybu-

cyi i wyborów dygnitarzy miejskich, zawierajce
kopie dyplomów, przywilejów, inwentarze dóbr
i skadów miejskich, w 429 tomach, b) ksigi dru-

kowane; 4. listy królewskie, miast i osób prywat-

nych 3022 sztuk; 5. ksigi i akta dawnych sdów
i wadz miejskich; 6. oddzia skadajcy sie z dy-

plomów, planów, rycin, portretów, pieczci cecho-

wych, monet, medali, wykopalisk, oraz dzia
broni pamitkowej i staroytnej — tworzy zawi-
zek Muzeum historycznego miejskiego.
Powstao w r. 1893.

Zakad narodowy im. Ossoliskich

(ul. Ossoliskich i. 2).

A) Biblioteka im. Ossoliskich.

Józef Maksymilian hr. z Tczyna Ossoliski
(*1748 fi 826) jest zaoycielem Zakadu. Myl
ufundowania biblioteki powzi w czasie pobytu
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swego we Wiedniu (1790—1793); w r. 1804 przed-

oy Cesarzowi Franciszkowi I. projekt zaoenia
biblioteki wspólnie ze St. hr. Zamojskim w Za-

mociu. Projekt ten, zatwierdzony w 1809 r.

przez cesarza wskutek zmian politycznych nie

doszed do skutku. Ossoliski obiera wic Lwów
dla swych zbiorów; ukada statut dla swej funda-

cyi, zatwierdzony w 1817 r. przez Cesarza. W r.

1823 zawiera z ks. Henrykiem Lubomirskim ugod
co do poczenia z Zakadem Muzeum im. Lubo-
mirskich.

Jako siedzib dla swoich zbiorów i dla zamie-

rzonej fundacyi naby Ossoliski w 1817 r. klasz-

tor po Karmelitankach trzewiczkowych. Po mierci
Ossoliskiego ks. H. Lubomirski, jako kurator

przystpi natychmiast do restauracyi i budowy
gmachu

;
jako dyrektora Zakadu przybra ks.

Franciszka Siarczyskiego. Po nim zosta dyrekto-

rem Konst. Sotwiski, za którego czasów w 1833 r.

otworzono Czytelni i oddawna planowan dru-

karni, która staa si przyczyn wmieszania si
rzdu w sprawy zakadowe. Z powodu tego Za-

kad zamkn Czytelni, zawiesi wydawanie cza-

sopisma; wogóle walczy o swój byt. Dopiero
rok 1839 by pomylniejszy. Dyrektorem zosta
Adam Kodziski, który przez szereg lat dzieln
sw prac utrwali zagroony byt Zakadu. Po
mierci ks. H. Lubomirskiego w r. 1850 Zakad
dosta si pod kuratel rzdu z powodu nieuzna-

nia ks. Jerzego Lubomirskiego w prawomocnem
posiadaniu kuratoryi. Komisarzem rzdowym zo-

sta hr. Maurycy Dzieduszycki. By jiim a do r.

1869, w którym to roku rzd uzna ks. Jerzego
kuratorem. Zakad stan o wasnych siach;

dyrektorem by August Bielowski, wicekuratorem
Antoni Maecki. Po mierci ks. Jerzego w 1872
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obj kuratory Kazimierz hr. Krasicki, a od r.

1882 syn ks. Jerzego — Andrzej ks. Lubo-
mirski. Dyrektorem Zakadu zosta w 1876 r.

Dr. Wojciech Ktrzyski.
Bibliotek zawiaduje pod kierownictwem dy-

rektora, kustosz, wice-kustosz i dwóch skryptorów
przy pomocy 10 stypendystów.

Stan zbiorów bibh'otecznych by z kocem
1906 r. nastpujcy: dzie 122.850, atlasów i map
r.l05, rkopisów 4.603, autografów 3.094, dyplo-

mów 1.514, podobizn 79, muzykaliów 385.

W Zakadzie jest pracownia naukowa i Czy-
telnia modziey, przeznaczona take dla szerszej

publicznoci, które otwarte s codzie z wyjt-
kiem niedziel i wit uroczystych od godz. 9—2.
O ruchu w obu tych Czytelniach wiadcz nast-
pujce cyfry statystyczne:

Pracownia naukowa bya w cigu r. 1906
otwart przez 212 dni i suya 7.592 osobom,
którym wydano 2.083 rkopisów, a 16.713 dzie
w 27.863 tomach;

Czytelnia dla modziey otwarta równie przez

212 dni suya 6.357 czytelnikom.

B) Muzeum im. ks. Lubomirskich.

Fundatorem gównym Muzeum jest ks. Hen-
ryk Lubomirski, który zawierajc dnia 25. grudnia

1823 r. z hr. Ossoliskim ukad co do objcia ku-

ratoryi Zakadu, przyrzek, e swoje zbiory z Za-
kadem poczy. Cz ich, a mianowicie medale
i monety, odda ks. Henryk jeszcze za ycia Za-
kadowi. Wszystkie inne przeniós do Zakadu
dopiero syn jego, Jerzy ks. Lubomirski w roku
1870; on te zatem jest waciwym zaoycielem
Muzeum.
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Lokal muzealny, umieszczony w skrzydle

wschodniem skada si z sieni obszernej i 6 sal.

Rozkad przedmiotów muzealnych z uwzgld-
nieniem ich celniejszej wartoci jest nastpujcy:

W sieni muzealnej zasuguje na uwag: po-
dobizna posgu wiatowida i 3 szafy ze zbiorami
archeologicznymi.

Gabinet I. archeologiczny, posiada w dziale

przedhistorycznym cenne przedmioty z epoki ka-

miennej i bronzowej, oraz obfity zbiór ceramiki

z rónych dzielnic Polski, który bd jakoci,
bd iloci zasuguje na uwag. Najcenniejszym

jest skarb bronzowy, wykopany w okolicach Prze-

worska,
Sala 11. zawiera wizerunki przewanie XV.

i XVI w., wród których zasuguj na uwag
portrety Firleja, Górki, Herburta, Grzegorza z Sa-

noka, Frederyka Jagielloczyka, Tyszkiewicza,

Chodkiewicza, Barbary Radziwiówny. Na cia-

nach zawieszone drzewa genealogiczne Zbaraskich,

Ossoliskich, Radziwiów, Sapiehów, Krasiskich,
Giedroyciów. Zasuguje te na uwag stary go-

belin, przedstawiajcy Michaa Radziwia w bitwie

pod Mozyrem; na gablotach i ich wntrzu mieci
si zbiór osobliwoci rónych epok.

W sali 111. nastpuje cig dalszy portretów

przewanie XVlli. w.; odznaczaj si tu wizerunki

Krzysztofa Zbaraskiego, Korniakta, Rewery Po-
tockiego, Paców, K. Chodkiewicza, J. Zamojskiego,
A. Gosiewskiego, Ossoliskich, Chmielnickiego,

Czarnieckiego i t. p. W witrynach i gablotach

mieszcz si ordery, piercienie, medaliony, pu-

hary i inne przedmioty wartociowe.
Z dzie sztuki pierwsze miejsce zajmuje po-

piersie marmurowe Adama Mickiewicza, wykonane
w 1835 r. przez Dawida D'Angers z natury; po-
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tem id paskorzeby, stó staroytny, przedstawia-

jcy w mozaice en marueterie widok Palestyny it.d.

Sala IV. mieci w sobie cig dalszy portre-

tów od XVII. do poowy XIX. w. Na szczegól-

niejsz uwag zasuguj wizerunki Sobieskich,

midzy nimi portet Jakóba Sobieskiego, prawdo-
podobnie pdzla Altomontego i uczta w Jaworo-
wie. oraz portrety Potockich, Szmigielskich, Osso-
liskich, Lubomirskich, Rzewuskich, Augusta II.

i Augusta III., Karola ksicia kurlandzkiego i jego

maonki, Franciszki Krasiskiej, Piotra Wielkiego,

Katarzyny II., Fryderyka 11., tudzie elekcya Sta-

nisawa Augusta pod Wol, jako te liczne por-

trety wybitnych osobistoci ostatniego stulecia.

We framugach okien umieszczono wizerunki

zasuonych ojczynie mów. W witrynach gab-

lotu mieszcz si niektóre waniejsze rkopisy red-
niowieczne i wybór ciekawych autografów.

Sala V. zawiera bogat kollekcy broni; od-

znaczaj si w niej szable królewskie, karabele,

szable o gowniach damasceskich, rapiery, mie-

cze, sztylety, pokana grupa Augustówek. Poczet

obcej broni biaej wietnie te reprezentowany
w szablach, jatagonach i kindaach. Zasuguj
take na uwag staroytne miecze, z wykopalisk
polskich pochodzce. Bro palna celuje okazami
bogato i misternie inkrustowanych muszkietów
z XVII. w., jak niemniej ciekawym zbiorem pi-

stoletów umieszczonych w witrynie. ciany zbro-

jowni zdobi hemy, kolczugi, pancerze wojenne
i turniejowe: obok nich chorgwie, wócznie, ha-

labardy, dziryty, rzdy na konie, oraz obfita ko-

lekcya strzelb rozmaitych epok i rodzajów.
W sali VI. pomieszczono nader cenny zbiór

prac Jul. Kossaka, pochodzcy z daru J. Skarbek-
Borowskiego.
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Gabinet rycin liczy 27.972 miedziorytów, szty-

chów, drzeworytów, litografii tak szkoy niemiec-

kiej, jak i szkoy holenderskiej, francuskiej i an-

gielskiej. Nadto przechowuje si tam cenny zbiór

rysunków oryginalnych, rcznych dawnych mi-

strzów, w oddzielnych tekach zoonych.
Galery obrazów urzdzono w sali obok bi-

blioteki; zawiera ona obrazy wartoci artystycz-

nej tak malarzy polskich, jak i obcych. (J. Matejko,

J. Brandt, W. Truszkowski, A. Brodowski, W.
Eliasz, F. Smuglewicz, A Grabowski, A. Ostrow-
ski, W. Michaowski, Bacciarelli, Norblin, Gerard.
Boucher).

Przy bibliotece w sali rkopimiennej znaj-

duje si w gablotach oszklonych zbiór medali

polskich (1.310) i polskich monet (5.437).

Stan zbiorów muzealnych w 1906 r. przed-

stawia si nastpujco

:

Ryciny: 27.970 sztuk; obrazy: 969; zbrojow-
nia: 722; staroytnoci i przedmioty historyczne

2.542; odlewy pieczci: 700, monety: 17.170;

medale: 4.332.

Muzeum otwarte jest codziennie prócz po-
niedziaków, niedzieli i wit uroczystych katolic-

kich rano od godziny 10-1, we wtorek za i w pi-
tek take popoudniu od g. 3—5.

Muzeum pozostaje pod zarzdem kustosza

muzealnego, który ma do pomocy dwóch sty-

pendystów.

Muzeum im. Dzieduszyckich

(ul. Teatralna 18).

Zaoone przez p. Wodzimierza hr. Dzie-

duszyckiego i przez tego od dnia 10 wrzenia
1880 r. do uytku publicznego oddane, naley
do ordynacyi Dzieduszyckich. Zadanie tego Mu-
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zeum jest okrelone actykuem IX. ustaw, pastw.
z d. 20 grudnia 1893 r. „o ustanowieniu ordy-

nacyi familijnej im. Dzieduszyckich", ogoszonej
w ..Dzienniku ustaw pastwowych" z r. 1894.

Odnony ustp ordynacyi brzmi: „Muzeum
przyrodnicze imienia Dzieduszyckich z ordyna-
cy poczone obejmowa ma wszelkie przed-

mioty, tyczce si przyrodoznawstwa, etnografii

i antropologii (przedhistorycznej) dawnych ziem
polskich".

Zbiory muzealne mieci>^ si dawniej w pa-

acu zaoyciela przy ul. Kurkowej razem z bi-

bliotek poturzyck, zaoon przez jego ojca,

Tytusa hr. Dzieduszyckiego. W r. 1869 przenie-

siono te zbiory do gmachu przy ul. Teatralnej,

1. 18. Gmach ten, odpowiednio adaptowany
skada si z parteru i dwu pitr. Ubikacye par-

terowe zajmuj: kancelarya Zarzdu, pracownie
(zoologiczna, mineralogiczno-geologiczna, etno-

graficzna, botaniczna i przedhistoryczna) i biblio-

teka przyrodniczo- podrczna, mieszczca si w 3
pokojach. Reszt parteru w oficynach zajmuj
mieszkania suby muzealnej (wonego, stolarza

i dozorcy). Pitro 1., skadajce si z 12 sal. zaj-

muj zbiory zoologiczne (10 sal) i botaniczne

(2 sale). Pitro II., zoone z 15 sal, zawiera
zbiory mineralogiczno-geologiczne (4 sale), etno-

graficzne (9 sal) i przedhistoryczne (2 sale).

Muzeum jest otwarte dla publicznoci przez

cay rok, z wyjtkiem drugiej poowy lipca i sier-

pnia, w niedziele i czwartki z wyjtkiem wit
uroczystych, a w inne dni dla przejezdnych za

zgoszeniem si w Zarzdzie muzealnym. Doro-
czna liczba zwiedzajcych wynosi od lat kilku

okoo 25.000 osób.
Przewodnik muzealny, uoony przez samego
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zaoyciela, Wodzimierza hr. Dzieduszyckiego,

ukaza si w r. 1895. Póniej jednak rozmieszcze-
nie przedmiotów ulego znacznym zmianom, jak

te przybyo wiele nowych okazów, które w na-

stpnem wydaniu przewodnika bd uwzgldnione.
Muzeum obejmuje nastpujce dziay:
a) dzia przyrodniczy; obejmuje okoo 135.000

aktów; b) dzia etnograficzny; obejmuje okoo
4.200 okazów; c) dzia archeologiczny (przedhi-

storyczny) 8.000 okazów; d) biblioteka podrczna
dzie: 4.652 w 6.287 tomach.

Zarzd: ordynat: Tadeusz hr. Dzieduszycki,

kustorz: Prof. Maryan omnicki, sekretarz: Dr.

Pawe Jan Mazurek.
Naukowi wspópracownicy: Józef Dzi-

dzielewicz, (usuropterologia), Dr. Karol Hadaczek,
(archeologia), Prof. Maryan omnicki, (entomo-
logia i geologia). Dr. Jan Pawe Mazurek, (kr-
gowce i skorupiaki). Dr. Józef Siemiradzki, (geo-

logia), Prof. Wodzimierz Szuchewicz, (etnografia),

Dyr. Wadysaw Tyniecki, (botanika).

Komitet wydawnictwa muzealnego:
Dr. Julian Niedzwiedzki, Dr. Bronisaw Radzi-

szewski, Dr, Wadysaw Tyniecki, Dr. Jan Pawe
Mazurek.

Wydawnictwa Muzeum im. Dzieduszyckich.

1. Dzieduszycki Wodzimierz: Ptaki. Zebra,
oznaczy i spisa. 8". XXI. XXXIX. 206 i 36 str.

z 3 planami. Lwów 1880. Cena k. 3-60.

2. omnicki A. M.: Chrzszcze cz. Tgo-
skrzyde (Coleoptera). Lwów 1886. 8". IV. XXI.
308 str. Cena k. 360.

3. Bakowski J. i omnicki A. M. : Miczaki
(Mollusca). Lwów 1902. 8". 264 str. z 13 kolo-

rowanemi tablicami. Cena k. 9*60.
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4. omnicki A. M.: Pleistoceskie owady z Bo-
rysawia (Fauna fonilis insectorum boryslawien-

siens.). Lwów 1894. 8". 127 str. z 9 tabl. litogr.

Cena k. 4-80. Zawiera streszczenie w jzyku nie-

mieckim.

5. Dzidzielewicz J.: Waki Galicyi i przyle-

gych krajów polskich (Odonata Haliciae reliua-

rumque provinciarum Poloniae). Lwów 1901. 8".

176 str. z 3 tabl. Cena k. 9-60.

6. Szuchewicz W.: Huculszczyzna. T. 1. Kra-

ków 1902. 8". IX. 373 str. z map, 5 tabl. chro-

molitogr. i 233 ilustr. Cena k. 17.

7. Szuchewicz W.: Huculszczyzna. T, II. Kra-

ków 1902. 80". 277 str. z 21 ilustr. Cena k. 6.

8. Szuchewicz W.: Huculszczyzna. T. III. Kra-

ków 1904. 8". 298 str. z 26 ilustr. i 3 tabl. chro-

molitograficznemi.

9. Dr. Siemiradzki J.: Geologia ziem polskich.

T. I. Formacye starsze do jurajskiej wcznie 8o.

VIII. 472 str. z 4 rycinami cynkograficznemi w tekcie.

Lwów 1903.

10. Hadaczek Karol, Dr.: Zote skarby Mi-

chakowskie. Kraków 1904. 4". z 13 tabl. w he-

liograwurze i 2 rycinami w tekcie, str. 30,

11. Szuchewicz W.: Huculszczyzna. T. IV.

(w druku).

12. Dr. Friedberg W.: Nowe i rzadsze ska-

mieliny z miocenu ziem polskich (w druku).

Muzeum przemysowe miejskie

(ul. Teatralna).

Pierwsz myl stworzenia Muzeum przemy-
sowego rzuci Prof. Julian Zachariewicz w r. 1872,

za Namiestnika hr. Agenora Gouchowskiego,
który urzeczywistnienie go kosztem Rzdu uzna
za niemoliwe, natomiast poruczy t myl pre-
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zydentowi miasta, Dr. Floryanowi Ziemiakow-
skiemu. Za jego inicyatyw zawiza si Komitet
radnych, Wydzia za krajowy, Gmina, Izba han-

dlowa, Bank hipoteczny, Dyrekcya kolei Karola
Ludwika, Franciszek Bautowski, ks. Leon Sa-

pieha, hr. Wodzimierz Dzieduszycki i hr. Karol
Lanckoroski stworzyli pierwszy fundusz na rzecz

Muzeum.
Za te fundusze zakupiono pierwsze okazy

muzealne na wystawie powszechnej w Wiedniu
1873 r., a aeby zapewni rozwój Instytucyi, od-

dano j na wasno i opiek miastu 1874 r.

W pocztkach swych miecio si Muzeum w bu-

dynku obok Strzelnicy miejskiej.

Zarzd Muzeum poruczyo miasto Radzie

Nadzorczej, co trzy lata przez Rad miejsk wy-
bieranej, skadajcej si z 12 delegatów Rady
miejskiej, delegatów (po jednym) Wydziau kra-

jowego. Izby handlowej i przemysowej. Szkoy
politechnicznej. Towarzystwa politechnicznego

i Kasy Oszczdnoci. Rada nadzorcza wybiera
z ona swego komitet wykonawczy, który wspól-

nie z wybieranym z czonków Rady nadzorczej

prezesem i jego zastpc kieruje i administruje

Instytucy.

Gdy w r. 1875 utworzono przy Muzeum
szko rysunków i modelowania, rozwój Muzeum
wzmóg si tak, i zbiory musiano przenie do
ratusza. Wystawa krajowa z r. 1877 rozszerzya
zakres Muzeum i Szkoy tak, e w krótkim cza-

sie znowu si okazay trudnoci w pomieszcze-

niu obu w ratuszu. W roku 1888 wobec pomyl-
noci rozwoju powstaa konieczno stworzenia

posady kustosza — funkcye jego poruczono p.

W. Rebczyskiemu, dzisiejszemu dyrektorowi.

Po mierci pierwszego prezesa, Pr. Bautowskiego,
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sprawowa jego funkcye hr. Wodzimierz Dziedu-

szycki, Prof. J. Zachariewicz, obecnie za p. Radca
dworu, Jan N. Frank.

W r. 1892 kosztem Kasy oszczdnoci sta-n gmach dla Szkoy Przemysowej, wobec czego

zyskano miejsce na zbiory muzealne. e jednak

stale ilo zbiorów wzrastaa, wkrótce i tam po-

czo by ciasno.

Brakowi temu nie zaradzio i przeniesienie

do nowego gmachu, dokonane w r. 1904 dnia

1 wrzenia, gdy cz gmachu odstpi musiano
na prowizoryczne pomieszczenie galeryi wystawy.

Fundacye, któremi Muzeum rozporzdza, skada-
jce si z subwencyi miasta, kraju i rzdu, cho
skromne, zwolna rosn i przyspieszaj rozwój
Muzeum. W r. 1896 wskutek wzmoenia czynno-
ci administracyjnych mianowany zosta asysten-

tem dzisiejszy kustosz Muzeum, W. Stroner. Do
pomocy jest mu dodanym p. Maryan Olszewski.

Zbiory muzealne rozmieszczono w sposób
nastpujcy: pierwsz sal na lewo powicono
wyrobom metalowym, drug meblom wschodnim
i europejskim od Ludwika XVi. do dzisiejszych

francuskich ; w nastpnej sali znajduj si okazy
ceramiki, szka - potem sala ze sztuk kocieln,
sala polska (szafy gdaskie, suckie pasy itp.),

ceramika polska, oraz sztuka ludowa, domowy
przemys.

W gmachu muzeum znajduje si przynalena
do niego biblioteka, zawierajca cenne dziea od-

noszce si do przemysu artystycznego i sztuki

czystej. Czytelnia otwarta jest dla publicznoci
w porze zimowej od godziny 9— 1 i 5-8, w let-

niej od 9—2. Frekwencya publicznoci jest obec-
nie iu bardzo wielka.
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Biblioteka Pawlikowskich.

(ul. Trzeciego Maja 1. 3).

Zbiory im. Gwalberta Pawlikowskiego obej-

muj bibliotek (18.000 dzie polskich, 2.433
obcych, 270 rkopisówj, oraz zbiór sztychów,

rysunków, litografii, drzeworytów (z dubletami

18.000 sztuk). W bibliotece przewaaj dziea
treci historycznej, literackiej i ekonomicznej.
W zbiorach rycin uwzgldnia zaoyciel tylko te,

które pod jakimbd wzgldem narodowej rzeczy

dotykaj. Zbiory te, jedyne w swoim rodzaju,

najwicej s uwagi godne.
Dyrektorem Biblioteki jest Prof. Dr. Kubala.

Biblioteka poturzycka.

Biblioteka ta zostaa zaoona przez Tytusa
hr. Dzieduszyckiego. Mieci siew paacu Dziedu-

szyckich przy ulicy Kurkowej 1. 17. Jest otwart
codziennie od godziny 10—2 popoudniu z wy-
jtkiem pitku.

Biblioteka fundacyi Wiktora hr. Baworowskiego

(ulica Ujejskiego 1. 2). — Zaoona przez Wi-

ktora hr. Baworowskiego, gonego w szedzie-
sitych i siedmdziesitych latach zeszego wieku
tumacza dzie Byrona i Wiktora Hugo. Podwa-
lin obecnego zbioru druków, rkopisów, obra-

zów i rycin utworzyy zgromadzone przez zao-
yciela bardzo obfite zbiory biblioteczne Aleksan-

dra Batowskiego z Odnowa, nastpnie Kazimierza

i Antoniego Stadnickich (dawniej wasno Ewa-
rysta Kuropatnickiego, kasztelana bezkiego.)

Zbiory te zczy fundator ze zbiorami rodzin-

nymi i pomnoy je czynic liczne i znaczne za-

kupna. Podnie tu szczególnie naley cenne druki

i rkopisy, nabyte po znanym pisarzu i bibliofilu
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Krakowskim Ambroym Grabowskim i po go-
nym historyku prawa, Kazimierzu Stronczyskim.
Po mierci fundatora (r. 1885) zbiory powik-
szyy si o okoo tysic dzie drukowanych. Bi-

blioteka posiada obecnie okoo 20.000 tomów
druków (skatalogowanych okoo 14.000), prze-

szo 1.000 tomów rkopisów i aktów, znaczn
ilo dyplomów — (midzy nimi 85 pergamino-
wych z lat 1352-1816). Dzia muzealny posiada

250 obrazów olejnych, 17 akwarel, rycin i ry-

sunków okoo 10.000. Katalog obrazów i akwa-
rel gotów, inne katalogi w opracowaniu. Dzia
druków zawiera dziea z zakresu nauk historycz-

nych, prawniczych, teologicznych i zakresu litera-

tury polskiej (szczególnie wiek XVI. do XVIil.), fran-

cuskiej, staroklasycznej, humanistycznej woskiej
i t. d. Nie kultywuje si nauk przyrodniczych, ma-
tematyki, filozofii i innych nauk.

Korzysta mona ze zbiorów codziennie prócz

sobót od 4— 7 popoudniu. Dzie si nie wypo-
ycza do domu, przesya si za do innych bi-

bliotek po zapewnieniu wzajemnoci; uytkowa-
nie dzie tylko w obrbie biblioteki, oraz bez-

piecznego przechowania.
Kustoszem biblioteki jest: Józef Uleniecki,

dyrektorem : Edmund S. Naganowski. Poza tem
przy bibliotece s zajci : Dr. Kotula i Dr. Ba-

towski.
Zbiory prywatne.

Ze zbiorów prywatnych zasuguj na szcze-

gólniejsz wzmiank:
1) Zbiory Wadysawa oziskiego,

znakomitego znawcy i pisarza dziejów m. Lwowa
(ul. Ossoliskich I. 3), skadaj si gównie z za-

bytków przeszoci polskiej, historyczno-obycza-

jowej i obejmuj okoo 1.500 przedmiotów.

34
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Gówne dziay kollekcyi stanowi: 1) staroytna
bro polska, a mianowicie pene zbroje i pó-
zbroiki wojenne i zbytkowne, szable i karabele,

tarcze, buawy, buzdygany, goda wojenne, bro
palna, przybory jedzieckie, owieckie, kostyumowe
i t p.; 2) portrety polskich osobistoci historycz-

nych, gównie za mae wizerunki i miniatury,

wykonane najrozmaitsz technik, jak n. p. ema-
liowane, olejne, rysowane, rzebione i t. p. ; 3) sre-

bra staroytne pamitkowego lub artystycznego

znaczenia; 4) obrazy i inne dziea sztuki ; 5) sta-

roytne sprzty i meble, zegary, tkaniny, hafty,

gobeliny, szpalery i t. p.

2) Zbiór Eks. Leona hr. Piniskiego
(ul. Matejki 1. 4) zawiera liczne dziea sztuki

(obrazy i rzeby) dawniejszych mistrzów.

3) Zbiór prof. dr. W. ukasiewicza, ul.

Kraszewskiego 1. 5, zawierajcy liczne staroyt-

noci (meble, bro i t. p.).

4) Zbiór pani Heleny Budzynowskiej
(ul. Cytadelna 1. 3), darowany ju Muzeum naro-

dowemu na Wawelu w Krakowie pod imieniem
„dar im. Dbczaskich", zebrany staraniem i si-

ami Heleny Dbczaskiej. Zawiera bibliotek zo-
on z 14.000 tomów, 350 obrazów, 12.000 szty-

chów i rysunków rcznych, kollekcy tkanin sta-

roytnych, haftów, ornatów, razem 680 sztuk

rónych przedmiotów staroytnych, mebli, porce-

lany i t. p.

5) Zbiór dr. J. Weigla (ul. Akademicka22)
zawiera liczne obrazy staroytne.

Teatr polski we Lwowie.

(Skreli H. Cepnik).

Wznoszcy si dumnie u wylotu Waów Het-

maskich, okazay i milionowym sumptem posta-
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wiony gmach Teatru miejskiego, jest pitym ju
z rzdu od czasu istnienia teatru polskiego we
Lwowie gmachem teatralnym w tem miecie. Po-

cztkowo grywano w szopie teatru niemieckiego

za dawn „furt jezuick", w latach 1795-99 gry-

wa Wojciech Bogusawski w drewianym teatrze

w ogrodzie niegdy Jabonowskich, nastpnie a
do r. 1842 mieci si teatr w murowanym bu-

dynku na placu „Castrum", od tego za roku

przeniós si do gmachu Skarbkowskiego, aeby
po pówiekowym przeszo w nim pobycie zy-

ska now, a icie monumentaln ostoj w gma-
chu dzisiejszym.

Podwaliny teatru polskiego we Lwowie po-

oy wspomniany ju Wojciech Bogusawski, ale

stay teatr polski zawdzicza tutaj swoje powsta-

nie i swój pocztek Janowi Nepomucenowi Ka-

miskiemu, który, lat temu ju prawie sto,

w r. 1809, zdoa dla polskiej sztuki dramatycz-

nej wywalczy tutaj prawo egzystencyi i nastpnie
przez dziesitki lat byt teatru polskiego we Lwo-
wie wytrwale i z prawdziwem powiceniem pod-

trzymywa. A byo to sub niema, sztuk bar-

dzo trudn. Od pierwszej chwili powstania swego
musia teatr lwowski walczy nie tylko z obojt-
noci ogóu i niesnaskami wród aktorów, ale

w dodatku jeszcze z konkurency teatru niemiec-

kiego, który a do r. 1872 posiada wyczny
przywilej na urzdzanie przedstawie teatralnych

we Lwowie i któremu teatr polski musia ska-
da haracz w wysokoci trzeciej czci do-

chodów swoich. Wolno mu byo przytem gry-

wa tylko om razy w miesicu ; liczb t
póniej podniesiono do dziesiciu, ale zawsze, a
do r. 1872, stosunek pozosta miesznie niepro-

porcyonalnym
;
gdy bowiem teatr niemiecki roz-

34*
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porzdza 220 dniami w roku, to natomiast te-

atr polski mia tylko 1 1 1 dni do swej dyspozy-

cyi. Przytem ów haracz wspomniany obcia
straszliwie szczupe fundusze teatru polskiego;

wystarczy bowiem powiedzie, e w przecigu

lat trzydziestu, od chwili otwarcia teatru Skarb-

kowskiego do chwili zniesienia przywileju, po-

chon okoo 300.000 zr. Gdy si do tego

jeszcze doda szykany ze strony cenzury i rozma-

ite inne utrudnienia, atwo poj, ile zaparcia si,

powicenia i wytrwaoci potrzebowa Kamiski,

aby podtrzyma byt modziuchnej sceny polskiej

wród tak cikich i trudnych warunków istnienia.

Bya to poprostu praca syzyfowa, która pocho-
na nietylko jego siy i zdrowie, ale wtrcia go
take w szpony dugów lichwiarskich, z których

nie wydoby si nigdy do koca ycia. A jednak

Kamiski, mimo wszystko, wytrwa na poste-

runku i przez lat dwadziecia z gór sterowa
utworzon przez siebie scen polsk, która szcze-

gólnie w pierwszem dziesicioleciu rozwina si
wietnie, bya w caem sowa znaczeniu wzoro-

wa. W ostatnich latach dyrekcyi Kamiskiego po-

ziom jej zacz spada, a gdy w r. 1830 przesza

w rce zarzdów zbiorowych, z aktorów zoo-
nych, spotka j nieuchronny upadek.

W takim stanie zasta scen polsk rok 1842,

pamitny w dziejach kultury Lwowa z tego po-

wodu, e w tym wanie roku teatr polski ofiar-

noci wielkodusznego filantropa zyska wasn
i sta siedzib w^gmachu Skarbkowskim. Czowie-
kiem, który dziea tego sam jeden, bez niczyjej

pomocy, dokona, by hr. Stanisaw Skarbek.
Wasnym sumptem wzniós on gmach na po-

mieszczenie tuajcej si dotd komornem Melpo-

meny i rozpocz nowy okres w dziejach teatru
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polskiego we Lwowie, okres przeszo póhvie-

kowy. A warunki, w jakich Skarbek przystpi do
urzeczywistnienia swego dziea, byy tego rodzaju,

e niejeden byby si zawaha i cofn przed

niem. Ale Skarbek by czowiekiem elaznej woli

i siy, nie zrazi si trudnociami i zrobi sam
jeden to, na co w innych spoeczestwach skada
si ogó cay. Da teatrowi polskiemu godny
i wspaniay naprawd przytuek na pomieszcze-

nie, a ponadto jeszcze zabiezpieczy byt aktorów,

stwarzajc dla nich fundusz emerytalny, który po-

wsta z przeznaczonej przez niego na ten cel,

a przez Stany galicyjskie ofiarowanej na rzecz

teatru subwencyi za cae pierwsze dziesiciolecie

sumy w wysokoci 40.000 zr., liczc po 4.000

zr. rocznie. Pomimo jednak takich zasug, nie

doczeka si Skarbek za ycia nieco uznania,

a co najsmutniejsze, e najwicej mu chwil pio-

unowych przysporzyli sami wanie aktorzy, któ-

rzy, zdemoralizowani dziesicioletni republik

w wiatku zakulisowym, nieustannie mu nog
podstawiali i najlepsze jego chci paraliowali.

Jeeli takie stosunki panoway -w teatrze

lwowskim za rzdów fundatora, to po zgonie

jego, który nastpi w r. 1848, stan ten, dla nor-

malnego rozwoju teatru niepomylny, musia si
tylko pogorszy. I tak byo istotnie. Scena polska

dostaa si w rce ludzi, niewtpliwie najlepszych

chci, ale niedorosych do jej samoistnego i po-

trzebom odpowiadajcego prowadzenia, to te
poziom teatru obnia si z roku na rok. Kiero-

wali kolejno teatrem: Juliusz Pfeiffer do r. 1854.,

Andrzej Chechowski do r. 1857, Jan Nowakow-
ski i Witalis Smochowski do r. 1864. Adam Mi-

aszewski do r. 1872. Ten ostatni najwicej sto-

sunkowo wykaza zdolnoci kierowniczych, a dy-
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rekcya jego bya najszczliwsz pod wzgldem
materyalnym. Ale do postawienia sceny na wy-

maganym poziomie brakowao mu wielu warun-
ków, przedewszystkiem odpowiedniego wykszta-
cenia literackiego, nastpnie za odczucia i zro-

zumienia potrzeb sceny nowoczesnej.

Tymczasem jednak zaszed w dziejach tea-

tru lwowskiego fakt wielkiej wagi. Z rokiem 1872

uby scenie lwowskiej grony wspózawodnik w
postaci teatru niemieckiego, a dziki temu scena

lwowska nietylko pozbya si obowizku utrzy-

mywania widowisk niemieckich, ale take zyskaa
mono rozszerzenia zakresu swej dziaalnoci.

Najwaniejsz reform, któr natychmiast zapro-

wadzono, byo stworzenie opery polskiej.

Wzmogo to naturalnie koszt prowadzenia

teatru tak, e w dwa lata póniej musiano pod-

wyszy dotychczasowy zasiek krajowy w kwo-

cie 4.000 zr. do kwoty 16.2C0 zr., któr nastp-

nie kilkakrotnie w dalszym cigu podwyszano
tak, e dzisiaj wynosi subwencya krajowa na te-

atr 48.400 kor., z czego na dramat i komedy
przypada 28.400 kor., a na oper 20.000 kor.

Pomimo jednak zmienionych warunków roz-

woju, teatr lwowski nie zaraz stan na odpo-
wiednim poziomie. Dopiero pod dyrekcy Sta-

nisawa Dobrzaskiego (1875—80) wznio-

sa si scena nasza na prawdziwe wyyny wiet-

noci i rozkwitu. By to w dziejach jej rzeczy-

wicie wiek zoty, w rozwoju jej punkt kulmina-

cyjny. Trwao to jednak tylko lat pi, bo ze

mierci Stanisawa Dobrzaskiego zacz si po-

ziom sceny lwowskiej coraz bardziej obnia,
wietno jego zwolna zanikaa. Ojciec zmarego,
Jan Dobrzaski, próbowa wprawdzie podtrzyma
dzieo, które syn jego z takim zbudowa trudem,



- 535 —

ale bez widocznego skutku. Powtórna, a zupe-
nie niefortunna dyrekcya Adama Miaszewskiego
pogorszya tylko jeszcze bardziej stosunki tak,

e po jego ustpieniu nie mona byo znale
kandydata na stanowisko dyrektora. Dopiero
w ostatnim dniu niemal zgosi si do objcia
wspomniany ju wyej Jan Dobrzaski, ale cho
nie szczdzi ni pracy, ni funduszów na podnie-

sienie upadajcej sceny, brako mu si do spe-
nienia tego dziea. To te ta powtórna dyrekcya
jego stosunków nie poprawia, albo tylko nie-

znacznie je poprawia, a gdy umar w r. 1886,

pozostawiajc rzdy w teatrze swej córce, po-

wstrzymany chwilowo zupeny upadek sceny lwow-
skiej zacz si na nowo, odstrczajc coraz bar-

dziej publiczno i wywoujc ogromn opozycy
ze strony prasy. Ogóem, dziesiciolecie 1886-96

stanowi w dziejach sceny lwowskiej kart naj-

smutniejsz, cho nie brako usiowa do wpro-
wadzenia normalnych stosunków do teatru. Byy
to jednak przewanie bezowocne wysiki. W tea-

trze wiodo si coraz gorzej, zarówno pod wzgl-
dem materyalnym, jak i artystycznym, dyrekcye

mieniay si niby w kalejdoskopie, apatya za
publicznoci wzrosa do tego stopnia, e teatrowi

grozia zupena ruina. Szczególnie rzdy Zygm.
Przybylskiego byy tego rodzaju, e formalnie

wyposzyy publiczno z teatru.

W r. 1896 stan rzeczy w teatrze lwowskim
by taki, e prawdziwie ryzykiem byo podejmo-
wa si dalszego prowadzenia. Wówczas to zgo-
sili si do objcia dyrekcyi Juliusz Bandrowski
i Ludwik Heller, a cho zadanie mieli nieatwe,

zdoali jednak w cigu czteroletnich rzdów swo-
ich powstrzyma scen lwowsk od grocego
jej rozbicia. Zasuga w tym wzgldzie przypada
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gównie Ludwikowi Hellerowi, który okaza si
kierownikiem, penym rzutkoci, energii i inicya-

tywy. Rzdy jego w teatrze lwowskim zamykaj
pówiekowe z gór dzieje sceny Skarbkowskiej.

Upyn bowiem tymczasem jeszcze w r. 1892

pidziesicioletni przywilej uytkowania gmachu
Skarbkowskiego na cele teatru i musiano przy-

stpi do wzniesienia nowego przybytku sztuki

dramatycznej. Mino jednak lat om, nim chwila

ta nadesza.
1 oto w dniu 4 padziernika r. 1900 otwo-

rzyy si podwoje nowego teatru, wzniesiono kosz-

tem pótrzecia milionów koron wedle planów

architekty p. Zygmunta Gorgolewskiego ; sum
t pokry kraj kosztem 60.000 kor., reszt za
dao miasto. Dyrekcy powierzono na lat sze
Tadeuszowi Pawlikowskiemu, który poprzed-

nio prowadzi scen krakowsk. 1 rzeczywicie

dyrekcya jego postawia scen lwowsk w no-

wym gmachu na europejskim prawdziwie pozio-

mie tak, e szeciolecie to zaliczy naley do
najwietniejszych momentów w dziejach teatru

polskiego we Lwowie. To te scena lwowska pod
Pawlikowskim stana na wyynie prawdziwego
artyzmu, zwaszcza pod wzgldem strony zewn-
trznej przedstawie, ensamblu aktorskiego i prze-

pychu dekoracyjnego.

Od lipca r. 1906 pozostaje teatr miejski pod
kierunkiem Ludwika Hellera i rozwija si w ca-

em sowa znaczeniu wietnie. Personal mamy
znakomity, repertoar wszechstronny, a w dodatku

sta oper polsk. Podnie przytem naley dba-o dyrekcyi w kierunku kultywowania oryginal-

nej literatury dramatycznej i faktem te jest, e
na scenie lwowskiej za dyrekcyi obecnej najwi-

cej wystawia si utworów polskich w porówna-
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niu z innemi scenami. Take strona zewntrzna
przedstawie nie pozostawia nic do yczenia.

Takie s dzieje teatru polskiego we Lwowie
w przecigu stuletniego jego istnienia. Mia on
chwile cikie i smutne, ale mia take i wietne.

Daj Boe, aby tamte si ju wicej nie powtó-
rzyy, te za pozostay sceny lwowskiej staym
udziaem.

Teatr ludowy.

Pierwsza myl powstaa w r. 1892, a w na-

stpnym roku zawizano Towarzystwo pod preze-

sur Wojciecha hr. Dzieduszy ck i ego.
Urzdzio ono szereg przedstawie w okolicy

Lwowa i podczas wystawy 1894 r. grao dla lud-

noci wociaskiej odpowiednie sztuki, ale na-

stpnie skutkiem braku poparcia upado. Dopiero
w r. 1901 podjto prac na nowo. Mianowicie

w tym roku przeksztaci si teatr mioników
sceny na teatr ludowy i rozpocz yw dziaal-

no, grajc w sali Tow. pedagogicznego spe-

cyalnie 4 razy tygodniowo. W r. 1903 urzdzono
teatr letni w ul. Kochanowskiego, który cieszy

si bardzo wielk frekwency publicznoci. Po-

mimo jednak fachowego prowadzenia, teatr, z po-

wodu nizkich cen wstpu walczy musia z ci-

gymi niedoborami, które, jak równie brak sali

odpowiedniej, zmusiy zarzd z kocem 1906 r.

do czasowego zamknicia teatru, dopóki stosunki

materyalne si nie polepsz. W cigu tej trzylet-

niej, nieprzerwanej dziaalnoci teatr urzdzi okoo
1.000 przedstawie we Lwowie i znaczn liczb

na prowincyi. Sejm wspiera teatr subwency.
Na czele towarzystwa stali, jako prezesi: Józef

Bratynicz Choodecki i Bolesaw Eulenfeld-
Bo lesa w icz.
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Zwizek teatrów i chórów wociaskich.

(Ul. Kopernika 1. 19).

Powsta we Lwowie w kwietniu 1907 pod
egid Tow. Kóek rolniczych. Zadaniem jego jest

szerzenie wród ludu kultury zapomoc odpo-
wiednich przedstawie amatorskich po wsi siami
chopskiemi z zamiowania do pieni rodzimej,

oraz pobudzanie twórczoci ludowej. Uoony
ma by specyalny typ teatru chopskiego. Do-
tychczas istnieje ju 112 takich teatrzyków chop-
skich, a Zwizek ma na celu nada dziaalnoci

tych i nowozakadnych teatrzyków wiadomy celu

kierunek. Do zakresu dziaalnoci jego nale
take, obok popierania istniejcych i tworzenia

nowych teatrów wociaskich w caym kraju,

wydawanie odpowiednich utworów scenicznych

i piewników, ogaszanie konkursów na takie

utwory, skatalogowanie dramatycznej literatury

ludowej, dostarczanie dekoracyi i rekwizytów te-

atralnych teatrom chopskim i t. p. Wkadka roczna

czonka wspierajcego wynosi 2 kor., czonkowie
zaoyciele pac 200 kor. jednorazowo. Do za-

rzdu nale; Dr. Zygmunt Gargas fprezes),

Tadeusz Pawlikowski i JózefJedlicz (wiceprezesi),

Henryk Cepnik (skarbnik), Micha Róg (sekretarz),

a ponadto Jan Gall, prof. dr. Józef Kallenbach,

dr. Stan. Eliasz Radzikowski, Wodzimierz Tet-

majer, posowie Artur Cielecki i Bolesaw ar-
decki oraz inni.
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XII.

Przewodnik po Lwowie.

Namiestnik: Andrzej hr. Potocki. Wiceprezy-
dent: Wodzimierz z Grodkowa hr. o.

Radcy dworu: Antoni Jaegerman, Ignacy Ko-
rzeniowski, Jan Adam Czeowski.

Radcy namiestnictwa: Dr. Józef Merunowicz,
Seweryn Bakowski, Adam Krechowiecki, reda-

ktor „Gazety Lwowskiej", Ignacy Dembowski,
Stanisaw Zimny, Bogumi Szeligowski, Roman
Szymanowski, Stanisaw Ustyanowicz, Antoni Ho-
odyski. Juliusz Kadyi, Br. Tadeusz Loebl Ka-

zimierz Bukowczyk.
Do okrgu Namiestnictwa lwowskiego na-

le archidyecezye lwowskie obrzdku aciskiego,
grecko - katolickiego i ormiasko-katolickiego;
dyecezye przemyskie obrzdku aciskiego i gre-

cko-katolickiego ; dyecezya stanisawowska ob-

rzdku grecko-katolickiego; dyecezye krakowska
i tarnowska obrzdku aciskiego. Pod wzgldem
ewangelickiego wyznania tworzy Galicya i Buko-
wina okrg Superintendentury lwowskiej wyzna-
nia augsburgskiego i helweckiego.

Konsystorz metropolity obrz. la. we Lwo-
wie. Arcybiskupstwo lwowskie, fundowane w roku
1361 w Haliczu, zostao w r. 1411 przeniesione

do Lwowa. Archidyecezya rozciga si na bye
obwody: lwowski, ókiewski, zoczowski, brze-

aski, stryjski, stanisawowski, koomyjski, tar-

nopolski, czortkowski i Ksistwo Bukowiskie.
Ogólna liczba wiernych obrz. ac. wynosi 917.526,

z tych przypada na Galicy 827.302, a na Bu-
kowin 90.224. Arcybiskupem i Metropolit jest

Dr. Jozef Bilczewski. Biskupem sufraganem ks.
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Bandurski. Praatem kapituy Feliks Zabocki.
Infuatem Dr. Rudolf Lewicki. Kustoszem : Dr.

Zugmunt Lenkiewicz. Kanonikami: Karol Hrynie-

wiecki Arcyb. Pergeski in p. i., radca kons.,

egzam. pros. Zenon Lubomski, Andrzej wis-
terski, Józef Zajchowski, i ksi Adam Sapieha.

Konsystorz metropolitalny obrz. gr. kat.

Gr. kat. Arcybiskupstwo lwowskie, nalece daw-
niej do metropolii kijowskiej, wywyszone zo-

stao Najwyszem postanowieniem z dnia 1

1

wrzenia 1806 r. do godnoci samoistnej metro-

polii pod nazw metropolii halickiej ze stolic we
Lwowie. Gr. kat. archidyecezya lwowska rozciga
si obecnie na 17 starostw powiatowych w Gali-

cyi, mianowicie : na lwowskie, gródeckie, jawo-

rowskie, brzeaskie, bobreckie, rohatyskie, pod-

hajeckie, przemylaskie, cz stanisawowskiego,
stryjskie, doliniaskie, kauskie, ydaczowskie,
trembowelskie, zoczowskie, brodzkie i kamionec-
kie. W 30 dekanatach jest 751 parafii, ilo gr.

kat. mieszkaców wynosi 1.397.845.

Metropolit jest Andrzej hr. Szeptycki. Wika-
ryuszem Andrzej Bielecki. Dziekanem : Leon Tur
kiewicz. Kustoszem: Antoni Petruszewicz. Scho-
lastykiem : Józef Kobylaski. Kanclerzem : Aleksan-

der Baczyski. Kanonikami: Marcin Pakie, Emil

Biliski, Czapelski Jan i Gabryel Krzyanowski.
Konsystorz metropolitalny ormiasko - kat.

we Lwowie. Czas zaoenia biskupstwa obrz.

orm. we Lwowie nie da si dokadnie oznaczy.
Prawdopodobnie posiadali Ormianie, przybywszy
ze Wschodu na Ru ju w XIV. stuleciu stolic

biskupstwa swego we Lwowie, z pewnoci za
historyczn za Kazimierza króla polskiego. Lwow-
scy biskupi ormiascy byli pierwotnie monofi-

zytami, dopiero w roku 1626 Mikoaj Torosie-
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wicz zoy wyznanie wiary katolickiej i w roku

1634 zamianowany zosta przez papiea Urbana
Viii. arcybiskupem we Lwowie. Arcybiskupi or-

miascy we Lwowie, których jurysdykcya rozci-

gaa si na ca Polsk, Litw, Ru i Wooszczyz-
n, mieli przed przejciem Galicyi do Austryi

dwóch sufraganów; jednego w Kamiecu podol-

skim, a drugiego w Mohylewie.
W dyecezyi teraniejszej znajduje si dziesi

probostw z dziewitnastu kapanami i jeden kla-

sztor eski.
Liczba orm. katol. mieszkaców w Galicyi

i na Bukowinie wynosi 3.878.

Arcybiskupem i Metropolit jest Józef Teo-

dorowicz. Proboszczem kapituy Jakób Moszoro.
Kanonikami : Bogdan Dawidowicz, Karol Bogda-
nowicz, Wiktor Piotrowski.

Galicyjsko-biikowiska Supentendantura wy-

znania augsburskiego i helweckiego. Zakres dzia-

ania galie-, buków. Superintendentury augsbur-

skiego i helweckiego wyznania oznaczony zosta
naprzód osobn instrukcy, zatwierdzon Najwy-
szem postanowieniem z dnia 28 grudnia 1785,

a obecnie okrelony jest w zatwierdzonej Naj-

wyszem postanowieniem z dnia 9 grudnia 1891

roku organizacyi dla ewangelickiego kocioa
augsburskiego i helweckiego wyznania. Do okrgu
tej Superintendantury naley Galicya i Bukowina.

Superintendentem wszystkich gmin wyznania

augsburskiego i helweckiego w Galicyi i na Bu-

kowinie jest Herman Fritsche. Zast. superint.

Fryderyk Schadel.

Czonkowie Sejmu krajowego: Marszakiem
krajowym jest Stanisaw hr. Badeni. Zast. Mar-
szaka krajowego: Andrzej hr. ks. Szept>'cki Ar-

cybiskup lwowski. Metropolita halicki obrz. gr. kat.
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Sejm krajowy galicyjski skada si ze 161

czonków, a w szczególnoci z 12 czonków
z gosem wirylnym i ze 149 posów wybieranych
na podstawie krajowej ordynacyi wyborczej z 26
lutego 1861 r. Czonkami Sejmu z gosem wi-

r>'lnym s Arcybiskupi lwowscy trzech obrzd-
ków katolickich, biskup krakowski, biskupi prze-

myscy obu obrzdków, biskup tarnowski obrz.

rz. kat. i biskup stanisawowski obrzdku gr.

kat., dalej Hektorowie Uniwersytetów lwowskiego
i krakowskiego. Rektor Szkoy Politechnicznej

Iwowsk. i Prezes Akademii Umiejtn. w Krakowie,

Wybór posów odbywa si kuryami ; kurya
wikszej posiadoci wybiera 44 posów, kurya
miast i Izb handlowych 31, kurya gmin wiejskich

74 posów. Sejmowi przewodniczy Marszaek
krajowy, którego, jak równie zastpc jego, mia-

nuje Cesarz z poród grona czonków Sejmu.
Organem wykonawczym Sejmu, a zarazem

najwysz krajow wadz autonomiczn jest

Wydzia krajowy, zoony z '6 czonków
wybieranych przez Sejm z poród posów w ten

sposób, e posowie nalecy do poszczególnych
kuryi wybieraj po jednym czonku Wydziau,
trzech za czonków wychodzi z wyboru caego
Sejmu. Przewodniczcym w Wydziale krajowym
jest Marszaek krajowy, który zastpc swego
w Wydziale krajowym sam wybiera z grona
czonków Wydziau.

Mandaty posów, jak równie czonków Wy-
dziau krajowego trwaj lat sze.

Marszakiem krajowym jest Stanisaw hr.

Badeni, Dr. pr. i fil. Zastpca Marszaka krajo-

wego: Dr. Tadeusz Piat.

Czonkami Wydziau: Dr. Tadeusz Piat. Dr.

pr. Stanisaw Dmbski. . p. Micha Glidziuk.
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Mieczysaw Onyszkiewicz. Dr. pr. Wadysaw Jahl.

Dr. pr. Wereszczyski Józef.

Reprezentacye i Urzdy miejskie. Reprezen-

tacya król. stoecznego miasta Lwowa. Ustaw
z dnia 14 padziernika 1870, tudzie z dnia U
kwietnia 1896 nadany zosta król. stó. miastu

Lwowowi statut miejski. W moc tego statutu,

gmin miasta Lwowa reprezentuje we wszystkich

jej sprawach Rada miejska, skadajca si ze stu

czonków wybranych na sze lat. Na czele Rady
miejskiej, Magistratu i innych Urzdów miejskich

stoi prezydent miasta, wybrany z grona Rady na

sze lat, a potwierdzony przez Cesarza. Obok
tego urzduje stale pierwszy wiceprezydent, rów-

nie z grona Rady na sze lat wybrany, a tego

zastpuje ewentualnie drugi wiceprezydent na trzy

lata wybierany. Rada miejska jest w sprawach
gminy organem uchwalajcym i nadzorujcym.
Prezydent miasta jest organem zarzdzajcym
i wykonawczym i reprezentuje gmin na zewntrz.
Magistrat, pod kierownictwem prezydenta zarz-
dza bezporednio sprawami gminy, zostajcemi

pod jej zarzdem zakadami i funduszami i zaa-
twia czynnoci biece, w sprawach jemu prze-

kazanych, a w sprawach poruczonego zakresu

gminy jest pierwsz instancy administracyjno-

polityczn w obrbie miasta. Magistrat skada si
z prezydenta, pierwszego i drugiego wiceprezy-

denta, delegatów miejskich, dyrektora i radców
Magistratu, tudzie urzdników pomocniczych.

Stoeczne miasto Lwów skada si z ródmiecia
i 4 przedmie (dzielnic); ma 31 "7 kilom, kwadr,

powierzchni.

Prezydentem jest obecnie Stanisaw Ciu-

ch cisk i. I. Wiceprezydent: Dr. Tadeusz Ru-

towski. II. Wiceprezydent: Józef Neumann.
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Dyrekcya policyi obejmuje miasto Lwów
z przedmieciami w obwodzie blisko 30 i<ilome-

trowym.
Dyrektorem policyi jest Wilhelm Schechtel.

Wyszy Sd krajowy. Prezydentem jest Dr.

pr. Aleksander Mniszek-Tchorznicki. Wiceprezy-

dentem : Dr. Jan Dylewski.

Sd krajowy we Lwowie. Sd krajowy lwow-
ski jest trybunaem 1. instancyi dla miasta Lwowa
z przedmieciami, oraz dla byego lwowskiego
i ókiewskiego obwodu. Mieci w swoim obrbie:
Sd krajowy cywilny, Sd krajowy karny, 3 Sdy
powiatowe, t. j. S. 1., II. i S. Iii., Sd przemy-
sowy i 15 Sdów powiatowych.

Prezydentem jest Dr. pr. Edward Bauch. l.Wi-

ceprez: Stanisaw Przyuski. U. Wiceprez.: Antoni
Kornel Wieniawa Zubrzycki.

Nadprokuratorya Pastwa. Dla Galicyi wscho-
dniej i Bukowiny we Lwowie. Nadprokurator:
Alfred Hinz. 1. zast. nadprokur.: Julian Adam
Schneider.

Prokuratorya Pastwa. Prokur.: Mieczysaw
Barth.

Galicyjska Prokuratorya skarbu. Organiza-

cya tej wadzy krajowej, podlegajcej wycznie
i bezporednio Ministerstwu Skarbu, a której pre-

zydyum sprawuje prokurator skarbu, opiera si
na instrukcyi subowej wydanej na podstawie
Najwyszego postanowienia z dnia 8 marca 1898,

rozporzdzeniem caego Ministerstwa z dnia 9

marca 1898.

Prokuratorem skarbu jest Dr. Wiktor Korn.
Zastpc prokuratora skarbu: Dr. Maryan Karol

Engel.

Galicyjska Dyrekcya lasów i dóbr pastwo-
wych we Lwowie. Prezydentem jej jest Namiestnik
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hr. Andrzej Potocki. Przydzielony do Prezydyum:
Szczsny Cieski.

Dyrekcya poczt i telegrafów. Naczelny dy re-

tor poczt i telegrafów : Radca dworu Jan Lubicz-

Seferowicz.

Izba handlowa i przemysowa we Lwowie.
Lwowska Izba handlowa i przemysowa wesza
w ycie z dniem 25-go wrzenia 1850 r. i zast-
puje interesa handlowe i przemysowe stó. mia-

sta Lwowa, oraz 34 starostw.

Prezydent: Samuel Horowitz. Wiceprezydent:

Leopold Baczewski. Prow. Przewodniczcy: Wa-
dysaw Gubrynowicz.

Wadze wojskowe. Komenda Xi. korpusu we
Lwowie. Komendant korpusu: hr. Karol Auei^-

sperg, tajny radca, genera kawaleryi. Przydzie-

lony: Józef Tappeiner. Szef sztabu generalnego:

Fryderyk Reichsegg-Gerstenberger.

Koleje pastwowe. Dyrektor: Radca dworu
Stanisaw Rybicki. Administracyjny zastpca dyre-

ktora: Karol Listowski. Techniczny zastpca dy-

rektora: Karol Stelzer.

Galicyjskie Towarzystwo kredytowe ziemskie.

Zaoone przez galicyjskie stany, potwierdzone

Najwyszym patentem z dnia 3 listopada 1841

istnieje od roku 1843.

Obecnie urzdzone jest na podstawie zmie-

nionych statutów wskutek Najwyszej rezolucyi

z dnia 20 maja 1868.

Cel : Wydawanie poyczek w listach zastaw-

nych 4 prc. losowaniu podlegajcych na hipo-

tek dóbr ziemskich tabularnych w Królestwie

Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksistwem Kra-

kowskiem, oraz Ksistwem Bukowinskiem z amor-
tyzacy pó- lub jedno-procentow.

35
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Z kocem 1905 roku znajdowao si w obiegu

4 prc. listów zastawnych na 242,711.800 k.

Fundusz rezerwowy z kocem 1905 roku
5,650.509 k. 60 h.

Ostatni dochód roczny za 1905 r. 176.611 k.

51 h.

Zarzd Instytucyi wykonywuja nastpujce wa-
dze: a) Dyrekcya we Lwowie wraz z podwa-
dnymi jej wydziaami okrgowymi w kraju ; b) Rada
nadzorcza jako wadza kontrolujca; c) Zgroma-
dzenie delegatów, wybranych przez wszystkich

wacicieli dóbr w Galicyi z Wielkiem Ksistwem
Krakowskiem i Ksistwem Bukowiskiem, jako

wadza prawodawcza. Czonków dyrekcyi i rad
nadzorcz wybiera zgromadzenie delegatów, pre-

zesa i jego zastpc potwierdza Cesarz. Wadz
przeoon jest Namiestnictwo.

Prezesem Tow. jest Dr. Wadysaw Kraiski.

Zastpc prezesa: Franciszek Rozwadowski.
Dyrektorowie: Stanisaw aba, Jan de Cha-

teaubrun Vivien, Dr. Stanisaw Nowosielski.

Bank krajowy Królestwa Galicyi i Lodome-
ryl z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem. W myl
uchway Sejmu krajowego Królestwa Galicyi i Lo-
domeryi z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem
z dnia 21 padziernika 1881 r. zaoony zosta
Bank krajowy w celu podniesienia dobrobytu
w kraju, a w szczególnoci dla podniesienia ro-

zwoju rolnictwa, przemysu i handlu. Na zaoe-
nie tej Instytucyi przeznaczy Sejm krajowy fun-

dusz w wysokoci dwóch milionów koron.

Rada nadzorcza: Prezes: Hipolit Bohdan.
Zastpca prezesa: August Gorayski.

Czonkowie: Eks. Dawid Abrahamowicz, Dr.

Stefan Jan Fedak, Stanisaw Jdrzejowicz, Radca dw.
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Kazimierz Laskowski, Franciszek Paszkowski, Dr.

Karol Scipio, Karol Schayer.

Dyrekcya: Dr. Alfred Zgórski, Dr. Wacaw
Domaszewski, Prof. Dr. Józef Milewski.

Ogólny wygld Lwowa.

Jeeli kolor cechowaby typowy wygld miast,

to zaliczyby mona Lwów do tak zwanych miast

biaych i tem samem miasto miaoby ju pitno
wicej wschodnie w przeciwstawieniu n. p. do

Krakowa, który budowany przewanie na typ

rednio- europejski uderza sw barw czerwono-

szar. Jeeli dalej w innych miastach polskich

przewaa gotyk i renesans, to charakterem archi-

tektury Lwowa jest raczej barok, a póniej rene-

nesans. I rzeczywicie dominujca nad miastem

sylweta w. Jura jest barokiem; pera moe archi-

tektoniczna Lwowa, koció Dominikanów, jest

utrzymany w stylu barokowym. Równie w stylu ba-

rokowym jest te dokoczenie wiey znanej katedry

rzym. katolickiej, której zaoenie byo gotyckie. Ba-

rok te cho specyalny, bo tak zwany jezuicki, cha-

rakteryzuje koció Pojezuitów. Spotykamy styl

ten wic prawie wszdzie w dokoczeniach, prze-

róbkach na kocioach i gmachach budowlanych

nawet w stylu renesansowym, znajdujemy go

w tym tak starym kociele ormiaskim, oraz

w tych piknych renesansowych budowach, jak

koció Bernardyski i katedra grecko-katolicka,

tak zwana wooska cerkiew, której wiea rene-

sansowa jest dzieem pierwszorzdnej architekto-

nicznej wartoci. Zdaje si, e koniec XVII. w.

i cay XVIII, wiek by czasem najwyszego roz-

woju budownictwa we Lwowie. Gmachy tak pu-

bliczne, jak prywatne, klasztory i t. p. datuj si
przewanie z tych wieków.

35*



— 548 —

Do piknego renesansu zaliczy mona tyli^o

kamienic Sobieskiego w rynku, której zreszt fa-

sada silnie zostaa tknita przeróbkami z XVII.

w., tudzie kamienic w jej ssiedztwie, tak zwan
czarn. Prawie wszystkie za inne starsze domy
nosz ju pitno wieków XVIII, i XIX., jak n. p.

Szpital Powszechny, niegdy klasztor Pijarów, fa-

sada kamienicy z XVIII, wieku w ulicy Piroy-
skich, empire kamienica przy ulicy Karola Lud-
wika, gdzie mieci si Towarzystwo kredytowe
ziemskie i t. d. Wszystkie za inne waniejsze,

wybitniejsze budowy w miecie pochodz z dru-

giej poowy XIX. w., jak n. p. po roku 1848,

przebudowany ratusz, t. zw. cytadella, t. j. koszary

i otaczajce je budowy forteczne, na t. zw. cyta-

delnej górze, gmach i kaplica Inwalidów; dalej

ju w czasy najnowsze sigajcy gmach sejmowy,
Politechnika, poczta. Teatr miejski. Muzeum prze-

mysowe, koció Klarysek, oraz paace prywatne:

Potockich, Gouchowskich, Siemieskich, Sapie-

hów, oprócz licznych wikszych i mniejszych will

i kamienic.

Szczegóowy opis miasta i jego pamitek.

Ratusz, (PI. 1.). Pierwotny, charakterystyczny

budynek pochodzcy z 1491 r., odnawiany kilka-

krotnie po poarach, istnia do 1826 r., w któ-

rym po zapaleniu si wiey rozebrano go, wraz
z jedynastu przylegemi kamieniczkami od strony

pónocnej i uzyskano w ten sposób miejsce pod
dzisiejsz budow. W 1827 r. zaoono pod ni
kamie wgielny i wykonano podug planu przysa-

nego z Wiednia. Budowa trwaa do r. 1834 i ko-

sztowaa pó miliona z. Po zbombardowaniu
w 1848 r. zwali si odmienny nieco od dzisiej-

szego szczyt wiey i spona wiksza cz gma-
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chu, a koszta restauracyi wynosiy przeszo 100.000

zr. Obecny, trzypitrowy gmach, do którego kom-
pletnej rekonstrukcyi ma miasto w najbliszym
czasie przystpi, odznacza si wicej wielkoci,
ni piknoci stylu. Wysoko wiey, sucej za

pikiet ogniow, wynosi 65 m.
Mieszcz si w nim urzdy, na dole za

w trzech sklepionych salach cenne Archiwum
i Muzeum historyczne miejskie.

Na pitrze od strony poudniowej znajduje

si obszerna sala posiedze Rady miejskiej z wiel-

kim obrazem J. Styki „Polonia", oraz portretami

byych Prezydentów od czasu wyborów swobod-
nych, a byli nimi: Dr. Floryan Ziemiakowski
(1871—1873), Aleksander Jasiski (1873—1879),
Dr. Micha Gnoiski (1880—1883), Wacaw D-
browski (1883—1887); wkrótce przybd portrety

. p. Edmunda Mochnackiego, Dra Godzimira
Maachowskiego i . p. Michaa Michalskiego.

Od strony zachodniej przytykaj do sali apar-

tamenta Prezydenta miasta.

Rynek tworzy czworoboczny plac w okoo
ratusza dugi 142 m. od wschodu ku zachodowi,

szeroki 129 m. od pónocy na poudnie. Zdobi
go cztery studnie po rogach, z posgami Neptuna,

Amfitryty, Diany i Adonisa z pocztku b. w.

Tworzc od wieków gówne ognisko ycia miej-

skiego, by rynek lwowski zarazem widowni wielu

zdarze historycznych.

Z wszystkich stron otaczaj go kamienice,

sigajce przewanie zaoeniem XV'I. i XV\\. w.,

lecz w znacznej czci przeksztacone póniejszemi
restauracyami. Na uwag zasuguj: w stronie po-

udniowej kamienic I. 20, która posiada wewntrz
na pierwszem pitrze pikne rzeby, kamienne
przy oknach; dalej kamienica I. 14, naleca nie-
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gdy do rodziny weneckiej Massarich, po których

dzi pozosta herb Wenecyi, lew trzymajcy otwart
ksig, umieszczony nad drzwiami wchodowemi,
na ksidze wyryte sowa „Pax tibi evangelista

Marce 1600. W stronie wschodniej 1. 10, zaoona
w 1695 r., a w XVIII. w. przeksztacona stylowo.

Nastpna pod 1. 9, od XIV. w. naley do Arcybi-

skupów a. i bya dawniej ich siedzib. Pamitna
czstymi pobytami w niej królów polskich, z któ-

rych Micha Korybut Winiowiecki zakoczy tu

ycie (1673 r.). Zdarzenie to przypomina ta-

blica z odpowiednim napisem nad drzwiami

wchodowemi. L. 6, zbudowana 1580 r. przez Pa-

wa Rzymianina dla Konstantego Korniakta, a b-
dca nastpnie wasnoci króla Jana lii. Sobies-

kiego, który w niej czsto przemieszkiwa. Po Rze-

wuskich przesza do ksit Poniskich a obecnie

jest wasnoci miasta. Liczne jej wewntrz pamitki
i urzdzenia zwiedza mona za osobistem pozwo-
leniem waciciela. L. 4, jedna z najpikniejszych,

najbardziej charakterystycznych kamienic, bogato
rzeb ornamentowana w sposób, przypominajcy
rzeby cerkwi Wooskiej, jedyny w caoci za-

chowany okaz dawnej sadyby mieszczaskiej. We-
wntrz zasuguje na uwag podsie o poow
zwona przedziaem, w sklepie po lewej stronie

wstpu portal domowej niegdy kaplicy, a na 1.

pitrze sala z rzebami u okien. Naleaa do mo-
nej rodziny mieszczaskiej Anczewskich. L. 3, po-

chodzi z XVIII. w. posiada rzeby balkonowe
i atyk w stylu rokoko. Narona pod I. 2, nale-

aa do Wocha Roberta Bandinellego, zbudowana
w stylu renesansowym XVII. w. W stronie za-

chodniej 1. 29 z poowy XVIII. w. naleaa do
ostatniego komendanta zaogi lwowskiej, Felicya-

na Korytowskiego. L. 28 bya wasnoci Dr.
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Dybowickiego w XVII. w. Z pierwotnej jej budowy
z pocztków XVI. w. pozostay gotyckie obra-
mienia drzwiowe w sieni po lewej stronie. Na-
rona pod 1. 23, niemniej charakterystyczna, jak

pod i. 4, naleaa dawniej do zamonej rodziny

patrycyuszowskiej Szolc - Wolfowiczów. Zbudo-
wana w xvi. w. Róg jej pod poddaszem zdobi

rzeba chrztu Chrystusa, a na wysunitej pycie
posta z godami wiary.

Z Rynku kilkadziesit kroków do kocioa
katedralnego :

Katedra obrz. a. pod wezwaniem Wniebo-
w^zicia P. Maryi (PI. 25). Fundamenta pod t
wityni zaoy okoo 1360 r. król Kazimierz

Wielki. Sdzc z rzutu poziomego, rozmiar jej

by pierwotnie zakrelony na wiksz dugo od
teraniejszych naw. Budowa cigna si wiek
z gór. Od pocztku XV. w. prowadzi j Piotr

Stecher, Scheller i Joachim Grom z Wrocawia.
Ukoczono j ostatecznie w 1479 r. Nastpnie
w cigu wieków otrzymaa wiele przybudowa,
kaplic, spor liczb rónorodnych otarzy niezgod-

nych z jej pierwotn gotycka, architektur. W 1770
roku wiele z nich zostao zniesionych i usuni-
tych podczas restauracyi katedry, podjtej po wiel-

kiem zaniedbaniu przez Arcybiskupa Wacawa Hie-

ronima Sierakowskiego. Dokona jej Piotr Pole-

jowski w duchu epoki, która pierwotny gotycyzm
z maymi wyjtkami zakrya. Obecna Kapitua
susznie zamierzya przywróci jej pierwotny styl

i ozdobi witraami.
Pracy tej dokonano w latach 1896— 1898

znacznym kosztem. Witray jest 10 i przedstawiaj:

1. Zaoenie kamienia wgielnego pod ko-
ció katedralny wedug planu Mechofera ; fun-

dowa ks. Arcyb. Morawski.
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2. luby Jana Kazimierza wedug szkicu

Lepszego; fund. Reprezentacya miasta Lwowa.
3. Nad wielkim otarzem : Najwitsza Marya

Panna; fund. Bractwo korony polskiej; wykonany
w Krakowie.

4. Obrona miasta Lwowa, wedug szkicu Ba-
towskiego; fund. Stan. hr. Badeni.

5. Patronowie polscy z Matk Bosk Ostro-
bramsk, wedug szkicu Matejki ; fund. hr. Jerzy

Baworowski.
6. owita Rodzina; fund. hr. Gouchowski.
8. Matka Boska Podkamieniecka ; fund. hr.

Cetner.

8. Konsekracya Dugosza; fund. Juliuszowa
hr. Dzieduszycka.

9. Nad kaplic w. Józefa : wity Konstan-
tyn; fund. br. Brunicki.

10. Nad chórem: Matka Boska Niepokal.

Poczcia; fund. Kasy oszczdnoci. Wszystkie

prócz 3, wykonane w Monachium. Koszta kamie-

niarskie ponosia Kapitua.
Skromny pod wzgldem architektonicznym

zewntrzny ksztat dzisiejszej budowy, posiada po
stronie zachodniej wie wysok 64 m. o nader

prostych formach z charakterystyczn nasad
z XVIII. w. Druga wiea nie zostaa wykoczon.

Do obu bocznych stron katedry przebudo-
wane s rónoksztatne kaplice, z pomidzy któ-

rych odszczególnia si pierwsza po lewej stronie,

w stylu renesansowym. Na zewntrz zdobna rze-
bami w polach podunych o ukowem zako-
czeniu, a przedstawiajcych: zoenie do grobu
Chrystusa, Zmartwychwstanie i Jezusa ukazuj-
cego si Maryi Magdalenie w postaci ogrodnika,

z aciskimi podpisami.

Znajdujca si obok tej kaplicy rzeba kamie-
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na, Chrystusa w grobie pod baldachimem, po-
chodzi z cmentarza otaczajcego katedr do po-
owy XVIII. w.

Absyda posiada odporne filary i okna ostro-

uczne, a na rodkowem polu zewntrz na mu-
rze malowany obraz Matki Boskiej, pod nim
portret Wojciecha Domagalicza z podpisem od-

noszcym si do zaoenia w tern miejscu (1644 r.)

synnej w dziejach Lwowa kaplicy Domagaliczów,
rozebranej 1765 r. przez Arcybiskupa Sierakow-
skiego po duszym procesie z miastem. U dou
pod nim istniejca paskorzeba przedstawia

Zmartwychwstanie.
Po obu stronach absydy wisz kule pocho-

dzce z oblenia tureckiego 1672 r.

Wntrze zaoone jest na sposób gotycki

halowy o trzech nawach, a czterech filarach.

rodkowa nawa jest niemal dwa razy szersz
(9.40 m.) od bocznych (4'87 m.^. Szeroko
wszystkich trzech naw wynosi 22"75 m. a dugo
37'50 m. Do bocznych kaplic prowadz portale

z xviii. w. Wysmuke filary dzielce nawy pod-
trzymuj gotyckie krzyowe sklepienia z ebrami.
W rodkowem przle nawy rodkowej zatracono

ebra sklepienia krzyowego podczas restauracyi

XVIII. w.

Presbiteryum dugie 29*38 m., a szerokie

i wysokie tak jak nawa rodkowa, pokrywa skle-

pienie krzyowe z ebrami, zakoczone absyd
cit^ trzema bokami omioboku.

ciany kocioa i sklepienia zdobi freski

(nieodpowiedne stylowi gotyckiemu) z XVIII. w.

pdzla Stanisawa Stroiskiego, odnoszce si do
ycia P. Maryi (Pokon Trzech króli. Narodzenie
Chrystusa, Zwiastowanie).

Obchodzc wntrze od prawej strony

:
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1. Kaplica P. Jezusa Miosiernego w stylu

renesansowym, wyoona marmurem i alabastrem

(bdca nieuda kopi kaplicy poniej pod 17,

opisanej). W otarzu posg Chrystusa, pod nim
paskorzeba Chrystusa na górze Oliwnej. Odrest.

1905 roku.

2. Kaplica N. Panny Czstochowskiej z ta-

kim obrazem fundowanym r. 1869 przez ubog
wdow, Franciszk Witkowsk z Czstochowy
i obrazem otarzowym N. Panny. Po lewej

stronie nagrobek z czarnego marmuru jeneraa
artyleryi konnej i komendanta twierdzy lwow-
skiej, Pawa Grodzickiego (t 1645).

3. Kaplica P. Jezusa Ukrzyowanego, po-
duna z kopu i latarni w stylu rokoko, po-

siada barwne okna, fundowane r. 1880 przez

Sieberta. W otarzu pod Chrystusem obraz Matki

Boskiej z pocztków XVII. w.; po lewej stronie

pomnik arcybiskupa Wacawa Sierakowskiego
postawiony r. 1784, obok tablica pamitkow^a Ar-

cybiskupa Andrzeja Ankwicza (t 1838), po prawej

stronie pomnik Arcybiskupa F. Kickiego (f 1798).

4. Obok w nawie : otarz Przemienienia Pa-
skiego zakryty obrazem P. Jezusa na górze Oli-

wnej (oba pdzla J. Choynickiego ucznia S. Stro-

iskiego). Poniej obraz Serca Jezusa (pdzla Le-

serges'a). Obok otarza po lewej pomnik marmu-
rowy Katarzyny Jabonowskiej z 1806 r. (duta
Hartmana Wittnera).

5. Kaplica w. Józefa lub Zamoyskiego po-
siada pikny nowy otarz w stylu renesansow^ym

;

na cianie lewej : epitafium praata T. Pirawskiego

(t 1625), na cianie prawej pomnik Arcybiskupa
Jana Zamoyskiego (t 1614) i Jana Tarnowskiego

(t 1669), (duta Alex. Prohenkowicza).
Nad pierwszym wisi obraz: Zwiastowanie,
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nad drugim : Powrót marnotrawnego syna. Mi-
dzy pomnikami w nyy wypukorzeba Chrys-

tusa, którego rany dotyka si w. Tomasz, a ado-

ruje posta Tomasza Pirawskiego.

Przy tej i nad t kaplic zaoy 1771 r. Sie-

rakowski eremita malowany przez Wocha Ta-
vellio, teraz przemieniony na mieszkanie.

6. Dbowe stalle presbiterium z XVII. w. po-
lakierowane i pozocone 1844 r.

7. Otarz gówny w stylu rokoko z 1766 r.

posiada synny cudami obraz N. Panny z dzie-

citkiem Jezus, malowany 1598 r. przez Józefa

Wolfowicza (znachodzi si pierwotnie w kaplicy

za absyd), ubrany w zot sukienk (roboty

Piotra Chalier r. 1773), srebrny tron (wykona
Maciej Miller), a korony zote, przesane z Rzymu
zostay umieszczone 1776 r. Obraz ten zasonity
drugim Wniebowzicia N. Panny (pdzla Marcina
Jaboskiego). Po lewej stronie otarza :

8. Tablica alabastrowa powicona pamici
poprzedników W. Sierakowskiego na tronie Arcy-

ciskupstwa lwowskiego.
9. Kaplica w. Kazimierza. Po lewej stronie

pikny pomnik spiowy rzekomo Michaa Bu-
czackiego (1.450), bez podpisu. Obok podobny
Stanisawa ókiewskiego (f 1588), ojca hetmana
z podpisem aciskim. W otarzu obraz w. Ka-

zimierza, królewicza polskiego. Przez t kaplic
wchodzi si do zakrystyi.

10. Zakrystya pierwsza. Sklepiona jest krzy-

owo na filarze rodkowym. Na uwag zasuguje
otarz w stylu renesansowym z piknemi pasko-
rzebami z xvi. wieku. :5ciany obwieszone s
licznymi i charakterystycznymi portretami dostoj-

ników i dobrodziejów katedry.

1 1. Zakrystya druga i przedsionek. Nad niemi



- 556 —

znajduje si skarbiec z cennemi pamitl<ami
(krzye, relikwiarze, monstrancye, ubiory ko-
cielne i t. p.).

Wróciwszy do kocioa po lewej stronie:

12. Ambona z 1802 r., z kutego elaza ze

zoceniami (dzieo lwowskiego lusarza Zacha).

15. Pomnik Ustrzyckich z czerwonego mar-
muru z 1818 r., w ksztacie urny wstawionej
w skromn ny.

14. Otarz w. Trójcy w zoconych szatach

zasonity obrazem gocinnoci Abrahama (p-
dzla J. Choynickiego). Filar wstpny po prawej
kaplicy 15. zdobi stiukowa paskorzeba ofiary

Abrahama.
15. Kaplica Najwitszego Sakramentu. W za-

oeniu podobna do kaplicy pod 3. Posiada na
kopule freski przedstawiajce gloryfikacy Najw.
Sakramentu (pdzla S. Stroiskiego). Otarz
w dobrym stylu barokowym z obrazem zdjcia
Chrystusa z krzya (pdzla woskiego*. Po lewej

stronie na cianie pomnik barokowy Mikoaja
Krosnowskiego (t 1723), na przeciwlegej po-

mnik Arcybiskupa Franciszka Wierzchlejskiego

(t 1884, duta Tad. Barcza). Kaplic t odno-
wiono 1891 r.

16. Kaplica N. Panny dawniej Bractwa Lite-

ratów z obrazem otarzowym N. Panny Maryi,

zasonitym obrazem bog. Jana z Dukli midzy
witymi, niej obraz w. Antoniego (pdzla A.

Reichana). Po prawej na cianie obraz mcze-
stwa bg. Jozafata Koncewicza przysany z Rzymu.

17. Kaplica P. Jezusa Ubiczowanego, da-

wniej Kampianów. Zaoona z kocem XVi. w.

przez monego patrycyusza lwowskiego Pawa
Kampiana, a wykoczona XVII. wieku przez jego

syna, Marcina. Pikna ta kaplica, bogato ozdo-
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biona marmurem i alabastrem w formatach ar-

chitektonicznych stylu renesansowego, naley do
najpikniejszych zabytków we Lwowie.

W polach midzy pilastrami na cianie pra-

wej pod marmurowymi biustami napisy pami-
tkowe: Pawa Kampiana (f 1600), Marcina Kam-
piana (f 1629), pod tym na tarczy napis Krzy-

sztofa Kampiana (t 1635), po stronie przeciwnej

Marcina Ostrogórskiego i ony jego, Zuzanny
z Kampianów (f 1628) i Marcina Groswaiera

(t 1652), wraz z jego on, Ann Ostrogórsk

(t 1653). W otarzu Chrystus ubiczowany (sta-

rowoski).
18. W przedsionku do nawy g. z lewej

strony powyej na cianie tablica pamitkowa
z 1741 r. Arcybiskupa Jana Skarbka, niej po-
mnik z Piaskowca (odnowiony) Baltazara Bzozow-
skiego (t 1574), po przeciwnej stronie podob-
ny pomnik Stanisawa Hania (f 1570).

19. Obok otarza gówn. pomnik Leona
i Jadwigi Sapiehów, duta Popiela.

Organy fundowane przez ks. Jakoba Bema
r. 1839 wykona Roman Ducheski.

Kaplica Ogrojcowa zwana Boimów. Zasuguje
na uwag jako pikny pomnik sztuki renesanso-

wej we Lwowie. Zaoona r. 1609 przez miesz-

czanina i patrycyusza, Jerzego Boima, wyko-
czona w r. 1617 przez syna jego, Pawa, prawdo-
podobnie pod kierunkiem gonego rzebiarza
wrocawskiego, Jana Pfistera, twórc pomni-
ka Sieniawskich w Brzeanach, Ostrogskich
i Tarnowskich w Tarnowie. — Fasad zdo-

bi rzeby w kamieniu przedstawiajce sce-

ny mki Paskiej w piknem ugrupowaniu
architektonicznem. Wewntrz prócz piknego
otarza rzebionego z kamienia, na którym wida
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lady polichromii, zasuguj na uwag dwie ta-

blice alabastrowe z napisami i paskorzebami
fundatorów i ich rodziny. Kopua wykonana
w rzebione kasetony.

Jak z jednej strony cao sprawia malow-
niczoci motywów architektonicznych i ugrupo-
waniem rzeb mie wraenie, tak z drugiej strony

razi jej zaniedbanie naglce do rychej restaura-

cyi tego cennego zabytku.

Zwracajc si na pónoc ul. Teatraln do-

chodzimy do placu w. Ducha, przy którym :

Koció w. Piotra i Pawia O. O. Jezuitów
(PI. 26). Zaoony r. 1610, powicony r. 1630,

restaurowany w latach 1842, 1879,1891. Odzna-
cza si barokow architektur o ozdobnej fron-

towej fasadzie z posgami witych Zakonu w ny-

ach. Cztery dolne postawione w r. 1891.

Wntrze jest trójnawowe. rodkow naw
(szeroka 11-40 m., boczne 3*80 m.) zdobi pila-

stry korynckie, podtrzymujce poziome belkowanie
i sklepienie beczkowate. Nawy boczne z galerya-

mi pokrywaj sklepienia krzyowe. Na sklepie-

niu nawy rodkowej znajduj si dobre freski

Jana Eksteina (f 1760), przedstawiajce w rod-
kowem polu : Chrystusa oddajcego Piotrowi

klucze, na innych Pawa nauczajcego w wi-
tyni i cuda w. Piotra.

Obchodzc wntrze od prawej strony:

Przy drugim filarze : pomnik Karola Wyyc-
kiego w st>du rokoko. Naprzeciw przy trzecim

filarze otarz Chrystusa Ukrzyowanego z drzewa
hebanowego. Po drugiej stronie filaru pomnik
Jerzego i Maryi Dzieduszyckich z r. 1753, w stylu

rokoko z portretami. Midzy temi filarami wchód
do kaplicy w. Benedykta, fundowanej r. 1753
przez wspomnianych Dzieduszyckich, a odbudo-
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wany r. 1893 staraniem rodziny Dzieduszyckich

i skadek (proj. M. Kowalczuka, mai. K. Heim-
roth). Na cianie zamykajcej praw naw otarz
w. Stanisawa Kostki. Otarz gówny odznacza
si dobrym stylem barokowym, posiada obraz
Chrystusa na Krzyu. Na cianie zamykajcej le-

w naw otarz P. Maryi. W drugim przedziale

na cianie tej nawy duy barokowy pomnik Jana
Jabonowskiego (f 1659), obok na filarze skromny
pomnik Aleksandra Jabonowskiego (t 1723).

Naprzeciw na filarze pomnik Maryi Kaza-

nowskiej (f 1667), i pomnik Joanny Jabonow-
skiej (t 1726), w stylu rokoko z portretem.

Z obrazów otarzowycri zasuguje na uwag: w.
Franciszek Ksawery i w, Ignacy Lojola (pdzla
A. Reichanat, w. Józef fpdzla J. Makarewicza),

w. Filomena (pdzla M. Jaboskiego). Wypu-
korzeby stacyi AAki Paskiej pochodz z r. 1883.

Przylegajcy do kocioa, w czworobok zbu-

dowany, nastpnie przeksztacony gmach, pocho-
dzi z r. 1723. Tworzy niegdy K o 1 1 e g i u m
0. O. Jezuitów, obecnie mieszcz si w nim biura
S d u k r a j o w e g o i T a b u 1 i krajowej.

W przeciwlegej ul. Trybunalskiej na kamie-
nicy pod 1. 10 zasuguj na uwag rzeby bóstw
mitologicznych w parapetach okiennych w stylu

empire.

Wracajc na ul. Teatraln w kamienicy pod
1. 18 mieci si Muzeum im. Dzieduszyc-
kich. I PI. 5). Naprzeciw wznosi si szkoa miej-

ska im. Mickiewicza, (pi. 82)., zbudowana
w r. 1891 i Szkoa Przemysowa (pi. 83),

fundowana w tyme roku przez galie. Kas Osz-
czdnoci na pamitk 40 letniego jubileuszu pa-

nowania Cesarza Franciszka Józefa (proj. G. Bi-

zanca). — Obok na placu zwanym „Castrum",
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gdzie do r. 1802 istnia Nizki Zamek, stan
równie kosztem galie. Kasy Oszczdnoci gmach
Muzeum przemysowego miejskiego
(PI. 84 a), gdzie obecnie mieci si Nieustajca
Wystawa Sztuk piknych.

Pod 1. 22 Dom N a r o d n y, Zakad naro-

dowy ruski i istniejce przy nim Towarzystwo
h'terackie: „Haycko-ruska matyca" zostay' utwo-

rzone w r. 1857 w celu podniesienia owiaty
przez wydawanie ksiek naukowych w jzyku
ruskim, przerobiony z klasztoru X. X. Trynitarzy,

podarowany w r. 1849 przez Cesarza „Matycy

ruskiej" (PI. 10) a zbudowany 1857 r. na miejscu

spalonej w 1848 r. Akademii. Obok Cerkiew
Przemienienia Paskiego (PI. 49) prze-

robiona z kocioa Trynitarzy, nastpnie Biblio-

teki uniwersyteckiej (spalonej w 1848 r.), (proj.

S. Hawryszkiewicza).

Przy skryowaniu si ul. Teatralnej ze Skarb-

kowsk wznosi si okazay gmach.
Byy Teatr hr. Stanisawa Skarbka (PI. 6)

zbudowany od r.l837— 1843 kosztem hr. Stan.

Skarbka (proj. Jana Salzmanna), na miejscu da-

wnych fortyfikacyi miasta z tej strony. Pierwotny

teatr (niemiecki) mieci si w zmienionym ko-
ciele O. O. Franciszkanów w. Krzya, gdzie dzi
Szkoa Przemysowa, do którego dobudowano
r. 1795 sal redutow. Obecnie po zbudowaniu
Teatru miejskiego zrobiono z sali teatralnej sal
koncertow Filharmonii.

Obok przy pi. Gouchowskich frontem do
ul. Karola Ludwika na plantacyach (PI. 7) stan
nowy, wspaniay Teatr miejski.

Teatr miejski jest najnowsz i jedn z naj-

wspanialszych budowli lwowskich. Rozpoczto
budow w r. 1897, a ukoczono i oddano do
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uytku publicznego 4 padziernika 1900. Teatr

wykonany jest wedle planów architekty Zygmunta
Gorgolewskiego w stylu przewanie niemieckiego

renesansu, z tympanonem i podwójnym szere-

giem kolumn. Kopua miedzi kryta z glorietk
unosi si nad scen. U frontu due figury ka-

mienne, duta Popiela i trzy alegorye na górze
wyciskane w miedzi, wedug pomysu blacharza

Wojtowicza. Klatka schodowa, bogato zocona,
o marmurowych schodach zawiera malowida
wykonane przez malarzy lwowskich pod kierow-
nictwem Tadeusza Popiela. Poszczególne czci
wykonali malarze : Kotowski, Rybkowski, Hara-

symowicz, Rozwadowski i Krysiski. Dwanacie
obrazów, figur allegorycznych przedstawiaj

:

Rzeb, Muzyk, Ceramik, Malarstwo a dalej

:

Mieszczastswo, Rycerstwo, Ziemiaristwo i t. d.

W foyer z logi ze wspaniaym widokiem na
Way Hetmaskie wykona rzeby artysta Hara-
symowicz, a malowida pod kierunkiem malarza
Dbickiego wykonali : Zuber, Augustynowicz i Ba-

towski. Na cianach znajduj si sceny : z Od-
prawy posów greckich, Fircyka w zalotach, Zem-
sty, Barbary Radziwiównej, Halki, Wesela w Oj-

cowie, Krakowiaków i górali i Karpackich górali.

Sala widzów bogato zocona i urzdzona wedle
wymogów europejskiego komfortu dla okoo
2.000 widzów zawiera malowida wykonane pod
kierownictwem Rejchana, którego prac jest wspa-
n!a\' plafon nad orkiestr, wyobraajcy „Tr^^umf

Sawy". Pikne s wyobraenia 9 muz na stropie

w okoo wspaniaego yrandolu. Scena urzdzona
za "Wskazówkami Stanisawa Jasieskiego, który

kierowa równie malowaniem dekoracyi teatral-

nych. Sal widzów od sceny dzieli kurt\'na p-
dzla sawnego malarza Henryka Siemiradzkiego.

36
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Zwracajc si od Narodnego Domu w ul.

Ormiask, dawniej wycznie przez Ormian za-

mieszka, spostrzegamy szcztki charakterystycz-

nych rzeb z XVI. wieku na kamienicy pod 1. 12

w uhcy Krakowskiej.

Nastpnie na lewo :

Katedra obrz. ormiaskiego pod wezwa-
niem w. Trójcy. (PI. 32). Pocztkiem siga Ka-
zimierzowskiego Lwowa. Wedug zapisków ko-
cioa mia j zbudowa z kocem XIV. w. bu-

downiczy Dore (Doring). W XVli. w. dobudo-
wano zachodni cz kocioa i zakrysty. Na-
stpne restauracye w skutek czstych poarów
przeksztaciy pierwotne zaoenie. Ostatniej re-

stauracyi dokonano 1862 r., a w r. 1876 wyre-
staurowano nieudolnie charakterystyczn, obok
stojc wie z XVI. w.

Wntrze kocioa skada si z pierwotnego
zaoenia o trzech nawach z kopu, z czci za-

chodniej, dobudowanej w XVi!. w., a tworzcej
jedn naw, szerokoci trzech poprzednich i przed-

sionka, który jako kruganek czy niegdy ko-
ció z klasztorem P. P. Benedyktynek orm. Obec-
nie za inicyatyw J. Eksc. Arcyb. Theodorowicza
ulegnie gruntownej, stylowej konstrukcyi.

Od poudnia przytyka wzdu pierwotnej

czci kocioa portyk sklepiony krzyowo, o niz-

kich, charakterystycznych supach.
Pierwotna cz przedstawia or>'ginalne po-

czenie gotyku z bizantykiem zaoeniem.
Z zabytków przechowanych w tym kociele

zasuguj na uwag od prawej strony wstpu
gównego

:

1. Otarz w. Grzegorza w srebrnej szacie

z 13 stacyami mczestwa tego witego, zaso-
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nity obrazem \v. Piotra i Pawa (pdzla J. Choy-
nickiego z r. 1799).

2. Obraz otarzowy Chrystusa na Krzyu ma-
lowany na miedzianej blasze w stylu Rubensa.

3. Pomnik Dr. Józefa Torosiewicza (t 1869),

zaoyciela Zakadu wychowawczego dla chop-
ców obrz. orm.

4. Otarz gówny z obrazem w. Trójcy:

Bóg ojciec i syn ubrani w srebrne pozocane
suknie.

5. Maty obraz Pieta w duchu Rembrandta.
6. Koo drzwi zakrystyi po lewej : Pomnik

Szczepana, patryarchy ormiaskiego z r. 1551

(maej wartoci artystycznej).

7. Otarz Matki Boskiej Jazowieckiej z cu-

downym obrazem malowanym na cyprysowym
drzewie.

8. Otarz w. Benedykta z obrazem tego

witego w srebrnej szacie, u dou obraz w. An-
toniego, pustelnika.

10. Zakrystya. Na obramieniu drzwi data

1671 odnosi si do znaczniejszej restauracyi ko-
cioa.

Tu zasuguj na uwag : ewangeliarz z mi-

niaturowemi malowidami, jeden z najstarszych

zabytków we Lwowie (z XIII. w.i, równie psalmy
Dawida z piknemi minaturami i taca srebrna a u

r e p o u ss e.

Plac przed kocioem wyoony pytami gro-

bowemi z napisami Ormian lwowskich, przenie-

sionemi ze zniesionego cmentarza przy kociele
w. Anny na przedmieciu ókiewskiem. Za ab-

syd kolumna koryncka dwiga posg w. Krzysz-

tofa (z 1726 r.). Obok popod dzwonic przejcie
na ul. Ormiask i Skarbkowsk i wstp do pa-

acu Arcybiskupa ormiaskiego (z XVII. w)
36*
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Wewntrz portrety Arcybiskupów i obraz Matki
Boskiej, pdzla woskiego.

Idc dalej ul. Ormiask po stronie lewej

pod 1. 13 dom w stylu rokoko z XVIII. w.
(Prokuratorya Skarbu). Wyej pod 1. 23 dom
mieszczcy obecnie szko Piramowicza
w stylu empire z joskimi pilastrami, pod oknami
II. pitra w parapetach paskorzeby czasu i pór
roku; III. pitro z pilastrami joskiemi, nad go-
wicami tyche wyzieraj nadte twarze Boreasza,

a na rogach bociany. Po prawej stronie po I. 28
kamienica z XVII. w., z bogatemi i piknem!
rzebami u bramy wstpnej i okien : podsie skle-

piona beczkowato z lunetami opartemi na nie-

mniej piknych konsolach. Szkoda, e wielokrotne

pobielanie i malowanie fasady zatraciy czysto
pierwotnych form i profilów.

Skrcajc powyej na prawo ul. Blacharsk
wychodzi si na plac Dominikaski, przy którym:

Koció Boego Ciaa O. O. Dominikanów
(PI. 27). Zbudowany z drzewa w drugiej poowie
XIV. w. Po spaleniu w 1408 r. wnet odbudo-
wany z kamienia i cegy w stylu gotyckim fun-

dacy Mikoaja abokruk Benka, a wykoczony
ofiarnoci Mikoaja Czecha. Po kilkakrotnych

nastpnych poarach (1511, 1537, 1740) odre-

staurowany dotrwa do 1748 r., w którym gro-c upadkiem zosta rozebrany.

W miejsce jego postawiono dzisiejsz wi-
tyni w 1749 r. kosztem hetmana w. k. Józefa

Potockiego, pod kierownictwem Jana de Witte,

póniejszego jeneraa wojsk koronnych i komen-
danta podolskiego. Po ponownym poarze w 1778
roku odrestaurowano koció, a w 1865 r. do-

budowano dzwonnic po lewej stronie, przez któr
wchodzi si do obszernego klasztoru.
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Zewntrzn fasad w stylu barokowym zdo-

bi joskie supy, po rogach filary czworoboczne
bez ozdób popieraj wygity przyczóek, na któ-

rym napis: Soli Deo Honor et Gloria. Bok od
ul. Arsenalskiej, zaamywany odpowiednio do ka-

plic, ozdobiony jest pilastrami joskiemi, a zako-
czony pask cian kaplicy M. P. Maryi Jacko-

wej. Dalej przytyka budynek niegdy arsenau
królewskiego, zbudowanego przez króla Wady-
sawa IV^ w 1640 r, teraz warsztat i skad ar-

tyleryi.

Nad rodkow czci kocioa wznosi si
eliptyczna kopua z adnem zakoczeniem latar-

niowem. Wntrze przedstawia elips (31 "54 i 16'35

metr. rednicy), do której od frontu przytyka

czworoboczny przedsionek. W rodku, po bo-

kach nawy dwie obszernejsze kaplice, obok ka-
dej po dwie symetrycznie umieszczone mniejsze.

Poza gównym otarzem znajduje si wyduony
czworoboczny chór (d 10 OÓ szer., 9-50 metr.).

Wstpujc do kocioa po lewej stronie przy

drzwiach gównych

:

1. pomnik alabastrowy (z XVII. w.), przed-

stawia lecego rycerza w zbroi ; nad pomnikiem
tarcza herbowa na cztery pola podzielona z her-

bami: Trby, Rocha III., Rawicza i Ogoczyka.
Przypisany jednemu z rodziny Rzeczkowskich. Po
nad pomnikiem obraz w. Maurycego.

Na prawo:
2. pomnik prawdopodobnie Jerzego Dziedu-

szyckiego (f 1641), nad nim tarcza z herbem Sas,

po nad herbem obraz w. Jana Chrzciciela.

Obchodzc wntrze od prawej strony:

3. Kaplica w. Antoniego. W otarzu obraz

w. Antoniego (pdzla J. Haara z 1837 r.). Na-
przeciw marmurowy pomnik Artura Grottgera,



— 566 -

(duta W. Gadomskiego z 1880 r.) przedstawia
saw (z biaego marmuru) wieczc podobizn
artysty w paskorzebie na obelisku (z szarego
granitu). Na urnie rzeba symbolizujca modo
uwalniajc matk Ojczyzn z kajdan.

4. Kaplica Imienia Jezus. Po prawej alaba-

strowy pomnik Stanisawa z Hermanowa Wodka
starosty hal. i koom, (f 1615), równie piknie wy-
konany i uwagi godny, jak oba poprzednie przy
gównym wchodzie. Po nad nim pomnik ku pa-

mici Dr. Tadeusza uliskiego (f 1885), (projekt

J. Janowskiego), z wypukorzebami miosiernego
Samarytanina i podobizny lekarza filantropa (duta
T. Dykasa). Po lewej : marmurowy pomnik prezesa

Stanów i gubernatora Franciszka Hauera (f 1822),

(duta Antoniego Schimsera starszego). Obok epi-

tafium na cze Mieczysawa Werehy Darow-
skiego (t 1889).

5. Kaplica w. Jacka (przedsionek kaplicy

N. P. Maryi Jackowej) na cianie epitafium Jana
Swoszowskiego (f 1604), z herbem Gryf. W o-
tarzu obraz w. Jacka (pdzla M. Jaboskiego).

6. Kaplica N. P. Maryi Jackowej, zbudowana
1764 r. kosztem Mikoaja Potockiego, starosty

Kaniowskiego, w stylu renesansowym. W otarzu
pod szklannym kloszem posek alabastrowy Matki
Boskiej z dziecitkiem Jezus, który wedug tradycyi

mia unie w. Jacek Odrow uchodzc z Ki-

jowa przed Tatarami do Halicza w poowie Xlii.

wieku, a std przeniesiony zosta do Lwowa. Jest

to najdawniejszy pomnik rzeby religijnej we
Lwowie. Po lewej stronie na cianie tablice pa-

mitkowe Mikoaja Radziejowskiego (z r. 1856).

Reitzenheima (f 1886) z marmuru weronejskiego,

Henryka Schmitta (f 1885), z popiersiem duta
T. Botnickiego. Wyszedszy z kaplicy

:
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7. Otarz Towarzystwa czynnej Mioci bli-

niego, przedstawiajcy Ukrzyowanie (pdzla
M. Jaboskiego z r. 1860).

8. Po prawej stronie otarza gównego na
cianie: Obraz Chrystusa na krzyu, (pdzla K.

Dzbaskiego z r. 1831).

9. Gówny otarz z drzewa w stylu baroko-

wym posiada cudowny obraz N. P. Maryi z dzie-

citkiem Jezus, ubranych w srebrne suknie z ko-

ronami zotemi na gowach z r. 1851.

Podug podania obraz ten ma pochodzi
z Carogrodu i jest jednym z najdawniejszych za-

bytków, malowania na drzewie. Na tylnej stronie

otarza gównego w nyy : obraz w. Maryi Mag-
daleny (pdzla J. P. Eisenmengera z r. 1818).

Na cianach po obu stronach otarza: tablice

erekcyjne, z lewej odnoszce si do kocioa,
z prawej do kaplicy N. P. Maryi Jackowej.

Lewa strona kocioa idc od otarza gó-
wnego :

10. Kaplica przechodnia do zakrystyi: Nad
drzwiami obraz Matki Boskiej z dziecitkiem i w.
Józefem, adorowanych przez mczyzn i ko-

biet. Wewntrz prócz otarza, konfesyonay
i kilka starych obrazów.

11. Zakrystya. W niej ornaty, kapy i dalma-

tyki wykonane z materyi namiotów tureckich,

zdobytych pod Wiedniem przez Jana 111.

12. Kaplica w. Wincentego z obrazem ota-
rzowym (pdzla M. Jaboskiego), barwne okna
w stylu romaskim, pochodzce z Monachium,
(dar hr. Henrykowej Dzieduszyckiej). Pomnik ala-

bastrowy Wacawa Dzieduszyckiego (f 1584J, nad
którym czteropolowa tarcza z herbami : Oksza
Sas, Kruk i Herburt.

13. Kaplica w. Dominika. W otarzu stary
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obraz w. Dominika ubranego w drewnian zo-
con sukni z XVIII. w. Po lewej stronie pomnik
alabastrowy Barzego z tarcz herbow czteropo-

low: Herburt, Barzy, Dbno, Topor. Po prawej

stronie pomnik Józefy hr. Borkowskiej (f 1811),

dzieo B. Thorwaldsena (1771 f 1844), z wypu-
korzeb geniusza mierci prowadzonego do
mety posta kobiec wstrzymywan przez geniu-

sza ycia.
14. Kaplica w. Tomasza z Aquinu. W ota-

rzu obraz w. Tomasza (pdzla M. Jaboskiego).
Po lewej stronie na cianie marmurowy pomnik
poetki Maryi Bartu (1854 f 1885), z popiersiem

duta Winiowieckiego i wierszem T. Lenarto-

wicza.

„Chatek, jakiej nie znaa sierota,

Wzdychajc za ni a po ycia kres —
Stawiaj donie czuycti sióstr i braci.

Ksigi jej pieni nie na wag zotaCi — lecz na wag ez.
Za takie ksigi sam Bóg w niebie paci".

Klasztor. Wchodzc popod drzwonnic: znaj-

dujemy uwagi godny obraz na drzewie malowany
(z XVII. w.) N. P. Maryi na tronie, u stóp kl-

czcy biskupi, moni kapani i inne postacie,

wokoo których w 1 2 okrgych obwódkach przy-

domki N. P. Maryi.

W kruganku klasztornym przed klauzur
z trzech stron gotyckie sklepienia i ostroukowe
otwory okienne. Na cianie poza otarzem w.
Jana jslepomucena wisz portrety: Anny i Miko-

aja z abokruk Benka z XV. w. i Mikoaja Po-

tockiego (t 1782j. Poza drug furt klauzurow
obszerna sie i refektarz. Schody z porczami
w stylu rokoko prowadz na wysze pitro. Klasz-

tor posiada do jeszcze bogat w dziea i r-
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kopisy bibliotek i resztki cennego niegdy archi-

wum. W korytarzach rozwieszone obrazy treci

rehgijnej i portrety.

Przeszedszy koo kocioa Boego Ciaa
wazk uliczk Arsenalsk, wchodzi si na obszer-

niejszy plac Podwale, naprzeciw dawnego królew-

skiego arsenau.

U wylotu do ul. Ruskiej;

Cerkiew Wniebowzicia N. P. Maryi. (PI. 44),

zwana Woosk od swych gównych fundatorów
hospodarów Wooskich ^Modawskich Mohyów).
Powstaa na miejscu pierwotnej, poarem zni-

szczonej (1527), pod kierunkiem budowniczych
Pawa Rzymianina fi 591 r.), tecia jego Wojcie-

cha Kapinos (1597 r.), a nastpnie Wocha Am-
broego, wykonana 1629 r., a powicona 1631 r.

Przyleg wie ju w 1567 r., rozpoczto budo-
wa z fundacyi Dawida Rusina, lecz po dwóch
latach do pewnej wysokoci podniesiona z po-
wodu zych fundamentów runa, przeto wybu-
dowa dzisiejsz Konstanty Korniakt, a zniszczon
przez oblenie tureckie, odrestaurowano 1694 r.

podug planu Piotra Bebera, budowniczego kró-

lewskiego, kosztem 24.000 z. p.

Cao przedstawia na zewntrz budow cio-

sow w piknym stylu renesansowym, bogato
ozdobion pilastrami i ukami z gzymsem dory-

ckim i rzebami. Pokrywa j dach z trzema ko-

puami. Wie zbudowan z ciosu szeciopi-
trow wieczy barokowa kopulasta nasada z 1795 r.

Najwysze pitro wiey odnowiono r. 1880, a cer-

kiew wewntrz r. 1857. Od ulicy Ruskiej przez

przedsionek wstpuje si do cerkwi.

Wntrze jej tworzy jedn obszern (szer,

10'50 m.) naw, zakoczon pókolist absyd.
Wstawione w rodku nawy, cztery toskaskie supy.
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dziel j w poprzek na trzy czci; z l<tórych

pierwsze i trzecie pokrywa krzyowe sklepienie;

nad rodkowem wznosi si nad ostroucznemi
arkadami kopua na pendatywach, pokrytych her-

bami królów polskich, hospodarów modawskich
i kniaziów moskiewskich.

Chór ponad przedsionkiem posiada równie
kopu. Kopua absydy ucit jest cian ikono-
stasu.

Wskie przejcie midzy rodkowemi a ze-

wntrznemi cianami pokrywaj sklepienia beczko-

wate. cian lew od wschodu pokrywaj olbrzy-

mie dywany z XVII. w. midzy nimi zawieszony
wspaniay i wielki portret Konstantego Korniakta
z podpisem, nad chórem portrety jego synów.

Gówny otarz w stylu barokowym, z obra-

zem Matki Boskiej, wieczy dokoa wzdu cian
absydy ikonostas z XVIII. w. Na filarach dziel-

cych cz absydyaln od nawy uwagi godne
obrazy Mki Paskiej w przedziaach, malowane
na drzewie. Dwa boczne otarze posiadaj adne
obrazy w. Mikoaja i Matki Boskiej.

Przestrze midzy niemi zamykaj nowsze
carskie wrota.

Od pónocy, t. j. od podwórza przytyka do
cerkwi malownicza po bizantysku zbudowana ka-

plica (1672 r.) pod wezwaniem Zesania w. Du-
cha z trzema kopukami, ozdobiona na wewntrz
i zewntrz oryginalnie rzebami.

W podwórzu przed kaplic kruganek, w któ-

rym ciekawy obraz szafkowy: Zdjcie Chrystusa

z krzya, malowany na drzewie; dwa za due
obrazy przedstawiaj miasto Jeruzalem i gór
Athos (pdzla Tomasza Malinowskiego z 1696 r.).

Przylege do cerkwi zabudowania od strony

ul. Ruskiej i dalsze od ul. Blacharskiej i Zacer-
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kiewnej nale do Instytutu stauropigiaskiego,
utworzonego 1551 roku przez Konstantego ks.

Ostrogskiego. Joachim, patryarcha Antiocheski
nada temu statuta, a Jeremiasz, patryarcha Kon-
stantynopolski, podda go wprost pod zwierzchno
patryarchaln, czyli nada tak zw. Stauropegion,

która to prerogatywa trwaa do 1687 r. Instytut

utrzymuje drukarni, wydawnictwo ksig cerkie-

wnych i szko dyaków. Zaoone wieo przez

seniora Instytutu I. Szaraniewicza Muzeum mieci
si w kilku salkach na i. pitrze od strony ul.

Ruskiej i zawiera cenne okazy sztuki ruskiej, dru-

ków, portretów, przywilejów, rkopisów i dzia
wykopalisk halickich.

W kamienicy przeciwlegej cerkwi Wooskiej
pod I. 20 przy ul. Ruskiej znajduj si w podwó-
rzu szcztki typowych obramie okiennych i bram-
nych z XViI. w. Obok nowy budynek wspaniay
Tow. Asek. „Dniestr".

W dalszym cigu od ul. Ruskiej na lewo w ul.

Blacharsk pod 1 19 barokowa brama prowadzi
do podsieni sklepionej beczkowato z lunetami,

a w podwórzu resztki zachowanych konsol ka-

miennych, podpirajcych ganek. Pod 1. 27, prze-

szedszy przez sie w podwórzu wród zaniedba-

nych budynków, najdawniejsza Synagoga ydow-
ska z pocztku XVI. w. Tworzy ona czworobo-
czn sal, 9-21 m. szerok, 18 m. dug, pokryt
gotyckiem sklepieniem z ebrami wspierajcemi
si na konsolach renesansowych. Otarz i nasada
odpornego filaru wystajcego ponad dobudowa-
nym przedsionkiem równie renesansowe.

Przy ul. Boimw (Wekslarskiej) pod 1. 30,

na cianie kamienicy wmurowany kamienny herb
miasta Lwowa z r. 1633 oznacza, e ten dom
prawem emfiteuzy by zamieszkay przez prywat-
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nych. Kamienica przylega pod 1. 32 zasuguje
na uwag resztkami zniszczonych rzeb u okien,

bramy, eber sklepionych i herbem miasta z po-
cztku xviii. w. Miaa nalee do synnego bu-

downiczego lwowskiego z XVIII, w., Ambroego
Przychylnego.

Przy zbiegu ul. Sobieskiego z Podwalem da-

wny (z 1555 r.) arsena miejski (teraz skad woj-
skowy) posiada kamienne herby: miasta Lwowa,
Janin i piciopolow tarcz z herbami Prus, Na-
cz, Ogoczyk, Leliwa i Jerzy zabijajcy smoka
i napisy. Herby te przeniesiono tutaj po zniesie-

niu murów obronnych 1800 r. od strony kla-

sztoru Karmelitów.
Naprzeciw Way gubernatorskie i równolega

z nimi ul. Czarnieckiego, przy której pod 1. 16

paac Namiestnikowski (PI. 21) i trzypitrowy bu-

dynek Namiestnictwa (PI. 20 proj. Ksiarskiego),
w którym zasuguj na uwag, gówna klatka

schodowa (przez L. Marconiego). Powyej na
wzgórzu

:

Koció w. Michaa 00. Karmelitów. (PI. 28).

Zaoony 1634 r. przez ks. Aleksandra z Ostroga
Zasawskiego i Aleksandra Kuropatw dla Kar-

melitów bosych. Po zniesieniu 1784 r. Karmeli-

tów bosych objli go Reformaci, a nastpnie
1789 r. Karmelici trzewiczkowi.

Architektura budynku kocielnego przedsta-

wia si skromnie. Tworzy on dawniej odrbn,
siln warowni, pamitn mn obron przeciw

Karolowi Xli., królowi szwedzkiemu (1704) i zdo-

byciem przez tego. Na murze szkarpowym, z daw-
nej fortyfikacyi od ul. Karmelickiej herby i napisy

odnoszce si do Jana 111.

Wntrze trójnawowe. Naw rodkow (szer.

10 m.) pokrywa sklepienie beczkowate z lunetami.
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Trzy filary po kadej stronie zdobne po-

dwójnymi pilastrami korynckimi, dziel j od naw
bocznych (szer. 3 2 m.) niszych sklepionych krzy-

owo i zakoczonych kopuami z szerokiemi

gurtami.

Sklepienie z odnowionemi przed kilkunastu

laty freskami przedstawiaj sceny z historyi wi-
tej. Prócz otarzy z obrazami wit>'eh Karmeli-

tów (pdzla zakonnika G. Czajkowskiego, nieudol-

nie odnowionymi), pomnik jeneraa Józefa Dwer-
nickiego (1779 t 1857), postawiony 1864 r.,

(duta Parysa Fillipiego). Pomnik z czarnego mar-
muru w stylu rokoko z portretem Piotra Branic-

kiego (z 1762 r.). W otarzu zamykajcym naw
cudowny obraz Chrystusa upadajcego pod krzy-

em, prawdopodobnie z czasów zaoenia ko-
cioa. Otarz gówny posiada starodawny obraz
Matki Boskiej z dziecitkiem Jezus. Dbowe stalle

w okoo otarza gównego wykonane 1887 r.

(proj. W. Halickiego). Po lewej stronie przy pierw-

szym filarze pomnik poety, Józefa Dunin Borkow-
skiego (t 1843). Na cianie nowy pomnik Felicyi

Boberskiej (f 1889, duta Lewandowskiego). W o-
tarzu nawy lewej w. Tadeusz w srebrnej szacie.

Ul. Karmelicka midzy Namiestnictwem a ko-
cioem Karmelitów prowadzi na pi. Franciszkaski,

przy którym na lewo koszary wojskowe piechoty.

Naprzeciw

:

Koció Niepokalanego Poczcia N. P. Maryi
OO. Franciszkanów (PI. 29).Zaoonyw 1708r.przez

Zofi Sieniawsk dla Kapucynów, a po ich znie-

sieniu objli go w 1785 r. Franciszkanie.

Wntrze jednonawowe z kilkoma kaplicami

po bokach. W pierwszej po prawej stronie obraz
w. Rocha (pdzla Altamontego). W drugiej po
lewej stronie kaplicy Przemienienia Paskiego
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obraz w. Antoniego. W gównym otarzu Chrys-
tus na krzyu, zakrywany obrazem Niepokalanego
poczcia N. -P. Maryi. W zakrystyi przechowuj
kap i infu Arcyb. Iw. bg. Jakóba Strepy (t 1411 ).

W kaplicy po lewej stronie otarz z obrazem w.
Kazimierza królewicza (podug J. Choynickiego).

Obok w ul. Franciszkaskiej wpodwórzu domu
prywatnego kaplica grecko-nieunicka.

W bok od kocioa Franciszkaskiego przy

ul. Kurkowej 1.21, 23, Strzelnica miejska, (PI. 9),

wieo odnowiona hojnoci obyw. Bratkowskiego
z piknym ogrodem i domem Towarzystwa strze-

leckiego.

Ul. Kurkow ku miastu 1. 15, w ogrodzie

paac hr. Wodz. Dzieduszyckiego. Po za nim ko-

szary artyleryi w tak zwanym Czerwonym klasz-

torze (PI. 108, od czerwonej niegdy dachówki),

przerobione ze zniesionego w 1784 r. klasztoru

Teatynów.
Naprzeciw wylotu ul. Kurkowej do Czarniec-

kiego na Waach gubernatorskich, obok budynku
gimnazyum niemieckiego, opuszczony i zrujno-

wany budynek w ksztacie baszty, wzniesiony w po-

owie XVI. w. Suy za prochowni, magazyn
zboowy, a do niedawna za skad artyleryi. W obl-
eniach miasta odgrywa wan rol.

Poza Waami gubernatorskimi w kierunku Wy-
sokiego zamku po lewej przy przeciciu ul. Skarb-

kowskiej z Podwala Szkoa miejska im. Staszica

zbudowana w 1891 r. Naprzeciw na wzgórzu:
Koció ofiarowania N. P. Maryi przy Semi-

naryum kleryków obrz. a. (PI. 41) obok paacu
Arcybiskupa. Zaoony w 1644 r. przez Jakóba
Sobieskiego, kasztelana krakowskiego, dla Kar-

melitanek reguy w. Teresy, (zniesionych 1792 r.)

odrestaurowany w 1840 r,, w st>iu baroka wo-
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skiego z dobr przyczókow fasad, wykonan
z kamienia.

Koció wewntrz jednonawowy w ksztacie

aciskiego z kopu w rodku.
W gównym otarzu obraz Ofiarowania (naj-

lepsze dzieo Alojzego Reichana z 1843 r.). Boczne
otarze z obrazami w, Jana Kantego i Jana Ne-

pomucena (tego pdzla). W przylegej kaplicy

po prawej stronie obraz Niepokalanego Poczcia,

na cianie may obraz Jezusa Upadajcego pod
krzyem (pdzla kleryka Seweryna Koszowskiego
z 1848 r.).

Obok kocioa po lewej:

Paac Arcybiskupów obrz. a. (PI. 43), zbu-

dowany w 1844 r. kosztem Arcybiskupa Franciszka

Pisteka (proj. Jana Salzmanna), odrestaurowany
1886 roku.

Po drugiej stronie ul. Teatyskiej

:

Koció w. Kazimierza. Pierwotny drewniany

zaoony okoo 1630 r. przez Katarzyn z Kra-

sickich Daniowiczówn dla Reformatów, wy-
murowany okoo 1667 r. z fundacyi Mikoaja
Bieganowskiego. Po przeniesieniu Reformatów
do kocioa w. Michaa 1783 r. oddany Siostrom
Miosierdzja z klasztorem (PI. 94, 95) na umiesz-

czenie Instytutu edukacyjnego ubogich sierót.

Koció ten skromnej architektury jest jedno-

nawowy z prost absyd. Posiada wewntrz koo
chóru tablic pamitkow: Urszuli Bieganowskiej

(t 1698) i Bieganowskiego fundatora (f 1674),

w przedsionku za pomnik z portretem w ramach
Franciszka Swigonia Zawadziego (t 1745).

Schodzc ul. Teatysk w dó i minwszy
po prawej terasowo wznoszce si zakoczenie
Waów, wchodzi si na obszerny plac Strzelecki

z nowo wybudowan > stranic ogniow, wraz ze
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Stacy ratunkow (PI. 93), std na prawo przez

ulic i plac Benedyktynek:
Koció Wszystkich witych P. P. Benedykty-

nek z klasztorem (PI. 3]). Zaoony przez Kata-

rzyn Szaparowsk 1595 r.. powicony w 1597
roku. Popod wie na dzwony z bogato rze-
bion attyk i z posgami witych wstpuje si
do kocioa.

Wntrze jednonawowe zdobi na cianach pi-

lastry, midzy którymi nye z arkadami. Od strony

poudniowej symetrycznie do ny okna. Naw po-
krywa sklepienie z lunetami. Presbiteryum z absyd
zakoczone trzema bokami omioboku. W gów-
nym otarzu na drzewie m.alowany obraz Matki Bo-
skiej na tle zoconem, unoszcej si przed aposto-

ami i witymi. W bocznym otarzu po lewej,

obok ambony posg Chrystusa (rzeba realistyczna

z drzewa). Koció obecnie gruntownie odnowiony.
Wstp do klasztoru tworzy loggia w stylu

woskim. Mieci si w nim szkoa wydziaowa
eska. Stiuki i rzet)a sal i refektarza zasuguj
na uwag. Klasztor posiada do niedawna cenny
zbiór tkanin i kobierców.

Z placu Benedyktynek ul. Kocieln kilka-

dziesit kroków do:
^ ^

Kocioa N. P. Maryi nienej (PI. 36) zaoo-
nego przez Niemców jeszczew epoce ruskiej.W cigu
wieków niejednokrotnie niszczony i odbudowywany
zatraci zupenie pierwotne romaskie zaoenie.

Przed kilku laty zosta odrestaurowany, po-

kryty sklepieniem, malowidami i ornamentyk ro-

mask (proj. prof. J. Zacharyewicza).

Wntrze jednonawowe, pokryte krzyowem
sklepieniem, presbiterium beczkowate z lunetami

posiada dwie tablice pam.itkowe, jedna po pra-

wej w presbiteryum, odnoszca si do proboszcza
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tej wityni Fr. Duralskiego ; druga przy bocznym
wchodzie do przemiany kocioa na parafialny

w 1780 r. Witrae okienne wykonane w Insbruku.

Na cianach presbiterium naladownictwo mozaiki

z scen ycia N. P. Maryi (pdzla E. Lepszego).

Do kocioa dobudowana zakrystya posiada na

pitrze romaskie oratoryum ; w tyme stylu

i organy.

Przed kocioem posg Niepokalanego Po-

czcia P. Maryi z XVIII. w.

Schodkami kamiennemi od frontu kocioa
schodzi si na plac Krakowski, na którym elaz-

nej konstrukcyi bazar targowy (z 1876 r.), wokoo
rozliczne sklepy, kramy, stragany przekupniów
i handlarzy. W stronie poudniowej placu ty
gmachu fundacyi hr. Skarbkaz licznym sklepami.

Postpujc z placu, ul. ókiewsk, tu po
prawej : Stary Rynek, niegdy waciwe ognisko

ycia pierwotnego, ruskiego Lwowa. Porodku
synagoga zbudowana w 1845 r. w ksztacie pa-

noramy, wewntrz dokoa galer>'e. Poza Syna-

gog w gb Rynku ku górze Zamkowej

:

Koció w Jana Chrzciciela (PI. 39). Praw-

dopodobnie najstarszy we Lwowie. Wedug tradycyi

zaoony przez Dominikanów okoo 1260 r. Na-

stpnie do pocztku XVI. w. nalea do Ormian
unitów.

Przebudowywany kilkakrotnie w cigu wie-

ków, zosta wreszcie w 1886 r. zrestaurowany

w stylu romaskim (proj. prof. J. Zacharye-

wicza).

Wntrze tworzy czworobok (szer. 5*8 m. d.
8 m.; z absyd cit trzema bokami szecio-

boku i sklepiony beczkowato z lunetami.

Na uwag zasuguj: Obraz Chrystusa przy

supie z 1526 r. odnowiony 1876 r.; Chr>'stus

37
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na krzyu darowany kocioowi 1801 r. W za-

krystyi dwa portrety: Melchiora Oszkowskiego
z 1637 i Stefana Grochowskiego z 1647 r., znacz-
nie uszkodzone.

Wróciwszy na ul. ókiewsk na prawo o kil-

kadziesit kroków:
Cerkiew w. Mikoaja (PI. 46). W epoce rus-

kiej bya niewtpliwie gówn, ksic. Obecna
budowa pochodzi w wikszej czci z pocztku
XVII. w. Przedstawia zaoenie w ksztacie krzya
greckiego z kopu eliptyczn porodku. Przed-

sionek tworzy pierwsze rami krzya (szer. 8-7 m.,

d. 5-8 m.), presbiterium posiada równie kopu.
Ramiona boczne s prostoktne, pokryte krzy-

owemi sklepieniami poniej arkad kopuy rod-
kowej. Umiejtna restauracya otworzyby moga
z tej cerkwi malowniczy pomnik.

W przedsionku znajduje si kilka obrazów
bdcych resztkami dawnego ikonostasu, jak te
i na filarze przedsionka od strony cerkwi obraz

:

Chrystusa egnajcego si z uczniami. W gów-
nym otarzu w. Mikoaj w srebrnej szacie.

W otarzu po lewej Matka Boska z dziecit-

kiem (pdzla A. Karczmarskiego z r. 1848).

W drugim otarzu z teje strony obraz Matki

Boskiej nad duszami w czycu w charakterystycz-

nych ubraniach (z XVII. w.). Obok na cianie
dobry obraz: gowa ewangielisty.

W dalszym cigu ul. ókiewskiej po prawej

na wzniesieniu:

Cerkiew w. Onufrego 00. Bazylianów
(PI. 50). Zaoona 1518 r. w miejscu dawniej-

szej sigajcej ruskich czasów przez ks. Konstan-
tego Ostrogskiego, a wykoczona 1793 r. Skada
si z dwu czci: waciwej cerkwi, ksztatu po-

dunego prostoktu (szer. 6"37 m.) pokrytej
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sklepieniem beczkowem z lunetami i kaplicy po
prawej (szer. 580, d. 1327 m.), jednonawowej
z absyd zakoczon trzema bokami omioboku.
Kaplica dzieli si na dwa przsa, z których pierw-

sze pokrywa krzyowe sklepienie, drugie kopua
na sposób bizantyski na arkadach.

W cerkwi waciwej znajdujemy ponad kró-

lewskiemi drzwiami w ikonostasie przedstawionych

12 apostoów, cennej wartoci artystycznej z XViI.

w. (odnowione). Na cianie lewej obraz z przed-

stawieniem scen z ycia w. Onufrego ; obok po
lewej may obraz Matki Boej z dziecitkiem. Na
prawym filarze may obraz Zdjcia z Krzya, po-

podug Rubensa.
W kaplicy ikonostas z XVIII. w. W gów-

nym otarzu obraz Chrystusa darowany Bazylia-

nom 1770 r. W bocznym otarzu obraz Matki

Boej Bolesnej, upadajcej i podnoszonej przez

anioów.
W cerkwi w. Onufrego pochowano citego

na rynku lwowskim 1564 r. hospodara modaw-
skiego, Stefana Tom, dobrodzieja klasztoru

;

nastpnie Helen Poniatowsk, córk hospodara
modawskiego, Jankuy w 1598 r., o czem wiad-
cz dwa kamienie grobowe, wmurowane w zew-

ntrzne ciany cerkwi z zatartymi napisami.

Na cmentarzu cerkiewnym pochowano pierw-

szego drukarza lwowskiego, Jana Fedorowicza

(t 1573). W klasztorze 00. Bazylianów znaj-

duj si portrety papiey z zakonu w. Bazylego,

arcybiskupów i .biskupów ruskich, oraz cenne
archiwum.

Po za torem kolejowym, przecinajcym ul.

ókiewsk, po lewej

:

Cerkiew w. Pitnicy (Parascewii) (PI. 47).

Zbudowana 1644 r. przez hospodarów modaw-
37*
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skich na miejscu starszej pierwotnej, czciowo
z kamienia amanego i cegie. Odnowiona 1885 r.

z pozostawieniem na zewntrz naturalnego

kamienia. Jest jednonawowa, z absyd zako-
czon wielobokiem, sklepiona beczkowato z prze-

cinajcemi si lunetami. Nad przedsionkiem wznosi

si dzwonnica.
Wewntrz zasuguje na uwag nader pikny

ikonostas, bogato zocony z obrazami z XVI.

i xvii. w. cennej wartoci artystycznej, z kilkoma
nowszymi obrazami (pdzla A. Karczmarskiego).

W gównym otarzu Chrystus bogosawicy,
ubrany w sukni zdobn kwiatami. W otarzu po
lewej stronie nad obrazem w. Barbary obraz w.
Trójcy, ciekawy pod wzgldem ikonograficznym.

Po prawej stronie w otarzu obraz, przedstawia-

jcy historye po Narodzeniu Jezusa. W zakry-

styi kopia obrazu Wniebowzicia.
Zboczywszy z ul. ókiewskiej na lewo na

ui. w. Marcina, obok szkoy w. Marcina i pro-

bostwa:
Koció w. Marcina (PI. 38). Zaoony okoo

1630 r. przez Aleksandra Zborowskiego dla O. O.
Karmelitów trzewiczkowych, spalony w 1648 r.,

zosta odbudowany w 1700 r. z drzewa. Nastp-
nie Jan Rubczyski wymurowa dzisiejszy koció
w 1736 r. Tworzy jedn naw z rozszerzonymi

bokami o krzyowem sklepieniu, na którem fre-

ski pdzla Stroiskiego, odnowione 1886 r. (przez

Kopystyskiego).
Przy tym kociele istnia niegdy szpital dla

wysuonych onierzy polskich, zaoony przez

Aleksandra Zborowskiego. Po zniesieniu w 1784

r. klasztoru, umieszczono w nim szko normaln
i probostwo. Dzisiejszy^ budynek szkolny zbudo-

wano 1874 r.
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Wróciwszy na ul. ókiewsk ku miastu, od
placu Krakowskiego na zachód, ley brudne, cuch-

nce przedmiecie Krakowskie, istne lwowskie
Q h e 1 1 o, krzykliwe i wycznie przez ludno y-
dowsk zamieszkae. Wród niego zasuguje chyba
na uwag S y n a.g o g a p r z y ul. Owoco-
wej 1. 1, wewntrz o czterech omiobocznych
filarach toskaskich, podpierajcych dziewi skle-

pie krzyowych.
Przy ul. Zamarstynowskiej zwraca uwag,

obszerne zabudowanie koszar wojsko-
wych; obok mniejsze pod 1, 9. dzi garni-
zonowe wizienie, byo dawniej klasz-
torem O. O. M i s y o n a r z y, sprowadzonych
w r. 1744 przez Arcybiskupa Mikoaja Wyyc-
kiego do Lwowa dla ksztacenia modziey stanu

duchownego. W obrbie tego zabudowania ko-
ció niewielkich rozmiarów, w stylu rokoko.

W oddali ku zachodowi poza targowic
kosk i tandet wida :

Dom inwalidów przy ul. Kleparowskiej (PI.

15). ul. Weteranów obok nowej murowanej uje-
dalni wojskowej i baraków. Zbudowany w latach

1855 do 1863. Dochodzi si do niego (wedug
planu s>'nnego wiedeskiego architekty, Teofila

Hansena) w stylu romaskim, w dwukolorowej
nietyn kowanej cegle (Budow kierowa E. Keller

rzeby wykonali Cypryan Godebski i Abel Perier).

Uwagi godn jest gówna klatka schodowa i sala

z freskami. W obrbie zasuguje na uwag ka-

plica w ksztacie krzya greckiego z kopu. Przy-

tykajcy na wzgórzach lasek, zwany „Kortu-
mówk" od pierwotnego waciciela, hr. Kor-
tuma, by niegdy ulubionem miejscem wycieczek
Lwowian obecnie suy na strzelnic woj-
sko w a.
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Wychodzc z Domu Inwalidów i zwróciwszy
si na prawo ul. Kleparowsk spotykamy po pra-

wej stronie, nowo wybudowany z cegy nietyn-

kowanej Dom przytuku dla biednych, kosz-

tem miasta pod zarzdem Tercyarzy w. Fran-

ciszka. Powyej na wzgórzu krzy drewniany ozna-

cza miejsce stracenia Teofila Winiowskiego
i Kapuciskiego (1846 r.). Wzgórze to od wie-

ków zwao si Gór tracenia.
Przy ul. Janowskiej kocióek Reformatów,

nowy, bardzo skromny.
Ul. Kleparowsk, Rapaporta i Janowska scho-

dz si z ul Gródeck. Na tem zetkniciciu :

Koció w Anny. (PI. 40). Pierwotnie

drewniany, zaoony 1507 r. na pamitk, gdzie

opuszczajcy miasto czeladnicy krawieccy sto-

czyli krwaw walk z pachokami miejskimi.

Spalony 1509 r. przez Woochów, odbudowany
1599 r. z mieszanego materyau dla Augustynów.
Dzisiejszy budynek pochodzi z poowy XVIII. w.

Po zniesieniu Augustynów (1783) klasztor za-

mieniono na szko normaln i probostwo, a ko-

ció na parafialny.

Wewntrz jednonawowy, przykryty nala-
downictwem paskiego sklepienia, posiada par
obrazów pdzla K Szlegla

W pobliu kocioa budynek szkoy nor-
malnej im. w. Anny z czerwonej cegy (PI.

67), wzniesiony kosztem miasta 1883 (proj. J.

Hochbergera).
Poniej szkoy w. Anny budynek Sdu miej-

sko-delegowanego. Nastpnie wielki gmach Za-

kadu karnego dla mczyzn, (PI. 69) przerobiony

z dawnego klasztoru w. Brygidy.
Przeciwlega boczna ul. Brajerowska, zabu-

dowana wieloma nowszemi, piknemi kamieni-
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cami, przez najlepszych miejscowych architektów

prowadzi na ul. Mickiewicza, któr idc w gór
wzdu ogrodu miejskiego (Pojezuickiego) i mija-

jc po prawej za sztachetami elaznemi w ogro-

dzie paac Gouchowskich (proj. Okmana z 1865),

wychodzi si na plac w. Jura. Tu na lewo
szereg nowych kamienic i will przy ul. Matejki

i Lipowej, wród których odznaczaj si wille

Rawskiego, hr. Piniskiego, Styki (z czerwonej

cegy) i Bisanza. Na prawo wzdu placu zabu-

dowania gr. kat. kapituy, oraz :

Katedra obrz. grec pod wezwaniem w. Je-

rzego. (PI. 45) ley na dominujcem nad mia-

stem wzgórzu.
Pierwotna drewniana cerkiew 00. Bazylianów

istniaa ju w epoce ruskiej. Przebudowywana kil-

kakrotnie w cigu wieków dotrwaa do 1746 r.,

w którym Atanazy Szeptycki, biskup lwowski, za-

oy dzisiejszy pikny budynek cerkiewny muro-
wany w miejsce drewnianego klasztoru. W 1817
roku przeniesiono Bazylianów do klasztoru przy

cerkwi w. Onufrego, a klasztor ich przeznaczono
na kapitu greck, mieszkanie kanoników i dom
rekolekcyjny dla duchownych.

Cerkiew zaoona jest w ksztacie krzya
greckiego w stylu rokoko, z kopu o zaokr-
glonych rogach, pena malowniczoci w zastoso-

waniu motywów architektonicznych. Od frontu

terasa schodowa prowadzi przed front cerkwi,

ozdobiony posgami papiey. Na attyce posg
w. Jerzego na koniu.

Wntrze malowane 1876 r. przez Fabiaskiego
z obszern rodkow kopu. Ramiona krzya
sklepione krzyowo. W kadym z czterech któw
krzya przytykaj czworoboczne kaplice sklepione

z kopuami.
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Z dzie sztuki wewntrz zasuguj na uwag:
W kaplicy prawej na osi poprzecznej obraz Ma-
tki Boskiej trembowelskiej, malowany na drzewie,

w sukniach zoconych (odnowiony i przeniesiony

r. 1673, z Trembowli). Pod nim obraz w. Po-
krowy, t. j. Matki Boskiej osaniajcej swym pasz-
czem, w. Romana, biskupów i duchownych.
Po lewej w rodkowej czci ambona w dobrym
stylu rokoko i naprzeciw teje posg papiea
Piusa IX., siedzcego na tronie (przez T. Botnic-
kiego). Tron metropolitalny posiada obraz Chry-
stusa, oddajcego Piotrowi klucze (pdzla E. En-
gerta z r. 1853).

Ikonostas w stylu rokoko, rozwieszony na
cianach. Presbiterium posiada kilka obrazów
artystycznej wartoci. Nad królewskiemi drzwiami
w górze Jezus Chrystus, jako Archirej. Po lewej

stronie na filarze kaplicy Matka Boska z dzie-

citkiem; na cianach po za królewskiemi drzwia-

mi apostoowie w owalnych ramach (wszystkie

pdzla ukasza Doliskiego, za które obdarowa
go cesarz Józef 11. cennym piercieniem). Na
cianie absydy duy obraz Jezusa Chrystusa na-

uczajcego (pdzla Franciszka Smuglewicza
(*1745 t 1807 r.) przysany z Wilna kasztelanowi

Kossakowskiemu.
Naprzeciw cerkwi paac arcybiskupi w stylu

rokoko, odnowiony 1885 r. Odznacza si we-
wntrz doskonaym podziaem. Posiada take
kaplic domow.

W zabudowaniu kapitulnem mieszcz si mie-

szkania kanoników, kancelarya metropolitarna

i t. p.

Przy placu w. Jerzego wznosi si

:

Klasztor P. P. Sacre Coeur (PI. 34) z Zaka-
dem wychowawczym. Zaoony 1844 r. przez
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arcyksicia Ferdynanda d' Este i arcybiskupa Fr.

Pisteka, odbudowany czciowo w 1885 r. (przez

J. Lewiskiego). W obrbie zabudowania koció
w duchu redniowiecznym, odnowiony 1893 r.

Klasztor N. Jezusowego Serca. Zaoony
przez Matk Barut w 1843 r. Pierwsz przeo-
on bya Matka de la Croix, obecnie jest

ni Matka Marya Bisch. Zaraz w 1844 r. otwo-
rzono pensyonat. Celem Zakadu jest wychowy-
wanie gruntownie- religijne modych pokole.
Z biegiem lat, Zakad ten zrazu prywatny, otrzy-

ma prawo publicznoci i liczy dzi blizko 100

wychowanek, a okoo 1.300 takich, które ju po
ukoczeniu nauk, speniaj w spoeczestwie za-

danie wiatych i zacnych Polek. Przy zakadzie
istnieje schronienie dla 24 sierot, otwarte

z funduszów prywatnych osób; po krwawych
wypadkach galicyjskich z 1846 pani hr. Grochol-
ska, pani Sikorska, familia hr. Dzieduszyckich

i pani hr. Weissenhof, fundowa^' 14 miejsc,

reszt klasztor przyj na siebie i ksztaci te sie-

rotki tak, aby obok moralno-rehgijnego wycho-
wania wyniosy z Zakadu uzdolnienie do wszel-

kiej pracy rcznej i stay si poyteczne dla

kraju.

Wkocu Szkoa dzieci ubogich, zaoona
jedynie staraniem i kosztem klasztoru, zgroma-
dza codziennie 60 do 70 ubogich dziatek przy-

chodzcych dla nauki religii, szycia, haftu, a wiele

z nich dla obiadu któregoby zapewne w domu
nie miay.

Rekolekcye prywatne daj si w klasztorze,

ile razy zgaszaj si osoby pragnce na kilka

dni usun si od wiata.
W Zakadzie mieci si take Kongrega-

c va Dzieci Maryi.
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Po stronie poudniowej placu przydzielone

od klasztoru Sercanek ul. Karpiskiego: Labora-

toryum chemiczne Politechniki.

Ul. Lipow obok gimnazyum IV., zbudowa-
nego w 1891 r. (PI. 66), a nastpnie ul. Maryi

Magdaleny wychodzi si na ul. Leona Sapiehy,

przy których zetknitu si na prawo okazay
gmach

:

Politechnika (PI. 16). Wzniesiony od roku

1873— 1877 (proj. prof. Zacharyewicza), skada
si z dwóch oddzielnych budynków; frontowy od
ul. Leona Sapiehy mieci wydziay : inynieryi,

budownictwa i mechaniki, tylny od pi. w. Je-

rzego suy dla wydziau chemii i stacyi cera-

micznej. Budynek gówny, dwupitrowy odznacza
si harmoni i proporcy poszczególnych form
architektonicznych i konsekwentnem przeprowa-

dzeniem stylu woskiego renesansu (póniejszego).

Fronton gówny zdobi grupa alegoryczna wy-
dziaów technicznych, inynieryi, budownictwa
i mechaniki (duta L. Marconiego).

Wewntrz westybul naley do najpikniej-

szych zaoe tego rodzaju. Wspaniaa klatka

schodowa, trójramienna prowadzi na 1. pitro do
przedsionka, skd wstp do Auli (o cianach po-

malowanych na marmur) ozdobionej korynckiemi

supami i karjatydami, midzy któremi obrazy

podug kartonów mistrza J. Matejki przedstawiaj

postp ludzkoci. Obszerne korytarze okalaj
dwa podwórza. Z sal i zbiorów i t. p. zasuguj na

uwag: Na parterze zbiory i pracownia fizyki,

elektrotechniki i technologii mechanicznej, na I.

pitrze, bogata w dziea techniczne biblioteka,

z pikn szaf biblioteczn, sala wykadowa ar-

chitektury, zbiory budownictwa 1. (konstrukcye),

budownictwa Ii. (odlewy gipsowe architekto-
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niczne i figuralne) i mechaniki; na II. pitrze zbiory

mineralogii, inynieryi, geodezyi i obserwatoryum
astronomiczne.

Laboratoryum chemiczne, budynek pitrowy,
odznacza zgrabnym si portykiem o pilastrach

joskich, z westybulem i sal wykadow z kase-

towanym stropem. Oprócz obu laboratoryów
(chemii ogólnej, i technologii), mieci stacy do-

wiadczaln dla bada ceramiki i nafty.

Powyej Politechniki pod 1. 20:

Klasztor Sióstr Opatrznoci PI. 53) pod we-
zwaniem w. Teresy, z Zakadem wychowawczym,
istniejcym od r. 1855 i ma>'m kocioem.

W kociele na uwag zasuguje obraz w.
Teresy, Katarzyny i Dominika. W rozmownicy
klasztornej obraz Chrystusa, ukazujcego si Ma-
ryi Magdalenie.

Powyej w budowie jubileuszowy koció w.
Elbiety, momentalna budowa Prof. Talowskiego.
Naprzeciw ul. Polna, zakoczona wspania szko
Sienkiewicza, z popiersiem wielkiego pisarza.

Wzdu ul. Leona Sapiehy od strony pou-
dniowej rozciga si cz miasta, zwana Nowym
wiatem (na Bajkach), od lat kilku rozwijajca si
szybko i pomylnie, wskutek regulacyi ulic, zao-
enia nowej szerokiej ulicy 29 Listopada i stwo-

rzenia przy ul. Krzyowej osobnej, zdrowej i pi-
knej dzielnicy will (staraniem p. p. Lewiskiego
i Zacharyewiczat, zwanej Kastelówk.

Poniej Politechniki ul. Krzyowa przy której

znajduje si pikny koció Karmelitanek bosych
(PI. 76', czy si z ul Leona Sapiehy. Przy ze-

tkniciu budynek z cegy czerwonej :

Szkoa im Maryi Aiagdaleny (PI. 65), wybu-
dowana w 1883 r. Naprzeciw:

Koció Maryi Magdaleny PI. 64). Pierwotnie
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drewniany, zaoony r. 1600 przez Ann Pstro-

kosk dla O. O. Dominikanów. W XVII. w. zbu-
dowano dzisiejszy koció, który zmieniono 1784
r. na parafialny, a klasztor na dom kary dla kobiet.

Front zdobi dwie pikne wiee odrestauro-
wane 1890 roku.

Wntrze trójnawowe (nawa rodkowa szer.

985 m. boczne 2-88 m.) z obszernem presbite-

rium, oddzielone od kocioa otarzem fundowa-
nym przez Agenora Gouchowskiego r 1857.

W presbiterium na cianach absydy rzeby przed-
stawiaj ustpy z ycia w. Magdaleny.

W nawie lewej tabl. pamitkowa Stan. hr.

Dunin Borkowskiego (t 1850), postawiona r.

1892 (duta R. Lewandowskiego). Na filarze z tej

strony tabl. marmurowa Fra. hr. Borkowskiego

(t 1869). Pikny marmurowy posg siedzcej ko-
biety z anioem darowa kocioowi P. Mikolasch
r. 1889 (duta M. Zawiejskiego).

Za absyd kocioa przedzielonego z tej strony

ul. Lipow, bokiem do ul. Sykstuskiej kamie-
nica, w której mieci si cenna biblioteka hr. Wik-
tora Baworowskiego (PI. 105); dawniej mia si
w niej mieci arsena Sieniawskich, wzniesiony
przez Pawa Grodzickiego okoo 1639 r.

Nieco niej przy ul. Sykstuskiej 1. 45, budy-
nek w stylu romaskim : willa Masowskich. Na-
przeciw w ul. Klejnowskiej po lewej pod 1. 5 i 7.

dwie wille w stylu francuskim (prof. Janowskie-
go). Na pónoc od ul. Technickiej willa prof. J.

Zachariewicza, naprzeciw willa Jeowickich (proj.

A. Kamieniobrodzkiego).
Nastpnie na ul. Leona Sapiehy przy ze-

tkniciu si jej z ul. Kopernika obszerne koszary
andarmeryi (PI. 73) zbudowane r 1890, (proj.

J. K. Janowskiego). Naprzeciw

:
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Koció w. azarza (pi. 54) zaoony 1620

r. przy szpitalu i- domu ubogich, ufundowanym
przez Arcybractwo Róacowe, w stylu renesan-

sowym (otwory okienne sklepione ostroukiem).
Wntrze jednonawowe pokrywa sklepienie

beczkowate, absyda prostolinijnie zakoczona.
W murze u wejcia, zabytki dawnych rzeb

szpitala. Poniej szkarpu studnia z dwoma lwa-

mi z XVI. w. ze starego ratusza.

Za kocioem na znacznem wzgórzu (zwanem
niegdy Gór Wronowsk albo Szembeka) wznosi
si Cytadela, zbudowana w r. 1856 a suca za

koszary piechoty. Na szczyt wzgórza wchodzi
si boczn ul. w. azarza, skd roztacza si pik-
ny widok na miasto.

Od poudnia u stóp Cytadeli ul. Peczyska
i staw teje nazwy z pywalni wojskow. Obok
po prawej miejski Zakad Elektryczny przy ul.

Peczyskiej 1. 21, istniejcy od r. 1894. Zakad
dostarcza prdu staego o napiciu 500 Volt dla ru-

chu kolei miejskiej elektycznej i prdu staego, sy-

stemu trójprzewodowego o napiciu 2 ',220 Volt

dla motorów i owietlenia. Elektrownia posiada

cztery koty parowe systemu Diirra, kady o pow.
ogrzew. 180m-, do opau kotów uywa si ropy.

Sprawno maszyn jest nastpujca : 2 agregaty

parowo-elektryczne po 250 P, 1 agregat pa'rowo-

elektryczny 540 P, i 1 turbo-dynamo 540 P. Znacz-
ny zapas energii elektrycznej posiada miejski

Zakad Elektryczny w dwu bateryach akomulato-
rów systemu Dr. Staneckiego. W Teatrze miejskim
lwowskim mieci si stacya rozdzielcza elektry-

czna. Miejski Zakad Elektryczny znajduje si
obecnie w stadyum przebudowy kosztem 10 mi-

lionów koron. Nowa elektrownia zbudowan zo-

stanie za miastem, za parkiem Stryjskim. Wytwa-
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rza ona bdzie trójprd o napiciu 5.500 Volt.

Przebudowa obejmuje 33 i<lm. nowych torów ko-

lei elektrycznej a uoenie sieci kabli dugoci
120 kim.

Wzgórza ponad stawem zamieniono wieo
na plantacye, czce si jedn stron (wschodni)
z parkiem Stryjskim i placem wystawy, drug
(zachodnio-puudniow) z Wulk i Kastellówk.

Wróciwszy w ul. Kopernika w dó ku mia-

stu po lewej stronie pod 1. 40. paac ks. Sapiehy

w francuskim stylu barokowym (proj. A. Kuhna).
Przytyka do pod 1. 36 stare zabudowanie Semi-

naryum kleryków obrz. gr., przerobione ze znie-

sionego w 1784 r., klasztoru P. P. Dominikanek
i nowe zbudowane w r. 1890 (proj. S. Hawrysz-
kiewicza). W starem Seminaryum

:

Cerkiew w. Ducha (PI. 74). Pierwotnie ko-
ció zaoony w r. 1729. Jednonawowy, zako-
czony okrg absyd, posiada ikonostas i otarz
z xviii. w.

W naronym okazaym gmachu frontem do
ul. Sowackiego (proj. Fr. Setza/ mieszcz si
urzdy poczty i telegrafu.

W dalszym cigu ul. Kopernika pod 1. 13

w ogrodzie paac Potockich (proj. Ludwika d'Au-

vergn'a i J. Cybulskiego).

Od gmachu pocztowego na prawo ul. Osso-
liskich przy której pod 1. 20 nowszy pitrowy
paac w stylu renesansowym (proj. Fr. Pokuty-
skiego).

Po przeciwniej stronie :

Zakad narodowy imienia Ossoliskich. (PI. 3).

Przerobiony ze spalonego klasztoru i kocioa P.P.

Karmelitanek trzewiczkowych (1614 r.), kupiony
1812 r. przez Jerzego Maksymiliana Ossoliskiego
dla pomieszczenia przeze ksig i zbiorów (proj.
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Piotra Nobilego w Wiedniu (budow kierowa ka-

pitan inynieryi austryackiej, póniejszy jenera
Józef Bemi. W 1844 r. dobudowano lewe skrzy-

do. Dzisiejszy gmach w stylu renesansowym two-

rzy obszern budow z dwoma wystajcymi pa-

wilonami, z których w prawym mieci si biblio-

teka i galerya obrazów ; w lewem Muzeum im..

Lubomirskich. Budynek otacza piknie zaoony
ogród.

Naprzeciw dua kamienica gotycka, zbudowana
1873 r. (proj. A Kuhnai.

Wróciwszy napowrót ul. Ossoliskich w ul.

Sowackiego, widzimy pod I. 3 kamienic w stylu

renesansu niemieckiego (proj. Braci Schulców).

Naprzeciw pod 1. 2 azienki Diany zbudow.
1880 r. w stylu renesansowym (proj. J. K. Janow-
skiego).

Na lewo wzdu ogrodu miejskiego (Pojezu-

ickiego) ul. Kraszewskiego z licznymi adnemi
kamienicami, jak: 1. 1. (proj. A. Kamieniobrodz-
kiego), 1. 9 (proj. M. Kowalczukai, 1. 11 (proj.

Ramuta), 1. 15 (proj. Zagórskiego i L. Marco-
niego) 1. 17 'proj. Z. Kdzierskiego i L. Marco-
niego).

Przy zbiegu ulic: Sowackiego i Trzeciego
Maja na skraju ogrodu pojezuickiego wznosi si
wspaniay pomnik Agenora hr. Gouchowskiego,
duta Godebskiego.

Po stronie pónocno-wschodniej ogrodu miej-

skiego przy ul. Marszakowskiej

:

Gmach sejmowy. (PI. 2). Zbudowany w latach

1877 — 81 (wedug planu Hochbergera na podsta-

wie nagrodzonych planów konkursowych).
Budynek dwupitrowy odznacza si bogat

renesansow archiktektur i wewntrznem urz-
dzeniem. Tworzy od frontu gównego dwa pawi-
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lony z kopuami i rodkowym ryzalitem z loggi.
Attyk nad nim wieczy alegoryczna grupa Gali-

cyi, Wisy i Dniestru (duta T. Riegera). cztery

figury nad gzymsem gównym (duta R. Trem-
beckiego i Mikulskiego). Obie grupy dolne przed-

stawiaj Owiat i Prac (duta T. Riegera). We-
wntrz wspania, podwójnie zaoon klatk scho-
dow, ozdobion dwiema grupami Mieczysawa
i Kazimierza W., Jarosawa i Wodzimierza W.
(duta Z. Trembeckiego) wchodzi si do sah" po-
siedze sejmowych z obrazami H. Rodakow-
skiego.

Z przeciwnej frontowej strony apartamenta
marszaka krajowego i sala posiedze Wydziau,
w której znajduje si obraz: „Unia Lubelska" J.

Matejki, bdcy wasnoci kraju.

W sali za przylegajcej do gabinetu Mar-
szaka umieszczone s portrety dotychczasowych
marszaków krajowych, a mianowicie portrety

Alfreda hr. Potockiego i Mikoaja Zyblikiewicza,

pdzla Matejki; Ludwika hr. Wodzickiego, pdzla
Siemiradzkiego ; Wodzimierza hr. Dzieduszyckie-

go, Leona ks. Sapiehy i Jana hr. Tarnowskiego,
pdzla Rodakowskiego; wreszcie portrety Eusta-

chego ks. Sanguszki, Andrzeja hr. Potockiego
i Stanisawa hr. Badeniego, pdzla Pochwal-
skiego.

Skrzydo tylne od ul. Kociuszki zajmuje Bank
krajowy, a fasada z tej strony odznacza si do-
brem zaoeniem poszczególnych pitr.

Do gmachu sejmowego przypieraj od ul.

Trzeciego Maja kamienice dawnego Banku kraj.

i Towarzystwa asekuracyjnego krakow. (proj. J.

Hochbergera).

Przy ul. Trzeciego Maja zasuguj dalej na
uwag kamienica 1. 13 Banku kredytowego (daw-
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niej TenneraV L. 5 mieci zbiory i bibliotek Pa-

wlikowskich. Naprzeciw 1. 5 paac St. Badeniego
(dawniej Mierów) z bogat dekoracy i-go pitra

w stylu Ludwika XV., pod 1. 3 gmach dawnej
Dyrekcyi ruchu kolei pastwowej, obecnie Hotel

Imperial (proj. W. Rawskiego) w stylu renesan-

sowym, bogato ozdobionym, u szczytu posg le-

ccego Merkurego (duta L. Marconiego). We-
wntrz piknie ornamentowana podsie i klatka

schodowa.
Na rogu tej ulicy i Karola Ludwika w miej-

scu zburzonego Hotelu Angielskiego pikny gmach:
Gal. Kasy Oszczdnoci (PI. 80) zbud. 1891

r. (proj. J. Zacharyewicza). Wewntrz godna wi-

dzenia wspaniaa klatka schodowa i sala posie-

dze na 1. pitrze.

Obok przy ul. Karola Ludwika 1. 16 Grand
Hotel (proj. L. Marconiego i E. Hermatnika, przez

który wiedzie pasa Hausmana, czcy, ul. Ka-

rola Ludwika z ul. Sykstusk i ul. Trzeciego Maja.

(Drugi pasa — pasa Mikolascha czy ul. Ko-
pernika z ul. Sienkiewicza, cay kryty dachem
szklanym, wewntrz przyozdobiony freskami).

Naprzeciw Grand Hotelu stoi na Waach het-

maskich pomnik Króla Jana 111. Sobieskiego,

duta Barcza.
Nastpnie pod 1. 3 gmach Towarzystwa kred,

ziemskiego (zbud. 1806 r.) w stylu empire z rze-
bami mytologicznemi. (PI. 81).

Wzdu ul. Karola Ludwika, po zasklepieniu

Petwi rozszerzone i przeksztacone dawne plan-

tacye, zwane Hetmaskiemi Waami od posgu het-

mana w. ks. Jabonowskiego (t 1702), obrocy
Lwowa przed najazdem tatarskim 1695 r. Równo-
legle do ul. Karola Ludwika po drugiej stronie

Waów ul. Hetmaska. Przy niej plac Castrum

38
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i dugi gmach Dyrekcyi Skarbu, plac w. Ducha
z odwachem wojskowym, kilka kamienic z kan-

torami wymiany. Obie ulice z plantacyami two-
rz najbardziej oywion cz miasta, z dalek
perspektyw, z jednej strony po plac Gouchow-
skich, z drugiej ku najpikniejszemu, niemniej ru-

chliwemu placowi Lwowa — Maryackiemu (daw-
niej Ferdynanda), nazwanego tak od posgu N. P.

Maryi nad studni (duta Hauimana), postawio-
nego 1872 r., a przeniesionego w gb plantacyi;

dzi za na miejscu studni z posgiem stoi pom-
nik Mickiewicza, duta Popiela.

W dalszym cigu czy si z placem Maryac-
kim plac Halicki. Przy zetkniciu si ich u wy-
lotu ul. Akademickiej gmach Banku Hipotecznego
(PI. 84 h), zbudowany w 1872 r. (proj. Fr. Po-
kutyskiego).

Zwróciwszy si w ul. Akademick w kie-

runku placu teje nazwy pod 1. 9 Szkoa wydzia-

owa eska, przebudowana z kamienicy 1888 r.

Pod 1. 13 Kasyno miejskie iPl. 8), zbudowane w roku
1874 (proj. L. Wierzbickiego). Naprzeciw: Pomnik
Ujejskiego, duta Popiela.

Dalej azienki im w. Anny z adn kamie-
nic (proj. J. Schulza).

Przy bocznej ulicy Akademickiej znajduje si
poparcia godny:

Kram Akademicki ul. Chorczyzny 1. 14,

handel papierów i przyborów szkolnych, agenda
Koa Akademickiego T. S. L.

Akademickie Koo Tow. Szkoy ludowej po-

wstao w 1897 r. z inicyatywy kilku akademików,
pragncych powici si pracy nad ludem, cel

wic Koa, to cel i zadanie, jakie sobie zakrelio
cae T. S. L. Przez lO lat swego istnienia wzra-

stao Koo Akademickie ustawicznie, tak pod wzgl-
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dem iloci czonków, jak pod wzgldem wydat-

noci funduszów, jakimi rozporzdzao — wobec
wic tego i praca jego moga by coraz to wi-
cej intenzywn tak, e dzi Koo Akademickie
naley do jednych z najczynniejszych Kó Towa-
rzystwa. Przyczynio si za do tego i to, e roz-

porzdzajc siami modemi, mogcemi atwiej

znosi dosy cikie trudy, ima si mogo pracy

na polach, gdzie ludzie starsi pracowa nie mogli.

Wydatno Kol'a illustruj najlepiej cyfry.

W cigu swego istnienia zaoyo Koo 87

czytelni, wyposaajc je prawie w 10.000 ksiek;
po lipiec 1907 r. miao dochodów 31.793 k.

;

w roku obecnym, dziesitym co do istnienia, liczy

z gór 600 czonków, przewanie akademików
i Profesorów Uniwersytetu.

Dla przysporzenia funduszów, obok dawnych
róde dochodów, wyszukiwao Koo róda nowe,
jak zbieranie nieuytków papierowych, flaszek

i t. d., a w wikszym zakresie prowadzi „Kram
akademicki".

Na tem te cho miejscu wspomnie naley
o caem Towarzystwie Szkoy Ludowej, której

biuro Zarzdu gównego skada si z 10 osób
z dyrektorem na czele, z tych w sekretaryacie

i administracyi pracuje 4 osoby, w buchalte-

ryi 3, w centralnej skadnicy 1, w administracyi

„Miesicznika" 1 ;
prócz tego do odnoszenia ko-

respondencyi i przesyek na poczt i w miecie
by czynnym jeden kursor.

Z ustanowionych w organizacyi Towarzystwa
sekcyi i komisyi w onie Zarzdu gównego funk-

cyonoway w roku biecym dwie sekcye: orga-

nizacyjna i wydawnicza, oraz komisye: kwa-
lifikacyjna i statutowa. Nadto sprawami przedsi-

38*
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biorstw i wydawnictw dochodowych Zarzdu gów-
nego kieruje osobny Komitet przedsibiorstw.

Sekcya organizacyjna rozwija sw dziaalno
w kierunku dalszego organizowania i dozorowa-
nia zwizków okrgowych, a przez nie utrzy-

muje cilejszy nadzór nad Koami. Midzy inneml
ustalono ostatecznie przydzia Kó do 15 zwizków.

Sekcya wydawnicza wydaa w b. r. prac
Dra M. Stpowskiego p. t. „Setlementy angiel-

skie, a praca owiatowa wród robotników w Pol-

sce". Druga praca Bronisawy Ostrowskiej p. t.:

„O Janku Panetnik" wyjdzie w kocu 1907 r.

Ponadto wydaje T. S. L., „Przewodnik Owia-
towy", który wychodzi dawniej p. t.: „Miesicz-
nik T. S. L.", wybornie redagowany, obejmujcy
ruch owiatowy we wszystkich trzech zaborach.

O dziaalnoci owiatowej T. S. L. wiadcz
nader wymownie nastpujce cyfry. Za pomoc
centralnej skadnicy zaoono w 93 Koach 159
czytelni nowych, które wyposaono w 16.650 dzie
w 17.856 tomach, uzupeniono za 104 czytel
w 64 Koach, uposaajc je w 3.929 dzie w 4.549
tomach. Ponadto sprzedano Koom i czonkom
T. S. L. 2.128 rónych dzie czytelnianych w 2.305
tomach, Z nakadów wasnych sprzedano 5.721

egzemplarzy, w czem 2.451 elementarzy dla sa-

mouków.
Z wypoyczalni przy zarzdzie gównym ko-

rzystao 25.920 osób, wypoyczajc 36.556 dzie.

Nowym terenem pracy T. S. L. jest Semi-
naryum nauczycielskie w Biaej, którego
potrzeb dawno ju odczuwano. Z wrzeniem 1907
zamierza zarzd gówny stworzy klas przygo-
towawcz Seminaryum.

Dla Zakadu jego, jakote i dla szkoy bial-

skiej, dla której gmach teraniejszy stanowczo nie
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wystarcza, zamierza Zarzd gówny wystawi nowy
budynek, któryby mieci w sobie Seminaryum,
oraz szko ludow, jako szko wicze.

Szkoy w Biaej, Leszczynach i Ostrawie Mo-
rawskiej rozwijaj si nader pomylnie, a frek-

wencya dzieci zwiksza si stale tak, e pomiesz-

czenie okazuje si za szczupem. W biecym
roku otwarty zosta przy szkole bialskiej, obok
kursu analfabetów (prowadzonego w 2 oddzia-

ach) kurs handlowo-przemysowy dla majstrów
i czeladników, na którym to kursie udziela si
im najniezbdniejszych wiadomoci z dziedziny

buchalteryi, geografii handlowej i rachunków ku-

pieckich.

Szkóek miao T. S. L. w roku sprawozdaw-
czym 25, w czem cztery nowe w Berenicy Szla-

checkiej (Kausz), Kuaczkowcach i Rosochaczu
(pow. Koomyja) i w Olszaniku (pow. Sambor).

Z przedoonych zarzdowi gównemu spra-

wozda okazuje si, e na 246 Kó 47 (w r. z. 36)

organizowao kursy dla dorosych analfabetów,

wczajc w t liczb kilka Kó z dawna posia

dajcych kursy, które jednak w b. r. sprawozda
nie nadesay. Kursów wszystkich wraz z bial-

skim i morawsko-ostrawskim, utrzymywanym przez

Zarzd gówny, byo 78 (w roku zeszym 52).

Burs miao T. S. L. dwanacie. Wychowan-
kami s zwykle synowie wociascy, uczszcza-
jcy do miejscowych szkó ludowych, wydziao-
wych i rednich, a znajdujcy tu nietylko przytu-

ek, ale zarazem opiek i pomoc w nauce, nieraz

bardzo wydatn. Z radoci powita naley fakt,

e w ostatnim czasie równie synowie rzemiel-
ków i robotników w tych bursach znajduj umiesz-

czenie.

Po raz pierwszy od roku 1902 stan Zarzd
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gówny przed Walnem Zgromadzeniem ze sprawo-
zdaniem rachunkowem, zamknitem bez niedo-

boru w b. r.

Przychody Towarzystwa wynosiy w r. 1906
358.380 kor. 8 hal., rozchody 354.924 kor. 44 hal.,

nadwyka dochodu wynosi wic 3.455 kor. 64 hal.,

jako pozostao kasowa z 31 grudnia 1906.

Dalej przy bocznej ul. Zimorowicza pod 1. 8
okazay gmach Tow. gimnastycznego ..Sokó"
(proj. W. Halickiego i A. Kamieniobrodzkiego)
z najwiksz sal we Lwowie (PI. 24) i plac Fre-

dry, na którym wznosi si pomnik Fredry, duta
Popiela.

Przeszedszy plac Akademicki przy ul. w.
Mikoaja po prawej na wzgórzu:

Koció w. Mikoaja (PI. 37), zaoony pier-

wotnie z drzewa 1694 r., wraz z klasztorem przez

Mikoaja Strzakowskiego dla O. O. Trynitarzy.

Dzisiejszy zbudowali Trynitarze 1745 r. (fundacya

Samuela Muchowieckiego i Jana Jabonowskiego
wraz z klasztorem). W 1782 r. po zniesieniu Try-

nitarzy koció przemieniono na parafialny, a klasz-

tor na plebani. Na zewntrz koció nie od-

znacza si architektur, a wewntrz przeadowany
ozdobami w stylu rokoko.

Trójnawowy, sklepiony beczkowo z przeci-

najcemi si lunetami posiada ambon w kszta-

cie rybackiej odzi. Przy gównym otarzu po le-

wej kaplica w. Floryana z piknym otarzem
z XVil. w. z rzebami przedstawiajcemi sceny

z mki Paskiej. W nawie prawej duy obraz

w otarzu Serca N. P. Maryi (pdzla A. Rej-

chana).

Obok kocioa wielki gmach

:

Uniwersytet. (PI. 17). Zbudowany w latach

1842— 44 (proj. Feliksa Stadlera) kosztem funda-
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cyi Samuela Gowiskiego, jako konwikt wycho-
wawczy modziey szlacheckiej. Po 1848 r. prze-

niesiono do tego budynku Uniwersytet ze spalo-

nego w czasie Sombardowania Lwowa zabudo-
wania przy ul. Krakowskiej, w miejscu dzisiejszego

Narodnego Domu. Uniwersytet obejmuje cztery

wydziay : teologiczny, prawniczy, filozoficzny

i medyczny, posiada bogat bibliotek, cenne
zbiory przyrodnicze i stacy meteorologiczn. Do
Uniwersytetu przytyka starannie utrzymany od
tyu wspaniay gmach Biblioteki Uniwersyteckiej,

z boku za:
Ogród botaniczny z cieplarni dostpn dla

publicznoci.

W górnej czci ogrodu botanicznego od ul.

Dugosza 1. 12 zbudowano 1892 r. Instytut mi-

neralogiczno-chemiczny (proj. in. Risori).

Wracajc na plac Akademicki, skd na prawo
w ul. Fredry pod 1. 7 w ogrodzie dom Fredrów,
z tablic pamitkow zmarego 1876 r. hr. Alek-

sandra Fredry, najwikszego polskiego komedyo-
pisarza. Pod 1. 1 :

Kasyno wojskowe zbudowane 1885 r. (proj.

Braci Schulzów z du adn sal na i. pitrze.

Wyszedszy na ul. Batorego, widzimy pod 1. 5:

Gimnazyum Franciszka Józefa (PI. 12) obok
przy ul. Kamiennej Szkoa wysza realna (PI. 13j.

Oba budynki postawione 1876 r. (proj. J. Hochber-
gei^). Na rodkowym ryzalicie gimnazyum w ny-

aoi filarów midzyokiennych na 11. pitrze po-
sgi: Kopernika, Mickiewicza, Czackiego, Ossoli-
skich, niadeckiego i Dugosza, duta T. Barcza.

Obok gimnazyum cofnite od ulicy wizie-
nia ledcze Sdu karnego w gmachu, prze-

robionym z klasztoru Karmelitów bosych, znie-

sionym 1784 r. Wzdu frontu ul. Batorego od
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gimnazyum Fr. Józefa po plac Halicki obszerny
gmach Sdu krajowego (PI. 11 ), któregocz gówn
z okaza klatk schodow i sal rozpraw zbu-
dowano 1892 r. (proj. in. Fr. Skowrona). Szczyt
wieczy grupa Sprawiedliwoci, duta L. Marco-
niego.

Na placu^ Halickim wród skweru, nad stu-

dni posg witezianki, duta T. Botnickiego.
Po prawej 1. 10 w paacu niegdy Ulenieckich,

nastpnie Biesiadeckich, Izba handlowo-przemy-
sowa i Nieustajca Wystawa wyrobów przemysu
krajowego, otwarta codziennie. (Wstp wolny w po-
niedziaek, czwartek i pitek. W inne dni paci
si 20 hal.). Poza budynkiem, z wejciem od
placu Bernardyskiego Hala targowa (o elaznej
konstrukcyi). Niedawno plac Halicki rozszerzono
zburzeniem trzech starych kamienic u wylotu ul.

Halickiej.

Plac Halicki styka si z Bernardyskim. Przed
kocioem koryncka kolumna z posgiem bog.
Jana z Dukli, postawiona 1649 r, na pamitk
oswobodzenia miasta od pierwszego oblenia
Chmielnickiego 1648 r.

Koció w. Andrzeja O. O. Bernardynów.
(PI. 85). Zaoony w 1460 roku przez Andrzeja
Odrowa. Po zniszczeniu przez poary pierwo-

tnej z drzewa, a nastpnie z pruskiego muru wy-
konanej budowy kocioa i klasztoru, wzniesiono
teraniejszy. Budow zaczto 1601 r. kosztem
Jerzego Mniszka, wojewody sandomierskiego i star.

lwowskiego króla Zygmunta 111. i ze skadek dobro-
wolnych pod dozorem zakonnika Avellidesa. Po
mierci Avellidesa (1619) powierzono kierownic-

two budowy Wochowi, budowniczemu Ambro-
emu Przychylnemu.

Klasztor zbudowano po wykoczeniu ko-
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cioa wedug wskazówek wadzy miejskiej. Oto-
czony w trójkt murami tworzy siln, odrbn
warowni, przyleg do murów miejskich.

W 1630 r. powicono koció pod wezwa-
niem w. Andrzeja. W 1785 r. Józef II. zniós
klasztor, lecz wkrótce cofn ten dekret podczas
pobytu we Lwowie.

Cay zbudowany jest z ciosu, w stylu rene-

sansowym z przyczókow fasad, o malowniczej
ornamentacyi z herbami Polski i Litwy i pos-
gami witych. Przy drzwiach wstpnych wykuty
pomnik Stanisawa Wyyckiego z 1860 r. Na
uwag zasuguje równie przyczókowa fasada

od strony absydy.

Wntrze jest trójnawowe; naw rodkow,
(szer. 10'2 m.) wysz od bocznych, pokrywa
sklepienie beczkowate. Trzy filary po obu stro-

nach odgraniczaj j od naw bocznych (szer. 5 m.),

sklepionych krzyowo. Freski nawy rodkowej
(z xviii, w.) przedstawiaj gloryfikacy w. An-
drzeja i b. Jana z Dukli. Malowali je artyci

lwowscy: Bartnicki, Mazurkiewicz i Sroczyski,
odnowi za 1838 r. Marcin Jaboski. Filary dzie-

lce nawy zdobi zocone pilastry korynckie.

Obchodzc wntrze od prawej strony:

Przy pierwszym filarze otarz w. Jana Ka-
pistrana; w nawie otarz w. Józefa, obok w o-
tarzu rzeba Chrystusa Ukrzyowanego z pos-
gami Adama i Ewy; nastpnie otarz w. Tekli.

Przy drugim filarze nawy w otarzu obraz w. An-
drzeja w chwili mczestwa, przy trzecim w. Jan

Alkantary (dobry utwór pdzla woskiego). Na
cianie zamykajcej naw w otarzu w. Micha
(kopia z Guido Reniego przez Berez nieudolnie

póniej przemalowana). Obok na cianie wisz
2 obrazy zmarego kardynaa i zakonnicy na ka-
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tafalku. Na filarze nawy na odwrotnej otarza:

pomnik Stanisawa Piata (f 1866), duta T. Fil-

ii piego.

W nawie gównej po prawej : Otarz w. An-
toniego z starodownym obrazem na tle zoco-
nem, u dou may obraz w. Magorzaty (pdzla
K. Szlegla). ciany presbiterium zdobi obrazy
przedstawiajce cuda b. Jana z Dukli (1483).

Przed otarzem gównym chór zakonników z pi-
knemi stallami, bdcemi wymienitym pomnikiem
snycerstwa z XVill. w.

W otarzu srebrna trumna z relikwiami b.
Jana z Dukli. Na cianie absydy wspaniay i wcale

dobry obraz (pdzla Franciszka Leksyckiego fi 668),

przedstawiajcy Ukrzyowanego wedug Rubensa.

W zakrystyi portrety królów i dobrodziejów
klasztoru, bogate aparata kocielne, srebrne wota,

midzy któremi zasuguj na uwag pamitkowa
srebrna tablica z widokiem Lwowa, ofiarowana

przez miasto po obleniu przez Chmielnickiego

1648 r.

Po lewej od gównego otarza poczwszy:
Otarz Matki Boskiej z obrazem na tle zoconem.
Na cianie zamykajcej naw lew: Otarz Ofia-

rowania Jezusa z dobrym obrazem otarzowym.
Przy pierwszym filarze w otarzu dobry obraz

w. Franciszka. Przy drugim w otarzu w. Króli

obraz Boego Narodzenia (w stylu flamandzkim),

na tym filarze od strony nawy g. tablica pami-
tkowa dobrodzieja kocioa, Probusa Barczew-

skiego (t 1884). Przy nastpnym filarze w otarzu
duy obraz w. Bernarda na tle zoconem. W na-

wie g. tablica pamitkowa poety M. Romanow-
skiego (t 1863). Na cianie nawy otarz w. Bar-

bary z obrazem teje witej zakrywajcym obraz

w. Stanisawa Szczepanowskiego. Po lewej stro-
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nie wejcia w kruganek klasztorny: Obraz
w. Iwona z obrazem tego witego.

W kruganku klasztornym na dole na cia-
nach due obrazy stacyi Mki Paskiej, przypisy-

wane w przewanej czci ukaszowi Doliskiemu.
Nadto tutaj, jako te i na pitrze, znajduj si
obrazy religijne i portrety. Z przedsionka na dole

wstp do Archiwum aktów grodzkich i ziemskich.

Od kocioa Bernardyskiego w prawo skwer
ze studni. Naprzeciw na rogu ul. Piekarskiej,

Hotel Metropol z kawiarni, vis-a-vis Hotel Kra-
kowski. Pod 1. 6 Generalna Komenda wojskowa.
Obok Hotel Warszawski.

Od kocioa Bernardyskiego zwróciwszy si
z placu w ul. Czarnieckiego wchodzimy na plac Go-
wy. Przy nim po lewej (1884 r.i Stranica poarna,
zamieniona obecnie na koszary policyi konnej.

Na rogu ul. Czarnieckiego 1. 8 i ul. yczakow-
skiej 1. kamienica w stylu empire z pocztku,
Xix. w.

Idc w gór ul. yczakowsk spotykamy ko-
ció Klarysek, zniesiony po objciu Galicyi przez

rzd austryacki, w r. 1899 przebudowany i odno-
wiony staraniem gminy miasta Lwowa, przezna-
czony dla modziey szkolnej. Dawniej mieci si
tutaj koció i klasztor P. P. Bernardynek, fundo-
wany w r. 1606, a powikszony w r. 1749, wkocu
zniesiony w r. 1782 i zamieniony na skad tyto-

niu i komor celn. Wewntrz byy freski pdzla
braci Stroiskich. Dalej I. 4, nowy budynek Ar-

chiwum map. Nieco wyej wielkie zabudowa-
nia: Szpital wojskowy, (PI. 89i, przerobiony z da-

wnego klasztoru i kocioa O O Bonifratrów
(zaó. 1539, znie. 1784 r.i. Obok nowy pawi-
lon szpitalny, izolowany, zbud. 1891 r. Naprzeciw
Zakad guchoniemych i Gimnazyum VI.
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Powyej pod 1. 36, (PI. 88) Szkoa miejska

w. Antoniego (zbud. 1875 r.) ozdobiona na fa-

sadzie gipsowemi popiersiami Piramowicza, Kop-
czyskiego i Konarskiego. Naprzeciw:

Koció w. Antoniego (PI. 35), zaoony
1718 r. przez ks. Janusza Antoniego Winiowiec-
kiego dla Franciszkanów, po przeniesieniu

tyche 1784 r. zmieniony na parafialny. Wntrze
jednonawowe (szer. 102 m.), sklepione beczkowo
z lunetami, z presbiteryum iszer. 5-90 m.). Na
kocu ul. yczakowskiej znajduje si nowo zao-
ony Park yczakowski z pomnikiem Bartosza
Gowackiego, duta Botnickiego. Obok Uje-
dalnia Sokoa i olbrzymie boisko. Dalej droga
lasem wiedzie do letniej, przedmiejskiej restaura-

cyi Grunda, skd te mona przedosta si na
Pohulank z podobn restauracy.

Ul. w. Antoniego obok bocioa na lewo
-czy si z ul. Kurkow. Przy ich zetkniciu (Kur-

kowa I. 33).

Koció N. Sakramentu P. P. Franciszkanek

z klasztorem iPl. 30). Zbudowany w latach 1776
do 1888 (proj. Zacharyewicza), na wzgórzu w pik-
nym stylu romaskim z dwukolorowej cegy
(czerwonej i ótej).

Wntrze jednonawowe. sklepione krzyowo,
posiada pikny gówny otarz z alabastrowym
tronem Wystawienia N. Sakramentu. Po lewej

gotycki otarz Niepokalanego Poczcia N. P. Ma-
ryi z posgiem (duta Jadwigi hr. ubieskiej).
W kaplicy po teje stronie posg w. Jozafata

(dar hr. Rzewuskiej przysany z Rzymu). W prze-

ciwlegej kaplicy posg w. Franciszka (duta Jad-

wigi hr. ubieskiej) Witrae presbiterium ro-

bione w Monachium. Galerya chóru ozdobiona
symbolicznemi malowidami na drzewie.
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Do klasztoru P. P. Franciszkanek przytyka na
lewo I. 31 Zakad wychowawczy dla chopców
im. w. Antoniego, zaoony 1850 r. przez hr.

Kaliksta Orowskiego. Na prawo w przerobionych
czynszowych domkach klasztorek:

Sióstr Rodziny Maryi z kaplic zbudowan
w romaskim stylu 1890 r. (proj. J. Janowskiego).
Obok Zakad dla nieuleczalnych.

Od tyu wznosi si szereg wzgórzy, z któ-

rych najblisze Wysokiemu Zamkowi, zwane da-

wniej gór Lwa, obecnie Piaskow. U stóp ko-
ció w. Wojciecha (PI. 96). Na prawo wzgó-
rza Lasku Cesarskiego (Lonszanówka), pamitne
pobytem cesarza Józefa II. 1786 r. i posgiem
jego dzi zniszczonym.

Szlak kolei elektrycznej w ul. yczakowskiej
od kocioa w. Antoniego wyej dochodzi do
ul. w. Piotra. Std linia boczna prowadzi do
cmentarza yczakowskiego. W miejscu rozdziau:

Cerkiew w. Piotra i Pawa (PI. 48), niegdy
koció 00. Paulinów, zaoony w XVII. w. je-

dnonawowy ; skromna budowa pomalowana we-
wntrz przed kilku laty.

Naprzeciw kocioa w. Antoniego (na rogu
ul. Gowiskiego po lewej szpital w. Zofii

(PI. 87), zaoony staraniem Jadwigi Sapieyny
w 1878 roku (projekt J. Janowskiego). Obok
wolno stojcy pawilon, zbudowany 1884 roku.

W dalszym cigu ul. Gowiskiego niej wejcie
do krajowego Szpitaa Powszechnego (PI. 86).

W ul. Piekarskiej, równolegej do ul. ycza-
kowskiej, a czcej ul. Pask z cmentarzem
yczakowskim, z okolicznych gmachów zasuguje
na uwag paac hr. Siemieskich, od-
budowany w 1893 r. (proj. j. Lewiskiego i A.

Wagnera). W górnej czci :
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Zakad X. X. Zmartwychwstaców z kocio-
em zbud. w 1887 r. (Proj. . Bodaszewskiego
i A. Zagórskiego). Wntrze jednonawowe w kszta-
cie krzya, pomalowane w stylu romaskim O-
tarz gówny z marmuru, boczny z drzewa, okna
barwne.

W ssiedztwie Przytulisko dzieci im.

w. Józefa, zaoone przez Hallerow 1870 r.

Naprzeciw dom hr. C o m e 1 I o z piknym
ogrodem. Obok okazae gmachy (PI. 98 i 99)
Wydziau medycznego (proj. Braunseisa), naprze-
ciw w ogród wsunity Szpital dla chorób za-

kanych, jako oddzia Szpitala Powszechnego
i baraki wojskowe, a za nim na wzgórzu lady
dawnych szaców tureckich z 1672 r.

Boczna Piekarskiej ul. Sakramentek prowa-
dzi do placu, przy którym :

Koció P. P. Sakramentek (PI. 83) z klaszto-

rem. Zbudowany 1718 r. przez Franciszka Cet-

nera, Stanisawa Leszczyskiego i Helen Cze-
twert\msk. Koció sta niedokoczony od roku
1743 do 1881 r., w którym budow na nowo
rozpoczto (proj. A. Minasiewicza).

Obok[kocioa P. P. Sakramentek ul. Gosiew-
skiego w ul. Jana Kochanowskiego (Na Rurach).

Przy niej 1. 33 Szkoa Weterynaryi (PI. 22). Ulica

ta prowadzi do ulubionego miejsca wycieczek:

Pohulanki z browarem Kleina, Lasku W-
gliskiego i Cetnerówki.

W równolegej ul. Zielonej zwracaj uwag
wille 1. 22 (hr. Zamojskiego), 1. 13 (hr. Russoc-
kiego), pod 1. 7 za

:

Koció ewangelicki. (PI. 52). Pierwotnie koció
katol. zaoony okoo 1685 r. dla 0.0. Domini-
kanów. Odrestaurowany 1878 r.

Naprzeciw Zakad sierót miejskich (PI. 91),
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zaoony w 1855 r. i szkoa miejska im. Elbiety.

W bocznej Jabonowskiej koszary piechoty,
dawniej paac ksit Jabonowskich, który rzd
kupi w 1778 r. Ulica ta wychodzi na ul. Stryj-

sk, w. Zofii, skd dojazd do Wystawy.
Przy ul. w. Zofii: Szkoa im. w Zofii

(PI. 103); dalej Zakad wodoleczniczy i sanato-

ryum Dra Majewskiego Adama.
Koció w. Zofii (w lasku Zofijówka na Stryj-

skiem), zaoony okoo 1614 r. przez Zofi Han-
low, wspominany jako prebendyalny w 1765 r.

Naley do P.P. Sióstr. Miosierdzia, otwierany

par razy w roku. Wewntrz jednonawowy, z bar-

wnemi oknami postaci witych. (PI. 102.J
Przy ulicy Dwernickiego, tu obok Stawu

t. zw. elaznego. Zakad dla umysowo-chorych
Dra witkowskiego. Wkocu przeliczny Park

Kiliskiego, dzisiaj ulubione miejsce przechadzek,

gdzie wznosi si pomnik Jana Kiliskiego, po-
wyej za Parku rozciga si plac powystawo-
wy z r. 1894, miejsce obecnej Wystawy hygie-

nicznej X. Zjazdu Przyrod. i lekarzy. _

Poza placem znajduje si okazay gmach
Szkoy kadeckiej (PI. 101), zbudowany kosztem
miasta.

Z nowszych gmachów, które otrzyma mia-

sto w najbliszej przyszoci wymieni naley:
gmach Teatru ruskiego, nowy gmach Szkoy Prze-

mysowej, oraz kompletn przebudow Dyrekcyi
Skarbu.

Cmentarze miasta.

Najwikszym i najpikniejszym na wzór parku
zaoonym jest:

Cmentarz yczakowski w stronie poudnio-
wo-zachodniej miasta, dzielnicy IV. (pi. P--S. 7).
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Z waniejszych grobów wymieni naley:
Grób Seweryna Goszczyskiego

(ur. 1803 t 1876), poety, wieszcza, patryoty i o-
nierza wojsk polskich z 1831 r. Posta poety ol-

brzymich rozmiarów siedzi na wysokoci piede-

stau. Z piaskowca (duta Juliana Markow-
skiego).

Grób Artura Grottgera (ur. 1 837

t 1867). Klczca posta niewiecia pod krzyem
z piaskowca (duta Abla Periera i Parysa
F i 1 1 i p i e g o). Obok :

Grób Józefa hr. Kalinowskiego
(t 1825), jeneraa wojsk polskich. W ksztacie kap-

liczki gotyckiej.

Grób Wacawa Zaleskiego (ur.

1800 t 1849), znanego w literaturze polskiej pod
pseudonimem „Wacawa z Oleska", Namiestnika
Galicyi (1848-1849). Wysoki sup z piaskowca,

ozdobiony gotyck ornamentacy.
Grób Jana Nep. Kaminskiego (ur.

1777 t 1855). Obelisk granitowy z wypukorzeb
podobizny literata, artysty i poety. Na odwotnef
stronie obelisku wiersz

:

„Nie przestacie, wy uczeni,

Sia ziarna mdroci.
Cho si teraz nie rozpleni

Zejdzie w potomnoci!"

Grobowiec Weteranów z 1831 r. z pias-

kowca w ksztacie sarkofagu, na którym ley
czapka uaska, a nad ni unosi si orze polski

(z pracowni Henryka Periera).

Grób Karola Szajnochy (ur. 1818 t 1868)

w ksztacie obeliska z ny, w której popiersie

gonego historyka i literata ; na obelisku usiad
orze polski, u stóp tego siedzce postacie przed-

stawiaj history i literatur. Z piaskowca (duta
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Parysa Fillipiego i Abla Perlera). Nieco
w glbi:

Grób Dzierzkowskich i Rudkowskich,
kryjcy zwoki Józefa Dzierzkowskiego (ur. 1807

t 1865), literata i piewieciopisarza, zaznaczony po-
jedynczym kamiennym krzyem. Nieco wyej przy
bocznej drodze po prawej, odsunity od gównej
drogi

:

Grób Augusta Bielowskiego (ur. 1806

t 1876), historyka i poety, oznaczony pojedyn-
czym, kamiennym obeliskiem. Wyej na lewo:

Grób poety Karola Baliskiego (ur. 21

maja 1817 f 18 stycznia 1864), w ksztacie skrom-
nego kamienia grobowego, otoczonego elaznem
ogrodzeniem.

Na prawo:
Grób Walerego oziskiego (ur. 1837

t 1861) literata i powieciopisarza w ksztacie

Stelli z podobizn zmarego uwieczon bluszczem.

Nad Stell unosi si orze polski. Z piaskowca
(duta Abla Periera).

Grób Henryka Schmitta (ur. 1818 f 1885)

historyka i pedagoga, w ksztacie granitowego
obeliska, z popiersiem zmarego.

Dalej pomnik Piotra Chmielowskiego, zna-

komitego uczonego polskiego, duta Ostrowskiego.
Cmentarz gródecki. W stronie puudniowo-

zachodniej miasta w dzielnicy II. istnieje od XVII.

wieku, a od lat 20 nie chowaj na nim umarych.
Oprócz tych posiada Lwów:
Cmentarz na Paparówce na pónocnym stoku

góry zamkowej, nad magazynami dworca Pod-
zamcza. Wiksza cz jest zabran pod budow
dworca kolejowego, pozostaa jest zupenie znisz-

czon.
Stary cmentarz izraelicki przy ul. Rappaporta

39
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przy szpitalu izraelickim z wieloma nader gsto
rozsianymi, kamiennymi pytami grobowymi, pio-

nowo ustawionymi, sigajcymi daleko wstecz.

Cmentarz stryjski, rozszerzony w 1880 roku,

w stronie pouduiowei miasta w dzielnicy 1., zam-
knity w 1893 r.

Dawniejszy cmentarz stryjski znajdujcy si
w pónocnej stronie parku stryjskiego pomidzy
ul. Henryka Dbrowskiego, Stryjsk i Puawskiego,
obecnie w przewanej czci zabudowany pry-

watnymi budynkami.
Obecnie do grzebania zmarych oprócz cmen-

tarza yczakowskiego suy:
Cmentarz janowski, nowo zaoony (1888),

przy ul. Janowskiej przed rogatk Janowsk.
Nowy cmentarz izraeiicki w stronie pónocno-

zachodniej miasta z wieloma okazalszymi pom-
nikami.

Ogrody i spacery publiczne.

1. Ogród miejski (pojezuicki) na przestrzeni

18 morgów.
2. Park stryjski Kiliskiego, zaoony w now

szych czasach na 86 morgowej przestrzeni, poprze-

ynanej gbokimi jarami i dominujcemi wynio-
semi wzgórzami.

3. Wysoki Zamek, w pónocnej czci miasta

z przelicznym widokiem na miasto i okolic,
dawniej zamek obronny, zaoony przez Kazimie-

rza Wielkiego.

4. Strzelnica miejska, (Kurkowa 23) siedziba

Towarzystwa strzeleckiego z pomnikiem Jana III.

i z piknie zaoonemi plantacyami.

5. Ogród botaniczny, obok Uniwersytetu.

6. Way hetmaskie z pomnikiem Jana So-

bieskiego i hetmana Stanisawa Jabonowskiego.
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7. Way gubernatorskie obok Namiestnictwa.

8. Park yczakowski Bartosza Gowackiego,
obok rogatki fyczakowskiej.

9. Park Teofila Winiowskiego z pomnikiem
na miejscu dawnej góry stracenia.

(Rozdzia XII. skrelony na podstawie „Opisu m. Lwowa"
podanego przez E. Kowalczuka „Przewodnik po Lwowie"

z r. 1894).

39'



Lekarze mieszkajcy we Lwowie.

Andruszewski Mieczysaw, Kleinowska 4.

Askenazy Zygm. (latem w Krynicy). Ka-
mienna 3.

Auerbach Emanu), Krakowska 14.

Bader Walenty, sek. szpit. specyalista chorób
uszu, nosa, garda i krtani. Jagielloska 12.

Baaban Teodor, radca ces., specyalista cho-
rób ocznych. Waowa 7.

Barcz Roman Prof. Uniw. operator. Tea-
tralna 11.

Beck Adolf, Prof. Uniw., specyalista chorób
nerwowych, Zyblikiewicza 4.

Bednarski Adam, Doc. Uniw., spec. chorób
ocznych, Akademicka 5.

Berezowski Kazimierz, Kraszewskiego 19 a.

Berger Henryk, Sykstuska 8.

Bett Maksym., Kamierzowska 37.

Biekowski Bogusaw, dentysta, Kociuszki 8.

Bierer Rubin, pi. Smolki 5.

Biernacki Edmund, Doc. Uniw. choroby
wewn. (latem w Karlsbadzie), Asnyka 11 a.

Bikeles Gustaw, Prof. Uniw., spec. chorób
nerwowych, od 2^2—5, Rynek 34.

Blumenfeld Anloni, b. asystent kliniki der-

matologicznej przy Uniw. wrocawskim, w choro-

bach skórnych i wenerycznych, Kopernika 28.

Bohosiewicz Teodor, dentysta, Doc. Uniw.,

Jagielloska 7,

Borzcki Wad., Grodzickich 4.
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Breiter Rudolf, specyalista chorób kobiecych,

Trzeciego Maja 11 a.

Brili Marcin, pi. Akademicki 4.

Bund Marek, Zamarstynowska 34.

Burzyski Alfred i Jaworski A., okulici
i operatorzy, Teatralna 7.

Bylicki Wad., Prof. Uniw., Bielowskiego 5.

Chajes Józef, Sykstuska 24.

Chomin Antoni, lekarz sdowy, specyalista

chorób kobiecych, Zimorowicza 3.

Czaczkowski Józef, specyalista chorób wene-
rycznych i skórnych, Mickiewicza 14.

zarnik Stanisaw, specyalista chorób dzieci

i prymaryusz, yczakowska 9.

Czarnecki Winc. Bielowskiego 1.

Czyewicz Adam, Prof. specyalista chorób
kobiecych, Cowa 2.

Czyewicz Adam (jun.), specyal. chorób kob.,

yczakowska 5.

Danielski Zygmunt, Krzyowa 7 b.

Domaski Emanuel, Gródecka 50.

Dekaski Stan., (kolej), Dziayskich 9.

Dbicki Klemens, (latem w Krynicy), Pie-

karska 16.

Dobiski Wodz., ukiewicza 6.

Doroyski Jakób, Nowy wiat 3.

Dukiel Józef, (latem w Rymanowie), Pa-
ska 7.

Dybu-Jaworski August, zakad okulistyczny,

Teatralna 7.

Ehrlich Dawid, prym. Szpit. Izrael, specyal.

chorób wewn., Sykstuska 17.

Elektrowicz Emil, (miejs.i. yczakowska 3.

Fels Izrael, Soneczna 1.

Festenburg Edward, Prezyd. Izby lek., Do-
minikaska 11.
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Feuerstein Izydor, specyalista chorób nerwo-
wych, Sienkiewicza 3.

Feuerstein Leon, Brajerowska 11 a.

Feuerstein Neuman, Gródecka 1.

Fiakowski Ludwik, Sykstuska 32.

Filimowski Ludwik, specyal. chorób kob.

klinika.

Frankowski Walery, lekarz miejski, Pa-
ska 27.

Frisch Józef, Pas. Hausmana 8.

Fuchs Stanisaw, dentysta, pi. Maryacki 9.

Gabel Wilh., spec. chorób dziecicych. Gró-
decka 85.

Gabryszewski Antoni, Doc. chirurgii i spec.

ortopedyi, operator, (latem w Iwoniczu), Zimo-
rowicza 9.

Gembarzewski Zygm., (kolejowy), pi. Jura 8.

Gluziski Antoni, Prof. dyr. kliniki wewn.,
Paska 18.

Gluziski Lesaw, specyalista chorób nosa,

garda i krtani. Waowa 14.

Gowacki Bolesaw, Batorego 24.

Goka Andrzej, Doc. Uniw. dentysta, Ko-
pernika 1.

Gostyski Józef, Zyblikiewicza 10.

Gracka Józef,, kolejowy, ókiewska 71.

Graf Jakób, ókiewska 29. f

Greliski Adam, specyal. chorób dróg mocz.,

Akademicka 8.

Gross Karol, Boimów 5.

Gruder Leon, spec. chorób ocznych, Sien-

kiewicza 5.

Haisig Karol, Paska 6.

Herman Maks, Doc. Uniw., operator. ycza-
kowska 5.
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Hescheles Izydor, spec. chorób skór. i wen.,

Sowackiego 3.

Hojnacki Wadysaw, specyalista chorób ko-
biecych, Sowackiego 2.

Hukiewicz Wasyl, Grodzickich 4.

Hornung Karol, 29-listopada 16.

Jakubowski Karol, dentysta, Sienkiewicza 3.

Janda Franciszek, spec. chor. wewntrznych,
Zielona 6.

Jankowski Wiktor, Hetmaska 6.

Jaszczurowski Kazimierz, (miejs). spec, cho-

rób wewn. i chorób dzieci, Sapiehy 9.

Kaczorowski Br., dent., Chorczyzna 10.

Kicki Tytus, okulista miejski, Teatralna 12.

Kielanowski Bolesaw, (miejski), Gmach hr.

Skarbka.

Kikinger Edward, pi. Bernardyski 2.

Kirschbaum Pinkas, Rappaporta 19.

Kobryski Wodzimierz, w chorobach wewn.
chirurg i akuszer. Rynek 3.

Koaczkowski Adam, (latem w Karlsbadzie),

Paska 4.

Korman Jakób, specyalista chorób wewn-
trznych i dziecicych.

Komiski Fr., Prof. Uniw., spec. chor. kob.,

Akademicka 2S.

Kossak Leon, spec. chorób skórnych, Wa-
owa 31.

Kowalski Edmund, Docent Uniw., dyrektor

Zakadu „Kisielka", Akademicka 11.

Krobicki Tadeusz, (miejski). Waowa 23.

Kruszyski Wad., sekund, szpitala powsz.
w chorobach wewn., Chorczyzna 25.

Kruszyski Kazimierz, radca ces. spec. cho-

rób puc i garda, latem w Szczawnicy, Sowac-
kiego 16.
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Krygowski Tadeusz, Rynek 30.

Krzyanowski Kaliks, powiatowy, Zyblikie-

wicza 42.

Krzyszkowski Józef, prym. szpit. powsz. ord.

w chorobach skórnych i wenerycznych. Akade-
micka 7.

Kucharski Piotr, spec. chor. dzieci, pi. Aka-
demicki 2.

Kwiatkiewicz Stanisaw, pi. Bernardyski 12a.

Lachowicz Zdzisaw, pi. Trybunalski 1.

Landau Fryderyk, Karola Ludwika 29.

Langbang Bronisaw, ul. Solami 6.

Lateiner Matylda, Karola Ludwika 33.

Lateiner Emil, dentysta, Kopernika 7.

Lauterstein Ludwik, Kochanowskiego 12.

Lechowicz Wof, pi. Krakowski 7.

Legeyski Wiktor, fizyk miejski, Michaa 6.

Lenko Zenon, operator, Asnyka 1.

Leszczyski Roman, spec. chor. wen. i sk.,

Sienkiewicza 5.

Lewandowski Kazim., pi. Halicki 7.

Lewicki Stanisaw, (latem w Krynicy), Go-
wa 12.

Lewin Adolf, Gródecka 58.

Lickendorf Ignacy, Piekarska 4.

Lilien Norbert, spec. chorób dziecicych,

3-Maja 10.

Link Ignacy, operator. Naczelny lekarz woj-

skowy. Pasa Hausmana 9.

Litwinowicz Orest, spec. chor. nosa garda
i krtani. Akademicka 5.

Lów Abr., Sobieskiego 43.

Ludwig Stanisaw, spec. chorób dziecicych,

Ekademicka 14 i 16.

Lukas Adolf, Blacharska 8.
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ukasiewicz Wodzimierz, Prof. Uniw., spec.

chorób skórnych, Kraszewskiego 5.

Machek Emanuel, Prof. Uniw. specyalista

chorób ocznych, Akademicka 11.

Mahl Jakób, spec. chor. nosa, garda i krtani,

Jagielloska 24.

Majewski Adam, Dyr. Zakadu hyd. i sanat,

Dwernickiego 3.

Margulies Maks, Lindego 9.

Marischler Juhusz, Doc. Uniw., spec. chorób
wewn., Kopernika 3.

Mars Antoni, Prof. Uniw., specyah'sta cho-

rób kobiecych, Kociuszki 14,

Mayer Józef, Waowa 2.

Mehrer Henryk, prym. szpitala izrael., oper.,

Michaa 3.

Meisels Samuel, Kotlarska 6.

Merunowicz Józef, protomedyk, Kochanow-
skiego 42.

Meschel Józef, Sykstuska 33.

Mikoajski Szczepan, spec. chorób wewn.
niadeckich 6.

Mintz Ignacy, Akademicka 3.

Mizes Henryk, pi. Gouchowskich 14.

Moraczewska Zofia, (latem we Francensbad.),

Mikoaja 19.

Moszkowicz Jakób, Akademicka 14.

Muller Rudolf, Gródecka 28.

Miinzer Jakób, K. Ludwika 37.

Notz Juliusz, Paska 27.

Obtuowicz Ferdynand, fizyk starostwa

3-go Maja 21.

Ogórek Flora M., yczakowska 16.

Opolski Wiktor, radca Rzdu, prym. oddz.

chorób wewn.. Waowa 11 a.

Owczarski Bronisaw, Piekarska 39.
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Ozarkiewicz Eug., Dyr. Lecznicy ruskiej, Kor-
niaktów 1.

Papee Jan, (lekarz polic), spec. chor. skór.

i wener., Asnyka 3.

Pfau Ascher, ókiewska 26.

Piasecki Eugen., Zakad dla gimn. leczniczej,

3-Maja 2.

Pilewski Oskar, spec. chorób wewn. i dzieci.

Zielona 6.

Pisek Wilhelm, prym. szpit. izrael., spec.

chor. wewn., Kraszewskiego 19.

Podlewski Kazim., spec. chorób skórnych,
Chorczyzny 16.

Praschil Tadeusz, Gobia 6., (latem w Tru-
skawcu).

Progulski Stanis., spec. chor. dzieci, Akade-
micka 26.

Prus Jan, Prof. Uniw., spec. chor. nerw.,

Chorczyzny 12.

Quest Robert, pi. Bernardyski 2.

Raczyski Jan, Prof. Uniw. spec. chorób
dzieci, Sykstuska 42.

Radzikowski-Eliasz Stanisaw, pi. Akademi-
cki 1.

Rapp Leon, Jagielloska 7.

Rappaport Maryan, specyalista chorób ko-

biecych, Sykstuska 35.

Rappaport Szymon, Sykstuska 9.

Rechen Leon, Sykstuska 26.

Reichenstein Marek, Sykstuska 8.

Reichenstein Zygmunt, Sykstuska 29.

Reinhold Jonasz, spec. chorób uszu garda
i krtani, Sykstuska 29.

Reis Wiktor, okulista. Jagielloska 17.

Reizes Dawid, Kazimierzowska 31.
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Rencki Roman, Doc. Uniw. i spec. chor. wewn.,
Kraszewskiego 3.

Rentschner Bernard, Krakowska 16.

Rosenzweig Leon, oku., Trzeciego Maja 7.

Rosner Ignacy, miejski. Sykstuska 36.

Rosner Jan, specyalista chorób kobiecych,

latem Francensbad, Batorego 9
Roth Alfred. ókiewska 15.

Rubin Aron, Skarbkowska 7.

Ruff Sal., Prym. szpit. izrael., operator, So-
wackiego 8.

Rydygier Antoni, yczakowska 7.

Rydygier Ludwik, radca dworu, dyr. kliniki,

operator, Mickiewicza 8.

Sabatowski Antoni, Waowa 25.

Sawczyriski Antoni, Teatralna 11.

Sawicki Edward, prym. szpit., spec. chorób
Chorczyzny 22.

Sawicki Jan. Dugosza 15.

Schellenberg Leopold, specyalista chorób ko-

biecych, Czarnieckiego 12.

Schmelkes Maksymilian, specyalista chorób
skórnych, Brajerowska 6.

Schneider Karol, Asnyka 11.

Schneider Marya Kalmus, Kociuszki 24.

Schneider Nathan, Kociuszki 24.

Schram Hilary, Prof. uniw., oper., Sykstu-

ska 22.

Selzer Józef, Paska 8.

Selzer Mojesz, spec. chorób wewntrznych,
Waowa 7.

Senensieb Marek, Halicka 1.

Serbenski Walery, lek. miej. Choraczyzna 18.

Sielski Feliks, spec. chor. kob. Akademicka 8,

Sieradzki Wod., Prof. Uniw. Czarnieckiego 3.

Siberstein Samuel, Sykstuska 34.
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Singer Mandel, Kotlarska 1.

Skakowski Bronisaw, specyalista chorób
kobiecych Paska 6.

Sobelsohn Efroim, Kotlarska 5.

Sochaski Józef, Paska 2.

Sokal Majer, Halicka 15.

Soowij Adam, Doc. Uniw. spec. chor. kob.,

Mickiewicza 3.

Sotysik Mieczysaw, specyalista chorób dzie-

cicych, Sienkiewicza 3.

Spalke Zygmunt, specyalista chorób uszu,

nosa, garda i krtani, Taskiej 1.

Stachiewicz Teofil, specyalista chorób nosa,

garda i krtani Sobieskiego 4.

Starzewski Józef, dyr. szpitala powszechnego,
Piekarska.

Stauber Salamon, (latem w Iwoniczu), Skarb-

kowska 2.

Stroynowski Edward, specyalista chorób ko-

biecych, pi. Maryacki 7.

witkiewicz Micha, prym. szpit. specyalista

chorób skórnych, Grodzickich 1.

witkowski Jan, -Lukiewicza 6.

witalski Mieczyaw, specyalista chorób ner-

wowych Paska 11.

Szczepaski Zdzisaw, (latem w Maryenb.),

Cowa 14.

Szczurkowski Stanisaw, Teatralna 5.

Sztembart Celestyn, Batorego 26.

Szulisawski Adam, Doc. Uniw., okulista, Ja-

gielloska 8.

Suszkiewicz Piotr, specyalista chorób wene-
rycznych i skórnych Chorczyzna 12.

Szydowski Zdzisaw, lekarz chorób dzieci-

cych, Akademicka 11.

Szymaski Henryk, kolejowy. Na Bonie 1.
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Szymonowicz Wadysaw, Prof. Uniw. spec.

chorób uszu i nosa, Paska 4.

Tatarczuch Wad., (miejski), Brajerowska 20,

Trzcieniecki Kazimierz, specyalista chorób
nosa, uszu i garda Akademicka 1 1

.

Wachnianin Miron, Akademicka 2„.

Wachtel Antoni, specyalista chorób dzieci-

cych Kopeznika 7.

Wajgiel Eugeniusz, yczakowska 9.

Wallach Don., Skarbkowska 3

Wtorek Adolf, Szeptyckich 34.

Wechsler Emil, (kolejowy), spec. chor. wew-
ntrz. Paska 6.

Weigel Józef, Akademicka 22.

Wein Henryk, specyalista chorób kobiecych

Jagielloska 17.

Weinreb Mojesz, specyalista chorób kobie-

cych, akuszer i operator, Sykstuska 23.

Wernicki Kazimierz, 1. miejski, Staszica 7.

Wiczkowski Józef, Prof. Uniwer., prym. szpi-

tala, oddz. chor. wewntrznych, Kociuszki 4.

Wilczek Kazimierz, operator i ordynator lecz-

nicy ruskiej oddz. chirurgii, Waowa 25.

Wisocki Janusz, lekarz Zakadu dla obka-
nych, Kulparków koo Lwowa.

Willer Abraham, Karola Ludwika 3L
Wolf Aron, operator Krakowska 34.

Zabocki Stanisaw, specyalista chor. nosa,

garda, uszu i piersi, Pasarz Mikolascda.

Zakreys Franciszek, Gródecka 50.

Zakrzewski Józef, Dyr. Zakadu „Maryówka",
Dugosza 9.

Zalewski Teofil, Doc. Uniw. specyalista chor.

uszu, nosa, garda i krtani, Sykstuska 35.

Zarba Antoni, specyalista chorób wewntrz.
i dziecicych, Mikoaja 21.
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Zawadil Bogumi, specyalista chorób kobie-

cych, yl<stuska 22.

Zgórski Kazimierz, (kolejowy), Brajerow. 16.

Ziembicki Grzegorz, Prof. Uniw., prym., ope-
rator, Teatralna 10.

Ziembicki Witod, Bielowskiego 6.

Zio Oswald, okulista, Sykstuska 21.

Zipper Henryk, Kraszewskiego 1.

Lekarze wojskowi.

Baraski Bogdan, Polna 61.

Bardach Bernard, Bernsteina 7.

Berger Henryk, Sykstuska 8.

Cernas Jan, Hofmana boczna 7.

Bachowski Konstanty, Zyblikiewicza 33.

Buraczyski Andrzej, Czarnieckiego 6.

Chajes Herman, uliskiego 3.

Dach Emil, Hotel Georga.
Friedman Maurycy, Zimorowicza 5.

Gidlewski Maryan, Kleinowska 3.

Grossmann Maksymilian, Sadownicka 30.

Hamburger Józef, Kurkowa 8.

Kapper Ferdynand, pi. Bernardyski, 2.

Karchezy Eugeniusz, Zyblikiewicza 18 a.

Kasparek Julian, Ujejskiego 6.

Kocwa Juliusz, Peczyska 2.

Koczyrkiewicz Maryan, Supiskiego 2.

Kovaricek Emanuel, Hausmana 9.

Link Ignacy, Pasa Hausmana 9.

Longschamps Bronisaw, Leona Sapiehy 10.

Mossing Stanisaw, Szkoa kadecka.

Muller Franciszek, Peczyska 7.

Riwczes Filip, yczakowska 24 a.

Rittigstein Herman, Skarbkowska 4.

Rump Henryk, uliskiego 1.

Segel Antoni, Dom Inwalidów.
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Szyjkowski Leop., Sadownicka 13.

Terenkoczy Leopold, Kraszewskiego 5.

Turnau Karol, Sokoa 1.

Wachowski Zenon, Gródecka 50 b.

Wiktor Jan, Mikoaja 8.

Wittlin Maksymilian, Hofmana 10.

Ziembicki Jan, uliskiego 4.
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Dworzec gówny

Pikny fronton dworca jest ozdobiony rze-
bami art. Wojtowicza, dwie za figury alegoryczne

..Przemys" i „Handel" s duga art. rzebiarza
Antoniego Popiela, twórcy pomnika Mickiewicza,

stojcego na placu Maryackim. Tu pod gówn
kopu znajduj si wspaniae elazne drzwi we-
dug planów prof. Wad. Sadowskiego. Drzwi te

prowadz do olbrzymiej hali.

Pod stropem tej hali znajduj si malowida
art. mai. Józefa Bay, ony jego Dory i p. Ka-
mirowskiego. S to alegorye „Przemysu", „Po-
stpu" i t. p. Na jednem za z tych obrazów od-

tworzy artysta posta b. dyr. Ludwika Wierz-

bickiego, starca z dug brod.

Biura podróy.

Biuro podróy i sprzeda biletów kolejowych

S. Sokoowski, Pasa Hausmana I. 9. — Póno-
cno niem. Lloyd, (Norddeut. Lloydj generalna

agentura dla Galicyi, we Lwowie, ul. Gródecka
i. 93. S. Sokoowski. — Red Star Lin, Wodzi-
mierz Padlewski, Zastpstwo Towarz. eglugi pa-

rowej Red Star Lin w Antwerpii, Lwów, ul.

Gródecka I. 89. — Austro-Americana, Rzenicka
I. 13. — Cunarda, Eile Józef, Brajerowska 1. 6.

Miejski tramwaj elelitryczny

dzieli si na dwie linie : gówn od dworca ko-

lei Karola Ludwika do rogatki yczakowskiej,
z odnog na cmentarz yczakowski (wozy na tej

odnodze kursuj tylko w godzinach popoudnio-
wych) i poboczn] od kawiarni wiedeskiej do
parku Kiliskiego.
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Linia gówna podzielona jest na nastpujce
cztery sekcye: 1) od dworca gównego do Poli-

technii<i, 2J od Politechniki do kawiarni wiede-
skiej, 3) od kawiarni wiedeskiej do szkoy w.
Antoniego i 4) od szkoy w. Antoniego do
koca tej linii. Przystanki tej linii znajduj si:
przy magazynach kolejowych, ul. Gródeckiej,

szkole Konarskiego, Zakadzie w. Teresy, Poli-

technice, szkole w. Magdaleny, koszarach an-
darmeryi, ul. Wronowskich, poczcie, ul. Kociusz-
ki, kawiarni wiedeskiej, ratuszu. Podwalu, placu

Cowym, ul. Franciszkaskiej, szpitalu wojsko-
wym, kociele w. Antoniego, ul. Hausnera, ko-

ciele w. Piotra i Pawa i szkole Zimorowicza.
Linia boczna ma dwie sekcye: 1) od ka-

wiarni wiedeskiej do ul. Zielonej i 2) od ul.

Zielonej do szkoy w. Zofii, wzgldnie do parku
Kiliskiego. Przystanki tej linii s nastpujce:
przy kawiarni wiedeskiej, pi. Maryackim, pi. Ha-
lickim, ul. Paskiej, Zielonej, Peczyskiej, szkole

w. Zofii i pi. wystawowym.

Opata wynosi

:

I. klasa. II. klasa.

za przejazd 1 sekcyi 8 hal. 6 hal.

2
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(kady o sile 16 H. P. o szybkoci 50 60 kim.

na godzin znajduje si na placu Maryackim. Re-

miza za ul. Jagielloska 1. 6, waciciel Franci-

szek Moszkowicz (kawiarnia Europejska). Cena
jazdy w obrbie miasta podug automatycznego
taksometra, umieszczonego obok chauffera, za

pierwsze 600 m. lub 8 min. czekanie 1 k., za

dalsze 300 m. 20 hal. Pakunek obok chauffera

lub w tyle wozu 60 hal.

Hotele.

Hotel Georgea, plac Maryacki; istnieje od r.

1793 odbudowany zupenie na nowo wedug pla

nów architektów Hellmera i Fellmera w r. 1900.

Pierwszorzdna restauracya hotelowa znaj-

duje si pod zarzdem znanego restauratora, p.

Ferdynanda Turiinskiego. Wieczorem muzyka.
Hotel Imperial, ul. Trzeciego Maja 1. 3.

Dzierawca : Leon Bogusiewicz. Restauracya pierw-

szorzdna pod zarzdem Romualda Biela i Mie-

czysawa Kondraczka. Wieczorem muzyka.
Hotel Francuski, pi. Maryacki 1. 5. Waci-

ciel: Ludwik StadtmiJller. Restauracya, cukiernia,

pokój do niada w miejscu. W porze letniej re-

stauracya w ogródku z koncertem muzyki woj-

skowej.

Hotel Europejski, pi. Maryacki 1. 4. Waci-
ciel: Albert Szkowron. Restauracya w miejscu pod
zarzdem Henryka Gerlacha.

Hotel Yictoria, ul. Hetmaska 1. 8.

Grand Hotel, ul. Karola Ludwika 1. 13. Ka-

wiarnia pierwszorzdna w miejscu.

Hotel Metropole, ul. Paska 1. 1. Restaura-

cya i kawiarnia we wasnym zarzdzie.

Hotel Centralny, ul. Karola Kudwika 1. 11

Cukiernia Bienieckiego w miejscu.
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Hotel Bellevue, ul. Karola Ludwika I. 27.

Restauracya i kawiarnia w miejscu.

Hotel Bristol, ul. Karola Ludwika 1. 19 121.

Restauracya w miejscu. Teatr rozmaitoci przez
10 miesicy w roku.

HotetStadtmiillera, (pod trzema murzynami),
ul. Krakowska 1. 9. Restauracya, piwiarnia, sala

bankietowa i winiarnia w miejscu.

Hotel Krakowski, pi. Bernadyski 1. S. Re-

stauracya w miejscu. W hotelu zajazd dla fur

i ekwipay.
Hotel Warszawski, pi. Bernadyski 1. 5. Za-

jazd dla wozów i ekwipay.

Pensyonaty.

„Pension de familie'' „Goplana", ul. Bielow-
skiego 1. 5., „Pension Zacisze'', ul. Badenich 1. 5,

„Pension Exquisite", ul. Sykstuska 1. 2Z.

Restauracye.

Poza restauracyami w hotelach polecenia s
godne

:

Musiaowicz i Janik, ul. Trzeciego Maja I.

2. — Bayer Karol (obecnie Lasocki Maryan i Sp),

plac Maryacki 9. — Ludwig Jan, ul. Krakowska
7. (pod gruszk). — Kozowski Wadysaw, Gró-
decka 58. — Stadtmilller Ludwik, ul. Krakowska
9. — Lewicki Emil, ul. Hetmaska 10. — Ru-
dziski i Schilling, Dworzec gówny. — Zehngut
Zygmunt, (koszerna), ul. Karola Ludwika 21. —
Tdpfer Szymon (Naftua), ul. Trybunalska 12. —
Najsarek (obecnie Berchtloch Jakób), Rynek
17. — Wodek, ul. niadeckich (obok Politechniki).

Pokoje do niada.
Stadtmilller Ludwik, pi. Maryacki 1. 3. —

Szkowron Albert, pi. Maryacki 7. — Musiaowicz
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/ Janik, ul. Trzeciego Maja 2. — Hayer Karol,

nast. Lasocki M. i Sp., plac Maryacki 9. — Ku-
charski Wadysaw, Akademicka 6. Bodnar
Jan, Akademicka 22. Maksymowicz Kazimierz,

Sokoa 1. — Pisarski Józefa pi. Halicki 7. —
Haas Micial. Kazimierzowska 41. Ries Fry-

deryk, Waowa 9. — Króiikiewicz i Kuczek, ul.

Krakowska 1. 11. — Lewicki Emil, Hetmaska 10.

Kawiarnie.

Krysztaowa, pasa Mikolascha (parter i I.

p.) — Monopol, pi. Maryacki 8 (I. p.) — Tea-

tralna, (otwarta ca noc) gmach hr. Skarbka.

—

Scineidra, (w. Jakób Rollauer) Akademicka 7.

—

Secesya, Szymona Toepfera, Czarneckiego 1. —
Wiedeska, Hetmaska 14 (w. Czudak). —
Centralna, pi. Halicki 7 (I. p.- — Kawiarnia
Grand, (wieo odnowiona), ul. Karola Ludwika
13. — Boulevard, ul. Karola Ludwika 5 (1. p.)

—

Metropol, ul. Paska 1. — Europejska, Trze-

ciego Maja 1, i inne.

Cukiernie.

Bieniecki Aleksander, Karola Ludwika 11.

—

Sotsciek Kazimierz, pi. Maryacki 5. — Schoz
Dezyderyusz, Trzeciego Maja 5. — Kruszyski
Kajetan, Jagielloska 5. — Zalewski K. i Sp.

ul. Hetmaska 12. — Podialcz Wad. Akade-
micka 5. — Litwiski Zygmunt, ul. Sienkiewicza

11, i inne.

Teatr i inne widowiska.

Teatr miejski. Ceny miejsc podane na str. 12.

Kasa teatralna, otwarta codziennie od godz.
9—1 (w niedziele i wita do 12-tej) z rana i od
3 popoudniu do 8 wieczór. Sprzedaje bilety tylko

w -dniu przedstawienia.

Kasa zamawia sprzedaje bilety na siedm
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przedstawie naprzód. Kasa zamawia na wszyst-

kie miejsca z wyjtkiem III. p. mieci si przy ul.

Kiliskiego i. 2 obok skadu kawy i herbaty

„Merkury" i jest otwarta codziennie od godziny
9— 1 i od 3—6 popoudniu. Kasa zamawia III.

pitra mieci si w gmachu Teatru miejskiego.

Dopata w kasie zamawia wynosi za lo
60 h., za fotele w parterze do Nr. 284, na I. i II.

pitrze po 20 h., za fotele w parterze od Nr. 285
do 458 i za fotele na III. pitrze po 10 h.

Teatr Varietes.

Colosseum. W pasau Hermanów przy ul.

Sonecznej midzy kamienicami 1. 15 a I. 17.

Przedsibiorstwo dla przedstawie sztukmi-

strzów na sposób wiedeskiego „Ronachera".
Przedstawienia odbywaj si codziennie o g. 8.

W niedziel i wita dwa przedstawienia, o godz.

4 popoudniu po cenach znionych i o 8 wie-

czorem. W lecie w dni pogodne odbywaj si
przedstawienia w rzsicie owietlonym, ssiednim
ogrodzie. Ceny miejsc: Loa dla 4-ch osób 12

kor., krzeso w loy 3"— K, Fotel w parterze
3"— K, krzeso I-rzdne 2*50 K, krzeso Il-rz-

dne T50 K, balkon I-rzdny 150. balkon ll-rz-

dny 1*20 K, galerya siedzca — 80 K, galerya

stojca —-60 K. — Na przedstawienie popoud.
Loa dla 4-ech osób 8-— K, krzeso w loy 2

K, fotel w parterze 2— K, krzeso I-rzdne 1*50

K, krzeso Il-rzdne 1*— K, balkon I-rzdny 1*

—

K, balkon Il-rzdny — 80 K, galerya siedzca
— 50 K, galerya stojca —-40 K.

Poczta, telegraf i telefony.

Poczta gówna i dyrekcya ul. Sowackiego.
Filie: 1. Centralny dworzec, 2. Dworzec Pod-

zamcze. 3. Namiestnictwo. 4. PI. Akademicki I. 5,
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5. Ul. Skarbkowska I. 5, 6. Ul. Kazimierzowska
I. 28, 7. Ul. Waowa I. 14. 8. Ul. Kleparowska,
9. Ul. yczakowska 1. 22, 10. Ul. Stryjska 1. 4,

II. Wydzia krajowy (podczas Sejmu), 12. Ul.

Gboka 1. 1, 13. Jaowiec, 14. Bogdanówka, 15.

PI. Bema, 16. Gosiewskiego.

Kantor wymiany.

August ScheLlenberg, ul. Karola Ludwika I.

1. — Maurycy Jonasz, ul. Trzeciego Maja 1. 2.

Sokal i Lilien, ul. Hetmaska 1. 12. — Schiitz

i Chajes, pi. Maryacki I. 7 i w in.

Audyencye.

U marszaka kraj., codzie od godziny 12 do
2, z wyjtkiem wtorku i pitku.

U Namiestnika, co rody i niedzieli od godz.

12, (dla urzdników kadego wtorku).

U wiceprezydenta Rady szk. kr. codziennie

od 12— 1 w po., z wyjtkiem pitku i soboty.

U prezydenta Trybunau apel. codzie od
12— 1, z wyjtkiem wtorku (sesyi).

U prezydenta miasta w niedziele i czwartki

od godziny 12—1.
W prezydyum gal. Prokuratoryi Skarbu

codziennie, z wyjtkiem niedziel od godz. 11 — 1.

U prezesa VVydziau kraj. (wicemarszaka)
codzie od godz. 1 — 2, z wyjtkiem wtorku
i pitku (dni sesyjne^

U wiceprezydenta krajowej Dyrekcyi skarbu

codzie od godziny 12—1.
U naczelników Sdu krajowego cywilnego,

karnego, sdów powiatowych miejsko - delego-

wanych !., II , III., tudzie u nadprokuratora
i prokuratora pastwa codziennie od godz. 12— 1

(z wyjtkiem wtorku).

U Dyrektora kolei codziennie od 12— 1.
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Handel zaoony w r. 1789 f

?ryd6ryfs ScfiuBufK i §!
^

Ig
-a- Lwów, Ryneh 1. 45 s- ^

(j poleca w

I
fierfiafy czarne aromafyczne nacigajce |

^ Congo Nr. O ' ., kg. 3 kor. 20 gr. #
^ Congo Nr. 1 ...... „' „ 3 ,. 80 „ g
J Souchong Nr. 2 „ ,. 4 „ 60 „ |^

# Zbiór majowy 6 „ — „ '50^

J Kayso\- .
." „ „ -S „ — •

J^

J ZNAKOMITE OKRUCHY HERBAT g
^ '

:i
kg- kor. 3, 3.60, i 4.60. ^

•KAWY aromatyczne!
» ZNAKOMITE W SMAKU •
1^ Gwatemala Nr. 6 *

.> kg. 1 kor. 20 gr. ^
«i „ ,5 „" „ 1 „ 50 „ f
t Ceylon Nr. 4 , „ 2 „ - „ $
^ „ Nr. 3 „ „ 2 „ 08 „ #
* ,. Nr. 2 „ „ 2 „ 16 „ f
I „ Nr. 1 „ „ 2 „ 24 „ $
^ Mocca arabska „ „ 2 „ 16 „ ^
^ Ceylon perowa „ „ 2 „ 16 „ ^
I Zota Jawa •. „ ,. 2 „ 16 „ g

I Jedyna w ki'ajii laliryka wiec i lilicliowania wosku
|

S wiece woskowe kocielne biae i ozdobnie malowane t

j Gówny skad wiec fabryki „APOLLO'^ |

^ KWIATY do wiec i otarzy w wielkim wyborze ^

j| Szczegóowe cenniki na danie opatnie. ^



JUblAN TREPCZYHSKI
Lwów, Trybunalska 14

SKAD ! PRACOWNIA NARZDZI
LEKARSKICH, APARATÓW ORTO-

PEDYCZNYCH. PRZYJMUJE WSZEL-

KIE OSTRZENIA I NIKLOWANIA

PO CENACH JAK NAJNISZYCH.

^- -^

Magazyn futer

Juliana (llearczyta

we Lwowie, ul. Kopernika 1. 5

(dawniej lokal Józefa Schustera)

poleca we wszystkich rodzajacch

FUTRA, GARNITURY, CZAPKI,

WIERZCHY DO FUTER I T. P.

I'rz\jiiiiije futra do przechowania na lato.



SZTUCZNE WODY MINERALNE 1 LECZNICZE

wyrabia z polecenia i pod kontrol komisyi przemys-
lekarskiej Lwowskieijo Towarzystwa Lekarskiego

I ABRYKA „ZDROWIE"
Dr. Mikolilsrli. Prof. Lcwiiiski. S|iólkii kiiinaiidyfowa

NR. TKlJ-r. 544 LWÓW, KRZYOWA L. 42 NR. TELEF-. 544

SZTUCZNE WODY MINERALNE



Rok zaoenia 1864 Rok zaoenia 1864

RUDOLF MANN
dostawca szpitali krajowych, kasy chorych i kolei pastw.

Pracownia lianday i przyrzdów ortopedycznych

LWÓW - TEATRALNA 4.

poleca: Paski przepuklinowe najnowszych systemów. Pasy
brzuszne ppkowe i laparotomijne. Bandae ylakowe, he-
moroidalne, pasy dla pa w ciy i po porodzie. Suspensorya
w przerónych gatunkach. Zbiorniki na mocz dla mczyzn,
kobiet i dzieci. Gumowe poduszki, worki na lód, przecie-
rada gumowe. Poczochy gumowe najnowszego systemu
bez szwu (na ylaki). Przyrzdy inhalacyjne, hegary, wstrzy-
kawki. Szczuda, sztuczne nogi, szyny itd. Ogrzewacze o-
dka, gbki ochronne, ochronne daszki do ócz. Opaski men-
strualne Diany. Gorsety hygieniczne Diana. Prostotrzyma-
cze, gorsety dla uomnych. Wszelkie przyrzdy do pielgno-
wania chorych. Wata" Brunsa i wszelkie przyrzdy chirur-
giczne. Skad towarów gumowych i opatrunków chirurg.

FR. CHLADEK
magazyn uiyrobóui elaznych i metaiouiych

L^A^ó^v, Rynek 4B
z=. (róg ul. Grodzickich) :=.

Hygieniczne naczynia emaliowane, najtrwalsze sorty
„Sfinks" i „Herkules". Take kompletne wyprawy
kuchenne, lodownie pokojowe, maszynki do robienia
lodów, elazka na andruty i wafle.—óka elazne,
umywalnie wraz z garniturami ozdobnie emaliowa-
nymi, magle domowe, wyymaczki do bielizny, ma-

szyny parowe do prania (dla domowego uytku), elazka w-
glowe i na dusze najnowszych fasonów, spluwaczki hygien.,
klozety pokojowe, maszynki do strzyenia wosów i brody,
brzytwy, scyzoryki, noyczki, narzdzia i przybory gospodar-
cze, ogrodowe, narzdzia rzemielnicze, okucia meblowe i bu-
dowlane, siatki druciane do okien i na ogrodzenia o o o

poleca luoliwie tanio.



^) i 1
^

% I I ^

CHYLEWSKI, HRUBY I SP.

LWÓW. KOPERNIKA 15 A
CZER IOWCE. RYNEK *)

i WODOCIGI i
% ujcia róde, sprowadzanie wody, wier- ^
sw . . ^
>!/ cenie studzien, pompy, hydrofory, anie,

<j|

^ azienki, pralnie, susznie. %

g URZDZENIA ZAKADÓW KPIELOWYCH
jjj

Si Si>

% r^ I
^

3? Ogrzewania centralne %

i KANALIZACYA RUROWA SS

SS LAMPY SPIRYTUSOWE BEZ KNOTA $

% Elektrusion |O w

>g zuywaj litr spirvtusu:denaturowa- %

jjj
nego na 16 godzin o sile,75 wiec %

% I
-

2
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Fabryka elektrotechniczna

= i Zakad instalacyjny ^
Lv^/ó^A/, ul. na Bonie 1. 38

Teleffr.:..lill(IM"L\vu\v. »TelrlfliiXi". !)lf)

BIURA INSTALACYJNE:

Lwów, Akademicka 16, Telefon 665

Kraków, Rynek 34, Telefon Nr. 606

Urzdzenia elektryczne
wszelkieiio rodzaju po najtaszych cenach

Wyrób i najwiksze skady wszelkici

artykuów elektrotechnicznych

Specyalno! Specyalno

^yrób instrumentów elektromedycznych

<St i&



dla przedsibiorstw elektrycznych, wodocigów i l(analizacyi

Jeneralna Reprezentacya dla Galicyi i Bukowiny
Austryackich Zakadów Siemens-Schuckertowskich

we Lwowie, plac Halicki L. 15.

Urzdzenia Zakadów centralnych dla owietlenia miast.

Elektrj/czne koleje. Urzdzenia dla elektrycznego owie-
tlenia i przeniesienia siy. Elektryczne urzdzenia dla

rolnictwa. Telefony, gromochrony i sygnalizacya elek-

tryczna. Dynamo maszyny, motory, lampy ukowe i a-
rowe. Instrumenty lekarskie syst. Siemens & Halske

T. A. we Wiedniu.

Wszelkie zamówienia uskutecznione zostaj odwrotn poczt.
- ! Projekta, kosztorysy, porady techniczne bezpatnie. ==-

J. SCHREIBER
PRAK. BANDAYSTA

DOSTAWCA KASY CHORYCH KRÓL. ST. M. LWOWA
WE LWOWIE, UL. HETMASKA L, 6

poleca

:

Paski przepuklinowe Teufia poczochy
pachwinowe, jdrowe i anatomi-

;
gumowe „Vera" bez szwu, nadzwy-

czne najnowszych systemów, gu- i czaj trwae i przyjemne w uyciu.
mow 1 sprz_ynowe po zr. 1.50, i jeufla opaski menstrualne

^i.su, d.su, 4. , ». . Diana Mensis, Cleopatra i Luna.
Pasy brzuszne, ppkowe Prostotrzvmacze

i laparotomijne, oraz dla pa ,, _,

frOStOtrzymacze
w ciy i po porodzie - Teufia j

^la dorosych i dzieci w ronych
uniwersalne i „Correctio suspen-

' formach.

sorya w 50-ciu przerónych ga- ' Gorseciki hygien. dla panienek,

tunkach i formach Gorsety
Poduszki gumowe specyalne dla pa hygieniczne

we wszystkich wielkociach. i reformowe.

_^,_ Zamówienia z prowincyi jakote i na miejscu _~-.
"^^'

uskuteczniam w jak najkrótszym czasie. = "



m
= MIEJSKI =

ZAKAD GAZOWY
WE LWOWIE

Telefon Dyrekcyi Nr. 157., Sklepu Nr. 179

Wykonuje kompletne urzdzenia dla

owietlenia gazowego.

KOSZTORYSY NA DANIE BEZPATNIE
Utrzymuje stale. na skadzie

znaczny wybór wieczników i lamp,

piece kpielowe do opau gazem, od-

znaczajce si trwaoci i zupenem
bezpieczestwem w uyciu. Kuchenki
gazowe dla uytku domowego i re-

stauracyi. Piece pokojowe stojce

i do zawieszania na cianie.

Wszelkie przybory do wiata Auera w naj-

lepszem wykonaniu. Wyczne zastpstwo
Towarzystwa Auera we Wiedniu.

UWAGA. Gaz do pieców i kuchenek liczy

si po 16 halerzy za Im .

Lokal wystawowy i dla sprzeday
w pasau Mikolascha.

i^
V /



WINA

polecaj

Braa

Didoli
Lwów, Czarnieckiego 3

Wydawnictwo ksigarni

H. Altenberga we Lwowie

Cztery cykle:

Serya 1.

Warszawa
album z 7 kartonów

Cena Kor. 3.

—

Serya 11.

Polonia
album z 10 kartonów

Cena Kor. 4.

—

Serya III.

Li t U a n i a
album z 6 kartonów

Cena Kor. 5.—

Serya IV.

Wojna
album z 12 kartonów

Cena Kor. 5.—

Cena wszystkich czterech

albumów Kor. 15.— W oz-

dobnej trwaej tece K. 18"—

Kady cykl jest osobno do
nabycia.



08 Lekarzf

Organ Lekarzy Galieyi,

= lska i Bukowiny =

wychodzi 1 i 15 [kadego miesica

Redaktor naczelny:

Dr. SZCZEPAN MIKOAJSKI

Prenumerata roczna wynosi 6 F(.

u Rosyi 3 Rs.. U7 Niemczech 6 M.



n PUBLICZNA HALA AUKCYJNA
Lwów, Pasa Mikolascha

Zakad otwarty na podstawie koncesyi c k. Nam.

Waciciel: MARYAN KEMPNER
OTWARTA DZIE CAY * WSTP WOLNY

Staa sprzeda z wolnej rki i peryodyczn
pod kontrol wadzy publiczne licytacyc

Mebli, Dywanów, Ubra, Kosztownoci. Staro-
ytnoci, Dzie sztuki, Urzdze domowych, For-
tepianów, Broni, Powozów, Uprzy, Maszyn it. p.

Najdogodniejsza i najszybsza sprzeda ruchomoci.

NAJTASZE RÓDO ZAKUPNA.
Zakad podejmuje si sprzeday wszelkich przed-
miotów. — Wane w wypadkach zmian mieszka,
dziaów, spadkiem ruchomym, w konkursach, li-

^.^ kwidacyach i t. d.

i I —— Za porednictwo taryfa staa, niska —^iir:

Ksigarnia B. AlfenOergam Gmooiie
poleca swoj

Wypoyczalni ksiek
która obecnie znajduje si w osobnym lokalu, ul. KI. Taskiej

Wypoyczalnia zostaa znacznie powikszon
Zawiera wszelkie nowoci belletryst. w jzyku
polskim, francuskim, niemieckim i angielskim

Waruniii aBonamenfU: Lm dSnTnal dzS;
Kaucya K. 2, opata dzienna 20 hal. — b) abonament mie.
na 1 dzieo: kaucya K. 2, opata mie. K. 1, — c) Abon.
mie. na 2 dziea: kaucya K. 4. — op. mie. K. 2.— Na
prowincyi: Abonament na 10 dziel: Kaucya K- 12, op.
mie. K. 4. Koszta przesyki ponosi w caoci Abonent.

Katalog wypoyczalni, obejmujcy spis ksiek polskich,
francuskich i niemieckich do nabycia za cen 60 halerzy.

. )


