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zdrowej wody do picia, domy mieszkalne 
czyste i z komfortem urządzone, racjo
nalne urządzenie czyszczenia miasta, do
bra organizacja targów żywności - aże
by ludność mogła za.opatrywać się ta.nim 
kosztem w artyknły pożywienia dobo
rowego gatunku - a wreszcie takie uła
twienia obrotów handlowych, ażeby przez 
to nie tylko bierny baudel przywozowy i 
przewozowy · wzmagał się, ale żeby także 

budził się w miejscowej ludności popęd 
do przemysłowej produkcji, do starania 
się o spotęg9wanie wy w o z u. 

W mieście, zuajdująeem się w pomyśl
nych warunkach rozwoju, żyć możaa 
tanio, wygodnie, wesoło ; ruch handlowy 
i przemysłowy pulsuje żywo, ludzie przy
chodził do majątkó'w szybko, miasto za
pełnia aię wspaniałemi gmachami pubJi
cznemi, pięknami budowlami prywatnemi, 
rudery nikną, powstają. dzielnice przemy
słowe, tworzą się wreszcie arystokratyozne
dzielnice pełne pałaców, will i ogrodów 
wytwornie i z gustem pielęgnowanych. 
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Jak daleko miastu Lwowu do tego 
ideału, czuje to dotkliwie każdy, kto ma 
ten zaszczyt liczyć się do jego mieszkań
ców. Kamienice są u nas brudne i nie
wygodnie urządzone, a pomieszkania w 
nich drogie ; są całe dzielnice, które ze 
strony administracji miejskiej mają for
malny przywilej na. wszelkiego rodzaju 
niechlujstwo; to, co się robi we Lwowie 
dla regulacji ulic i placów, dla zewnętrz
nego upiększenia. miasta, nie stoi w ża
dnym stosunku do rezultatów osiągniętych 
w tym względzie przez inne miasta są

siednie - i sprawiedliwie można. powie
dzieć że Kraków, Stanisławów, a nawet 
Czerniowce zawstydza.ją Lwów co do po
śpiechu w porządkowa.ńiu się; dostarcza
nie żywności dla miasta Lwowa odbywa 
się w najprymitywniejszy sposób - wy· 
łącznie pra.wre przez drobnych przekup· 
niów i przez ludność wsi okolicznych, zaś na 
większą skalę obliczona. spekulaeja racjo
nalna prawie nie dotknęła. u nas tego 
pola. I dlatego też życie we Lwowie 
jest tak kosztowne, pomimo że trudno 
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buje tak dalece fakultetu medycznego 
nie potrzebuje ono podobnie już więcej 
lekarzy, jak ich ma, lekarze potrzebni 

. są dla. prowincji. Lecz pomimo to z pe
wnością nikt nie znajdzie się we Lwo
wie, kto chcia.lby zaprzeczyć 'temu, aże
by to nie było kwestją honoru dla na
szego miasta. stanąć w pierwszym szere
gu pomiędzy tymi, którzy pragną wy-

' ;walczyć utworzenie wydziału lekarskiego 
przy tutejszym uniwersytecie. 

Nie mvżna. wątpić także, iż miasto 
Lwów nie wzdrygnęłoby się nawet od 
pewnych ofiar ma.terja.lnych, ażeby tylko 
przyspieszyć pomyślne rozwiązanie kwe
stji wydziału medycznego. 

I zdaje się też - biorąc sprawę re
alnie, że inaczej nie będzie można osią
gnąć za.prowadzenia wydziału lekarskiego 
we Lwowie, jak tylko tym sposobem, gdy 
miasto Lwów wespół z reprezentacją. kra
ju ofiarują na koszta wzniesienia budo
wli potrzebnych dla szkoły lek_arskiej i w 
ogóle na koszta założenia. takiej szkoły 

pewien znaczniejszy fundusz - np. do 
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wysokości p.5łmiljona złr. w gotowych ~u
.dynkach lub w pieniądzach. Z wmo
skiem, tak im argumentem popartym, z 
pewnością maczaj we Wiedniu rachowa.
noby się, jak z najlogiczniejszemi zre
sztą argumentami retorycznemi. Chcąc 
na serjo starać się o utworzenie szkoły 
lekarskiej w naszem mieście, koniecznie 
potrzeba poprzeć te starania brzęczącym 
argumentem; i zadaniem to jest repre
zentacji naszego miasta na tę drogę spra
wę sprowadzić, wzywając sejm krajowy, 
ażeby ze swej strony odpowiednią ofiarą 
zechciał kwestję utworzenia fakultetu le
karskiego wesprzeć ! Inaczej ani maizyć 
o tem nie możemy, żeby rajchsrat uczy
nił coś dla tej sprawy. 

Dla rozwoju miasta. Lwowa jest kwe
stja wydz1a.łu lekarskiego wcale ważną. 
Bylibyśmy radzi, gdyby ktoś wynalazł 
inny sposób - mniej koszt~wny, aże~y 
tę kwestję poprzeć skutec~m10 we Wie
dniu. W Ameryce istnieją krawcy, han
dlarze zboża i gieldziśei tacy, dla któ
rych \o jest bagatelą, ofiarować parę mi-

Rozwój miasta Lwowa. a 
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jałowych i nieznośnych miast w środko
wej E_uropie. Szkoda wielka., że śro,dki 
materJaln~, jakie mi miasto na.sza rozpo
rząd~a, me dozwalają mu większych kwot 
łożyc na cele upiększenia zewnętrzu ego. 
Dla _miast wię~s~ych są tego rodzaju wy
da.tk~ rzeczyw1śc10 nadzwycz n.j korzyst-· 
nem1, gdyż do pięknego m ia.sta, gdzie 
można. mieszkać i żyć z komfortem łatwo 
ściągają się bogaci ludzie, którzy ~naczne 
kwoty pieniędzy pomiędzy ludność miej
~cową w obrót puszczają przy ulicach 
1 placach starannie utrzymywanych , po
wstają_ łatwiej piękne budowle, i w ogól& 
wy~ab1a się w mieszkańcach dobry gust i 
p~ciąg do elegancji, która nie zawsze po-
01ąg~ za_ s~bą zbytkowne wydatki, a przy
czyma s~ę ~adzwyczaj skutecznie do upo
wszechmema o bycza.jów cywili z o wanycb 
nawet w najniższych klasach ludności. 

Powiedzieliśmy wyżej, że to wielka 
szkoda., iż gmina miasta. Lwowa nie może 
czyni~ znaczniejszych wydatków na upię
kszeme. Oto pomiędzy iunemi w samem. 
sercu miasta jest plac, który gdyby zo-
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stał z gustem uregulowany, nie tylko że 
ca.lej tej części miasta na.da.łby pozór 
przyjemniejszy, a.le pod względem ma.te
rjalnym wydatek na ten cel poniesiony 
wypłaciłby się obficie, gdyż podniosłaby 
się przez to bardzo znacznie wartość 
wszystkich domów tam znajdujących się, 
powstałyby tam sklepy bogate, i dałoby 
się impuls kapitalistom do budowania w 
tak korzystnem miejscu nawet koszto
wniejszych gmachów. Czytelnik łatwo się 
domyśli, że chcemy tu mówić o placu 
Halickim. Dawna rada miejska, jak wia
domo, dość nieprzechylnie przyjęła, po
mimo gorącej obrony radnego dr. Juljusza. 
Czerkawskiego, wnioski magistrat•, któ
rych celem było dać początek estetycznej 
regulacji placu Halickiego. Był to błąd, 
i spodziewać się należy, że nowa. rada 
miejska lepiej w tym względzie ocenić 
potrafi rzetelny interes miasta. Miano
wicie koniecznie potrzeba dążyć do usu
nięcia szpetnych ruder pod I. 4, 5 i 6 
przy tymże placu znajdujących się. Byłoby 
to także .dobrodziejstwem dla miasta , 
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gdyby się znalazł jakiś kapitalista., któ
ryby za.kupił realność pod I. 7 na placu 
Halickim, której front, ku placowi Ma
rja..cki~mu zwrócony, w prześlicznej znaj
duje się perspektywie. Ten dom także 
niedaleki jest upadku, i żydzi pewnie nie 
p~ż~łują z~b~egów, ażeby tak korzystne 
m1eJsce zaJąc na swoje kramy. 

Konieczny warunt,k upiększenia mia
sta st.anowi zmuszenie żydów do prze
strzeginia istniejących przepisów porządku 
w dzielnicach przez nich zajętych. Jak 
gdyby jakaś moc zaczarowana ubezwła
dniła. wszystkie organa magistratu, któ
rych zadaniem jest przestrzegać porządku 
na ulicach i w domach, tak zupełnie nic 
nie znać ich wpływu na zajętych przez 
żydów ulicach! Złośliwi utrzymują· , że 
żydzi po prostu przekupiają strażników 
magistrackich, ażeby im oni nie naprzy
krzali się zbytecznie upominaniami o za
miatanie chodników, -O czystość · kloak 
i t. p. Ozy, i o ile tei;t za.rzut jest słu
sznym, nie tu miejsce roztrząsać -
konstatuję tylko, ie tak ludzie mówią. 
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W każdym razie, z jakiegokolwiek dzieje 
się to powodu, za.wsze to jest fak~em_, 
któreao prawdziwości nikt zaprzeczyc me 
'ldoła~ że służba miejska. w dzielnicach 
żydowskich nie tak ściśle pr_zestrze~a po
rządku, jak w innych częściach miasta. 
Dla czegoż w innych wielkich miasta.eh 
udaje się zmusić żydów do porządku? . 

Nowa usta.wa. budownicza, gdy weJ
dzie w życie, będzie podobno ze wszy
stkich najdzielniejszym środkiem zewnę
trznego uporządkowania. mia.8ta. Oby tylk?. 
bogi dozwoliły doczekać się już raz sankCJl 
tej usta.wy!. .. 



. . 
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wie stylem, czy chce, czy nie chce musi 
mieć do czynienia: jest ta~ główny u
rząd podatkowy, try buna.} cywilny, tabu
la, dyrekcja finansowa., główna kasa kra
jowa i archiwum map. 

. Po za hotelem Angielskim, od rogu 
uhcy Jagiellońskiej zaczyna się rejon 
hu.rtown~ch składów żydowskich i żydow
sk1eh zaJazdów: jestto dalszy ciąg ulicy 
Ka.rola Ludwika ku placowi Gołuchow
skich, plac Gołuchowskich z przytykają
cym do niego placem Krakowskim w nie
dalekiem sąsiad ztwie z ulicą Kazimierzow
ską i całą siecią zaułków, za.pchanych 
skła~ami najrozmaitszych towarów; w tej 
okoh~y znajduje się wreszcie teatr, który 
sam Jeden spowodo wuje eodziennie ruch 
tysięcy ludzi. 

. N~ północ od tej części miasta znaj
dują BH~ znowu ulice i place, w których 
koncentruje się takie nadzwyczaj ożywio
ny ruch handlowy : tam jast .siedlisko 
handlu materja.łem drzewnym, targowica 
zbożowa, fabryka gazu, tandeta nowa 

~ . ' . rzezma, fabryka _nariędzi rolniczych, 
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wielkie młyny parowe, dwa duze browa
ry, największe piwiarnie i winiarnie -
a. wreszcie dworzec kolei żelaznej (Pod
zamcze). 

Opuściwszy tę dzielnicę, pełną ruchu 
i zgiełku, wchodzimy w inny świat, gdzie 
wszędzie w leeie zielono i rozkosznie -
wchodzimy w rejon Zamkowej góry, kto
rej piękności naszemu miastu niejedna. 
wielka stolica słusznie zazdrościć może. 
Szkoda tylko, że dotychczas tak mało 
uczyniono w tym celu, a.żeby dla zdro
wia i przyjemności mieszkańców uczynić 
ją ze wszystkich stron łatwo dostępną, 
ażeby jary i stoki naszej ślicznej góry 
Zamkowej ożywiły się pałacykami le
tniemi i ogrodami starannie pielęgnowa
nemi. Ta.kby przynajmniej stało się 
wszędzie indziej, gdy we Lwowie tulą 
się u góry Zamkowej tylko nędzn.e cha
ty, za.mieszka ni prze~ ludność, ~tóra 
wcale nie ma czasu am ochoty, am też 
środków po temu, ażeby dogadzać jakimś 
estetycznym pragieniom. Jeden tylko p. 
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Kisielka miał tyle praktycznego zmysłu, 
że ~yzyskać potrafił piękności przyrody, 
rozsiane u góry Zamkowej. Wiadomo 
ja~~e świetne interesa robi na tam pa~ 
K181elka, a przecież - a przecież do
tychczas tylko on sam tam króluje! ... 

A dlaczego? 

Oto dlatego, że p. Kisielka sam · się 
postarał o ulicę, która od żółkiewskiego 
gościńca. ułatwia przystęp do jego za.kła· 
dów. A dalej już trudno się dostać. 

.. W!gramoliwszy się od zakładów p. 
K1SielkI na górę iamkową, schodzimy u
licą Teatyńską znowu w środkową część 
miasta. 

. W takiem to kole koncentruje się, 
czyli raczej powinienby koncentrować się 
we Lwowie ruch komunikacyjny. I już 
b~rd_zo mało ma zarząd miasta do uczy
n10nia, ażeby wytworzyć jednolitą arterję 
dla uregulowania tego ruchu. 

· Mam tu na myśli założenie jedno
litej drogi obwodowej, która.by przecina-
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ła. wszystkie wy liczone po~yżej . ~zęści 
miasta. Ogni wa. uo tej drogi są JUZ go
towe - byleby je tylko powiązać. Ki?ru
nek jej wyobrażam sobie w nastę_puJ_ący 
lilposób : począwszy od placu Hallck1ego 
przez plac Marjacki, ulicę Karola Lu
dwika do placu Gołuchowskich. Ta~ 
gdyby zdemolowano realności nr. 6, 7 1 

8 to uzyskanoby przepyszną perspekty-, 
V:ę na targowicę zboiową i szeroką, w 
równej linji biegnącą ulicę Słoneczną, 
którąby tylko trochę uregulować wypada
ło z tej strony, gdzie teraz stoją walące 
się domki' nr. 2, 4, 6, 8, 10. Na placu 
Misjonarskim poszła.by droga ob~odo~a 
łukiem ku nasypowi kolei żelazneJ, mi
jając tandetę i nową , rzeźnię ~iejską . 
J eżeliteż mają powstac we Lwowie han
dlowe składy kolejowe (entre p 6 t s), 
to bodaj cz.y nie najwła.ściwszem ~yłaby 
dla. nich miejscem okolica naprzeciw rze
źni, np. na Kortumówce. Z placu Mi
sjonarskiego poszłaby droga. obwodowa. 
po pod most kolejowy, nad ulrną Zama.r
stynowską położony, da.lej tą ulicą na 
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tek wybudowania tak doniosłej arterji 
, komunikacyjnej, o ile ożywiłby się ruch 

ogólny, o ile podnioiłaby się wartość 
sklepów i domów wzdłuż tej całej ulicy 
olbrzymiej i na zbiegających się ku niej 
ulica~h przyległych. Koszta zaś, jakie 
budowa clr'ogi obwodowej za sobą pocią
gnęła.by, nie stałyby w żadnej proporcji 
z ogromnemi korzyściami, jakie ona mia.
stu na.i3zemu przyniosłaby ! 

Na załączoi;iym przy końcu, planie 
miasta Lwowa Il,!3,znaczony jest kierunek 
projektowanej tu lwowskiej „R i n g stras
s e." 

VIII.· 

Miejskie dobra ziemskie. 
Była mowa dotychczas o samych ta

kich projektach, których wykona.nie wy
maga. znacznych nakładów pieniężnych. 

Czas wiec byłby za.stanowić się i nad 
tern, zlrąd wziąć środki na tych proje
któw urzeczywistnienie? 

Odpowiedź na. to pytanie znajdujemy 
także w treści rozpraw rady miejskiej w 
przedostatniej kadencji w tym czasie, 
kiedy roztrząsano wnioski o zaciągnięcie 
pożyczki w wysokości 21/ 2 miljona. n~ 
uporządkowanie i upiększenie miasta. 

Zanim bowiem przyszło do uehw&
lenia. pożyczki, zastana.wiano się na.d in
nym wnioskiem (jeśli się nie mylę, 

pochodził ten wnio~ek od p. Ja.na Do-
4• 
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brzańskiego) ażeby gmina sprzedała 
wazyetkie swoje dobra ziemskie, a uzy
skane ze sprzedaży pieniądze ażeby obró
ciła na budowle i amelioracje wewnątrz 
miasta. Zwolennicy tego projektu dowo
dzili wtedy nie bez słusznej racji, że do
chód, jaki ma. mia.sto Lwów ze swoich 
dóbr ziemskich, bynajmniej nie odpowia
da ich kapitałowej wartości , że pod 
względem intraty dobra. ziemskie mia
sta Lwowa wcale nie stanowią wyjątku 
pomiędzy innemi maj ętnościami, naletą
cemi do t. z. ,,martwej ręki•, gdyż ko
szta zarządu pochłaniają tak zna.czuą 
część dochodu, ie każda jaka.kolwiekbądź 
inna lokacja funduszu tela.znego gminy 
Iepiejby się opłaciła. Zwłaszcza w, 
gdyby ten kapitał, jaki pnedstawia war
tość dóbr ziemskich, własność gminy sta
nowiących, użytą została w sam em mi e
ś cie i dla mi a. s ta., to niety;lko wartość 
samego majątku gminy podniosła.by się 
w takim razie, a.le podniosłoby się takie 

. i og61ne bogactwo miast~ Pobierając 
lichy t.zynsz za. dzierżawę folwarków swo-
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ich, musi iera.z gmina hojną ręką opła
cać się na wszystkie strony na przer~
żne presta.oje i datki, jakie tytnł wł_aśo1-
ciel& dóbr ziemskich za sobą. po~iąga. : 
na drogi gminne, szkoły, koś~1oły I cer
kwie, zapomogi i remuneraeJe, d~r~ z 
łaski, na reparacje budynk6w, na. Jakieś 
deputaty' i t. d. bez końca - tak, ~e 
osta.teeznie mało eo z intraty zostaJe. 
Dobra.: Bilohorszeze, Lewandó~ka., Brzn
chowice, Holosko małe i wielkie, Kiepa.
rów Kulpa.rków, Za.marstynów, Zubrza., 
Sie~hów, Pasieki zubrzeckie i Wybra
nówka. biorąc dwudziestokrotną kwotę 
podatku' przedstawiają . w~rtość z~yt 
1,200.000 zlr ., a dochód, Jaki ten maJ ~
tek gminie przynosi, dosięga· za.ledwie 
28.000 złr. rocznie, t. j. nie całe ~•/2 o/o: 
Oprócz tego zaś i inną jeszcze okohc~nośc 
wypada.loby wciągnąć w r~ehubę, miano
wicie, te miasto same, t. l· 1 ud~ 0 ś ć 
m i e j s k a n i e o d n o s. i ~ a d .n e l ko
r z y ś o i z t y c h z a m I e J .s k I ~ h ma
j ą t k 6 w! Oto na dowód. Ja.~ się wy
płacają gminie posiadłośe1 nieruchome. 







IX. 

Lwowskie tarro żywności. 

Dobra. organizacja targów żywności 
stanowi niezmiernie ważny czynnik roz
woju miast. Pierwszy zwrócił na ten 
przedmiot uwagę Napoleon I., który po
budował w Paryżu ogromne hale żywno
ści, i potęgą myśli genjalnej z wrócił wiel
ki kapitał na pole handlu artykułami ży
wności. Napoleon III., wierny tradycji 
Bonapartyzmu, który siłę państwa opiera.ł 
głównie na. materjalnym dobrobycie i 
bogactwie narodu, z nadzwyczajną tro
skliwością wydoskonalił do wysokiego 
stopnia organizację handlu wiktuałami w 
Pa.ryżu, i w ogóle we wsiystkich wielkich 
miastach Francji. Doprowadził on do 
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tego ideału, że co którakolwiek okolica 
świata produkuje najlepszego do jedzenia. 
albo do picia, to na francuza.ich targowi
cach sprzedają przekupnie i przekupki. 
po najniższych możliwych cenach. Jak 
niegdyś Henryk IV postawił sobie za. za
danie. dążyć do tego, ażeby każdy chłop 
franeuzki mógł mieć w niedzielę kurę w 
garnku, tak Napoleon 'III. doprowadził do 
tej doskonałości ta.rgi wiktuałów, żę śnia· 
danie, złożone z bułki, ostryg i wina 
mniej kosztuje w Paryżu, niż w niektó-. 
rych „rolniczycli" krajach mizerny ka.
wałek wołowego mięsa. Tam toż komi
sje ministerjalne i ankiety, złożone z naj
wyższych znakomitości finansowych i na
ukowych radziły nad sposobami dostar
czenia ludności miast wiktuałów świe
żych, w doborowym gatunku i jak naj
t&nszym kosztem. Do tego zastos6wany 
został ruch pociągów kolejowych, statki z 
Algieru wożą jarzynę na pa.ryzkie targi, 
policja targowa jest tak czujną, że sprze-

. dai fałszowanych artykułów żywności na 
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publicznych targach, stała się niema.I nie
możliwą. 

Czego we Francji dokazała opieka. 
rządowa, to w Anglji dokonało się przez 
prywatną konkurencję; tam wrodzony 
zmysł praktyczny narodu sam wskazał 
najwłaściwsze drogi i sposoby racjonal
nego urządzenia targów żywności. Ze 
wszystkich też okolic świata zwożą okrę
ty najdoskonalsze wiktuały dla Anglików. 
Przy śniadaniu spożywa. Anglik jajo su
rowe, sprowadzone z Niemiec albo z Fran
cji, szynkę irlandzką lub bifsztyk z· au
etralskiego wołu, bułkę z pszenicy po
dolskiej, austra.lskiej lub amerykańskiej,. 
stoi przed nim w czarce masło holsztyń
skie, a. popija przytem chińską herbatę, 
z pierwszej ręki sprowadzaną - wszygt
ko to zaś taniej, niżby gdziekolwiek in
dziej te same wiktuały w tak dobrym ga
tunku kosztowały. 

We wielkich miasta.eh niemieckich 
dopiero w najnowszych czasach ekonomi-
ści i wyższe władze administracyjne zwr~-
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eiły uwagę na. urządzenie targów ży
wności. 

We Wiedniu też dopiero na rok przed 
powszechną wystawą z. r. 1873 wzię~o 
się na serjo do należytego urządzen1a. 
handlu wiktuałami. Rada. miejska. wy
znaczyła osobną komisję dla tego przed
miotu. Komisja owa powołała. znów ze 
swej strony kilkanaście fachowych an· 
kiet, przesłuchała protokolarnie handl&· 
rzy i przemysłowców rozmaitych za.wo: 
dów, trudniących się targiem żywności, 
jak np. handlarzy zboża., właściciQJ.i mły
nów, piekarzy, rzeźników, krupiarzy, p.a.n
dlarzy ryb i drobiu, ogrodników,. handl~
rzy nabiału, drobnych przekupmów w1~ 
ktua.łów (gra.jzlerów), dyrektorów kolei 
żelaznych i spółek żeglugi na Dunaju i 
t. d. I ja.kto zwykle bywa. we wszyst
kiem innem, tak i pod tym względem 

. ca.łą. monarchję oddano na. usługi Wie
dniowi: taryfy i kurs pociągów wszyst
kich kolei austrjackich żelaznych urzą
dzono w ten sposób, a.żeby ze wszystkich 
;akątów państwa. najlepsze artykuły po-
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żywienia. jak najspieszniej i jak najtaniej 
dostać się mogły do Wiednia. Tym spo
sobem doprowadzono do tego, iż bifsztyk 
w_e Wieduiu z galicyjskiego woła, taniej 
memal kosztuje jak we Lwowie, przy
ezem jeszcze i ta zachodzi okoliczność, 
że Wiedeńczycy raczą zjadać tylko naj
tuczniejsze woły tutejsze zaś co gorsze, 
to dla nas zostaje. Tak samo dziAje · !!lię 
z węgierską wieprzowin'ł, łz mora wskim i 

, czeskim drobiem, jarzyną i rybami, z o
wocami ~yrolskiemi, z towarami tryjesty6.
skiemi i t. d. Wiedeńska Ap pro v i
s i o n i r u n g s-G es e I I s c haft , która 
trudni się dostarczaniem wiktuałów na 
wielką skalę, olbrzymie ciągnie korzyści 
z przyznanych jej przywilejów transpor
towych, a ludność Wietlnia ma tanią i 
dobrą żywność. 

We Lwowie dotychczas nie przedsię
wzięto nic dla racjonalnego uregulowania 
targu żywności. Jak było .od wieków, tak 
i dziś pomimo olbrzymiego ułatwienia 
środków komunikacji, tak, że najpowsze
dniejszo artykuły żywności, jak np. chleb 
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świeży i na.bia.ł, mogłyby być sprowa
dzane codziefl z dalekich nawet okolie, 
reprezentacja i zarząd miasta nic a nie 
dotychczas nie prz9diięwzięły w tym kie
runku, ażeby ułatwione zostało dost&r
czanie dla ludności miasta Lwowa arty
kułów żywności w doborowym gatunku, a 
tanio. Jak było przed wiekami, tak i 
dziś wyżywienie ludności miasta Lwowa 
całkowicie pozostawione jest na łasce 
przekupniów drobnych, i - 1 ich e g o 
k o m i s a r j a t u t a r g o w e g o ..• 

Spodziewać się należy. że nowa rada. 
miejska nie zaniedba. zwrócić uwagi Ra 
ten wa.iny przedmiot, że za przykładem 
Wiednia i innych miast większych i na.
sza także reprezentacja miejska wyzna
czy komisję dla reformy targu żywności 
jak niemniej i urzędu targowego. 

Racjonalny ustrój targu żywności 
może mieć ten skutek, że ludność mia
sta Lwowa, nie dziesiątki, ale krocie ty
sięcy będzie mogla. oszczędzać corocznie 
na cenach towarów potnebnych do po
żywienia powszedniego, a oprócz tego także 
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w ek:onomieznem zna.ezeniu tego wyrazu 
tylko przemysłowcy i kupcy. Ztąd wy
nika, że gdzie ludność przemysłowa jest 
ubogą, tam też z pewnością i miasto 
całe do bogatych liczyć się nie może -
a ponieważ, jak powyżej Śkonst:1tbwaliśmy t 
we Lwowie jest ludność przemysłowa u
bogą. stosunkowo (z nadzwyczaj nielicz
nemi wyjątkami) więc też nie może ni
komu przyjść na myśl poczytywać Lwów 

·· cały za miasto zamożne. W dalszej 
konsekwencji powiedzieć można, że gdy
by - czy to reprezentacja miagta , ozy 
ktokolwiekbądź inny, kompetentny do 
tego, usilnie i systematycznie zajął się 
usunięciem przeszkód, stojących na. za-

, wadzie rozwojowi zamożności przemysło- , 
wców lwowskich, to tym sposobem przy-. 
czyniłby się ba.rdzo skutecznie do pod
niesienia świetności i bogactwa naszego· 
miasta ,w ogóle. 

Dwie są główne przyczyny tego 
objawu, że rękodzieln1ey i przemysłowcy 
lwowscy biedują : n & j p r z ó d b rak 
p o m i ę d z y n i m i 1 u d z i z .w y ż e 1. ą 

67 -

inteligencją, z nauko w em wy
kształceniem w swym za.wo
d z i e, a p o w t ó r e s z c z u p ł o ś ć k a
p it a ł n o br ot owego, j ~kim przed
s i ę ~ i o r s t w a t u t e j s z e z a z w y
c z a J r o z p o r z ą d z a j ą. 

Pozwolę sobie bliżej uzasadnić to 
twierdzenie. 

Otóż eo się tyczy drobnego przemysłu 
rękodzielniczego , to w XIX. wieku po
winien on być w ten sposób kierowa.ny, 
ażeby przeradzał się stopniowo w prze
myełfabryezny. Tymczasem-co się u nas 
dzieje, gdy któremu z rękodzielników 
naszych pomyślnie idą interesa? Czy · 
może rozszerza on warstaty, ezy zapro-
wadza w nich fabryczną metodę sicze
gółowego podziału pracy, ze spożytkowa
niem maszyn, o ile to tylko jest możli
wem, czy może przez komisjonerów i w 
drodze ko1espondencji handlowej stara się 
rozszerzyć zakres odbytu dla swoich wy
robów? 

Nie I 

~. 
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I oóż oni robią P Oto kupują kamie
nice albo wsie. Przez jakiś czas trzymają 
jeszeze niby z łaski sklepy: swoje otwart.e, · 
gdzie za bardzo drogie pieniądze można 
sobie kupić ten zaszczyt, że się ma wyrób 
renomowanej firmy lwowskiej, a nareszcie 
i utrzymywanie sklepu sprzykrzy się roz
wielmożnionym ma.gnatom od igły i he
bla, i oddają przedsiębiorstwo swoje pro
wizorom, a sami spożywa.ją w blogiem 
próżniactwie owoce pracy młodości. Za
częli zawód swój niczem, albo z lada 
ezem, a dorobili się kroci - lecz do 
miljonów dążyć Ju r. 1m się nie chce I 
Zamiast poświęcać całą uwagę rozwojowi 
warstatu, który im dał zamożność i zna
cze~ie w społeczeństwie, oni wzgardzają 
tym warstatem na starsze lata. 

Ztąd to pochodzi, że mamy we Lwo
wie podwójnego rodzaju handle tutejszych 
wyrobów przewysło"Wych - oba jedna 

kowo drogie. Jedne są drogie dla tego, 
że mieszczą się w nich wyroby początkie
wiczów, którzy na sklep pożyczyli mote 
pieniądze na. wysoki procent1 a materjał 
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biorą od żyda na kredyt, & inne znów są 
drogie dla dostojeństwa firmy. I któż na 
tem najlepiej wychodzi? Rozumie się, że 
żydzi, którzy sprowadza.ją z Wiednia. i z 
innych mia.st fabrycznych te same wy
roby, i jakkolwiek liczą sobie grubą pre: 
wizję, i chociaż kupujący opłacać musi 
także koszta transportu, to przecież sprze
da.ją je taniej, niż tutejsi przemysłowcy. 
z Wiednia. do Lwowa. jest sto mil, lecz 
na drugich sto mil - a może i jaszcz.a 
dalej na wschód wiedeńskie wyroby ma.Ją 
wielki odbyt, gdy o lwowskich fabryka.n· 
ta.eh nikt tam nic nie wie. Jednam sło
wem komercja.Ina część lwowskich przed
siębiorstw przemysłowych jest fatalnie ~
rządzouą, czyli raczej zupełnie nie ma ona 
żadnego urządzenia.. Właściciel niejednego 
wielkiego warstatu i wspaniałego sklep.~ 
we Lwowie zaledwie potrafi nagryzmohc 
uchunek (rozumie się be1. ortografji), a 
o prowadzeniu korespondencji kupieckiej, 
która stanowi nieodzowny wa.runek do
brego powodzenia przedsiębiorstwa, aa. 
odbyt obliczonego , ani mowy nie ma. ... 





-n-
wa, gdy zostanie nareszoi& już raz zre
organizowaną, odda kiedyś także nieo
bliczone usługi naszemu przemysłowi. 
Za.nim jednakże to slońee zejdzie, po
trzeba. koniecznie przedsięwziąć jakieś 
środki, któreby bezpośrednio wpłynęły na 
to, a.żeby zwrócić ku zawodom przemy
słowym ludzi z wyższemi studjami te
chnicznemi. 

Cel ten moinaby osiągnąć tylko tym 
sposobem, jeżeliby rada miejska ustanowić 
zeeheia.ł 1 kilka stypendjów w znaczniej
szych kwotach na podróż za granicę dla. 
ukończonych techników, którzy chcieliby 
wykształcić się w istniejących tam wzo
rowych zakładach przemysłowych p r a
k ty c z n i e w ja.kiemś rzemiośle. Kor
poracje rękodzielnicze powirrne mleć 
przyznane prawo przedstawiania radzie 
miejskiej terna. z pomiędzy kandydatów 
do tych stypendjów, a powinno też być 
postawiono za. warunek konieczny, l a.żeby 
kandydat do stypendjum przed wyjazdem 
za granicę przynajmniej przez pół roku 
pracował w którym z tutejszych warsta-
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tów, a po powrocie osiadł pnyua.imniej 
n& •trzy lata we Lwowie. 

J ezeli ktoś potrafi skut6czniejszy 
wymyślać środek zwrócenia. ludzi z wyż
szem wvkszta.łeeniem na.ukowem na dro- , 
gę praey przemysłowej, niechaj z nim wy· 
stąpi. Zdaje się jednak, że to trudno 
będzie. 

W końcu muszę parę słów poświę

cić drugiej także kardynalnej przyczynie 
lichego stanu materjaluego nasiych prze
mysłowców - mia.uowicie podnieść mi 
wypada trudność nadzwyczajną w otrzy
maniu kredytu, z jaką na każdym kro
ku walczyć muszą nasi przemysłowcy. 
Dotyehezas są oui bowiem niemal wy
łącznie ograniczeni na kredyt z fundu
szu poiyczkowego im. Franciszka Józefa, 
zostającego pod zarządem magistratu, a 
który rozporządza zaledwie dwudziestu kilku 
tysiącami iłr. z kas zaliczkowych, z nie
których banków najdroższych - i. od ży
dów... Bauk narodowy jest dla nich nie
mal nieprzystępny, jak chyba tylko w 
żyrowej spółce z kupcami - a do czego 
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prowadzą takie spółki, zbyt niedawne wy
padki smutne aż nadto wymownie 
świadczą .•. 

· Sprawa kredytu stoi w ścisłym 
związku z kweetją reprezentacji przemy
słu w lwowskiej izbie handlowo-przemy
słowej dlatego, że wotum tej izby sta
nowczy wywiera wpływ na. wybór cenzo
".'Ów, i w ogóle na warunki kredytowe w 
filji banku narodowego. Nie przemysło
wiec, ale jeden z księgarzy tutejszych, p. 

> Władysław Gubrynowicz, ma. tę zasługę, 
iż rozpoczął w izbie handlowej i prze
my:1łowej kampa.uję w tym celu, a.żeby 
wywalczyć zmianę jej ordynacji wybor
czej na. korzyść przemysłowców. Usiło
wania, w tym kierunku podjęte nie wy
szły dotychczas po za zakres pobożnych 
życzeń. Miasto, czy li raczej rada miej
ska powinna jak wraz z sejmem za.jąć się u
rzeczywistnieniem. wniosku p. Gubryno
wicza, a oprócz tego udać się do rządu i 
do rady państwa z przedstawieniami, ma
jącemi na celu powiębzenie dotacji tu-
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tejszej filji banku ·narodowego , i ulżenie 
warunków kredytu w tejże filji dla prze
mysłowców tutejszych. 

, 



XI. 

Chrzaścjańscy tnucJ. 
Kupujących są. dwa rodzaje: jedni żą

dają towaru bądź co bądź najtańszego, inni 
zaś wolą więcej za.płacić , byle g~tunek 
kupionej rzeczy był najlepszy, fason wy
wtorny - i w ogóle lubią kupować tylko 
w „ porządnych" sklepach. Zwolenników 
taniości można liezyć pomiędzy kupują

jącymi najmniej 8 procent, reszta, t. j. 
5 procent, a może i jeszcze mniej, przy
pada. na amato:rów towaru dobrego bez 
względu na cenę. Na pierwszym rodzaju 
kupujących zarabia się zazwyczaj (bo 
n ie z a w s z e !) mało , a.le często - na. 
publiczności eleganckiej mają kupcy za
robek mniej częsty, a.le za to nie potrze-
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bują tak skrupulatnie liczyć się z pro
centem zarobku. 

Podług tego też, cośmy dotychczas 
powiedzieli , dzielą się u nas i ku pey : 
pole sprzedaży towarów tanich, a we 
wielkiej masie , opanowali niemal wy
łącznie żydzi - publiczność elegancką 
zostawili zaś chrześcjańskim kupcom. 

Kto sobie obrał część lepszą ? -
łatwo odgadnąć. 

I właśnie ten objaw stanowi przy
czynę kardynalną stopniowego podupada
nia ehrześcja.ńskich handlów we Lwowie, 
że nasi kupcy dobrowolnie przyzna.li ży
dom przywilej na. taniość! To prawda, że 
co się tyczy dobrego gustu , i tego, co 
utartym terminem nazywa. się u nas 
,,szykiem", żydzi nigdy nie potrafią na
szym dotrzymać pola.. Lecz cóż niestety, 
gdy w teraźniejszych ciężkich czasach i 
najzamożniejsi ludzie chętni& po8więcają 
wzgląd na szyk, względom oszczędności, 
czyli innemi słowy, nie jeden, kto da
wniej kupował wszystko u obrześcjafl
skich kupców, dziś zagląda coraz częściej 
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zdr~żają też cenę robotnika w całej 0 „ 

kohcy, pochłaniając bezużytecznie bardzo 
znaczną ilość roboczej siły. Trakta.menta 
do jakich mnóstwo nadarza się sposobności 
przy tych przechadzkach, niweczą takie 
znaczną część zyskanego w mieście za. 
s~rzedane wiktuały grosza. Licząc prze
ciętną wartość dnia roboczego pod Lwo
w~m t Y I ko na 30 centów, i gdy przyj
miemy w ogólności tylko po pół dnia 
straty. robotnika wędrującego codziennie 
do ~1asta z wiktuałami, to okaże się, iż 
wymka. z tych wędrówek strata pienięina, 
corocznie do 300.000 zlr. doehodząca ! 

W krajach więcej cywilizowanych 
albo. handlarze miejscy skupują po wsiach 
okolicznych hurtownie od całych gmin za 
stałym kontraktem nabiał i inne wiktuały 
albo też gminy przez utrzymywaną wspól~ 
nym koszta~ podwodę kolejno wysyłają 
hurt~m swoJe produkta do miasta, skąd 
w~mka ta korzyść, że się wsie podmiej
skie ka.ż~ego peranku nie wyludniają. 
W AnglJI za.ś, w niektórych niemieckich 
miastach, a. w najnowszych cza.tiach i w 
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Styrji włościanie zaczęli łl\czyć się w 
formalne spółki, utrzymujące stałe sklepy 
po mia.sta.cb, gdzie sprzedają swoje pro
dukt&. Kiedy my podobnego postępu do
cze-kamy się? ••. 

Drugim powodem ubóstw.a okolic po-
delwowskioh, e. e,wentualnie drożyzny 
iwiktua.łów we Lwowie, jest lichy eta.n 
gospodarstwa w otaczających .nasze mia
sto wsiach. ·Włościanie podelwowscy pro
dukują mało, a to co produkują, jest ·w 
lichym gatunku - z czego ·znów w1nika, 
ae my Lwowianie za lichy stosunkowo 
towar musimy drogo płacić. Pod tym 
względem Kraków niezmiernie daleko wy
przedził mia.sto nasze, t. j. nabiał, ja
rzyny i owoce są tam bez porównania 
lepsze - a ta.fisze jak we Lwowie, a to 
dlatego, .ie stara cywilizacja włościan 
podwawelskiej stolicy przyzwyczaiła ich 
już dawno do staranniejszej gospodarki, 
niż to praktykuje się pod Lwowem. Urzą-
dzenie dla. użytku włościan podlwowskieb 
wędrownych kursów racjonalnego chowu 
bydła, obchodzenia sie z nabiałem, chowu 
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doborowych "gatunków drobiu, umiejętnej 
uprawy jarzyn i sadownictwa, jest konie
cznością. 

Gdy stan cywilizacji w pobliżu Lwowa 
osiadłej _Iudn?ści podniesie się, wtedy 
otoczy się mia.sto nasze wiankiem wsi 
pięknych i zamożnych, a wiktuały we 
Lwowie potanieją, i łatwiej będzie coś 
dobrego dostać, niż teraz. Lwowska filja 
towarzystwa gospodarskiego przy pomocy 
wła.~z aut~nomicznych mogła.by, gdyby 
?hc1ała ~1astu naszemu - jak niemniej 
Jego okolicy bardzo ważne oddać usługi. 

XV. 

Stosunki suołeczne 
Społeczność, jednolity przedstawia

jąca żywioł towarzyski, stanowi niezwy
ciężalną potęgę, gdyż nie ma ludzkiej 
siły, która zdołałaby w takim razie roz
bić tę masę, miljonowemi węzłami wspól
nych tradycyj, obyczajów i uczuć spo
joną. 

Nie można niestety tego powiedzieć 
o Lwowie, ażeby ludność jego stanowiła 
tak silnie spojoną wewnętrznie, litą masę 
społeczną. Wprawdzie na. zewnątrz uwy
datnia się w życiu i działaniu naszego 
miasta cecha polskości wybitnie; siła 
żywotna polskiego elementu we Lwowie 
cudów już dokazała. , asymilując z sobą 

trwale najnieprzyja.źniejsze żywioły obce, 
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nia i~dowskiego przez beiwzględne wy
ltoname zasady przymusu szkolnego i po
kierowanie. w taki sposób tą sprawą, a
żeby młodzież żydowska wychowywała się 
od najwcześniejszych lat z naszą mło
dzieżą, w polskich szkołach. Starych ży
~6w my już zmienić nie potrafimy, lecz 
Jeżeli wpływ koleżeństwa szkolnego nie 
zatrze , albo przynajmniej nie osłabi w 
młodych umysłach dzieci żydowskich 
wszczepionego im przez starszą generację 
~czucia niemieckości, to doprawdy zwątpić 
JUŻ można., czy w ogóle na tam polu zdo
łamy do czegoś doprowadzić! 

. Miasto Lwów, jako stolica. prowincji, 
powrnno nie szczędzić ofiar ni za.biegów, 
ażeby . przodować reszcie kraju w pol
~zcze~m żydów. A_ cel ten uda się osiągnąć 
Jedyme tylko tym sposobem, jeśli właśnie 
w dzielnioacli żydowskich będzie gmina „ 
wznosiła. polskie szkoły ludowe, ażeby 
przepełnione teraz niemiecko-żydowskie 

-szkoły wyznaniowe stały się zbytecznemi. 
Oto nie dawniej jak w roku 1874 po
wstala na Krakowskiem druga kompletna 
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czteroklasowa szkoła publiczna „główna" 
dla dzieci żydowskich, z wykładowym ję
zykiem niemieckim. Gdyby tam istniała 
już podobna szkoła miejska, to nie było
by pozoru do otwierania. obok niej wyzna
niowej szkoły czteroklasowej. 

Przy rozprawie nad kwestją wybudo
wania gmachu na pomieszczenie szkoły 
św. Anny, radny dr. Goldmann wyłu
szczył w radzie miejski~j mniej więcej 
te same zapatrywania na sprawę znaro
dowienia ludności żydowskiej we Lwowie, 
jak ja tu uczyniłem. Inny radny miej
ski, pan T. K. w „Gazecie Narodowej" 
to samo powiedział. Spodziewać się więc 
można, że w łonie re prezentacji na.szago 
miasta wyrobi sobie należyte uznanie po
czucie potrzeby urządzenia oprócz szkoły 
św. Anny, jeszcze jednej miejskiej szkoły 
w dzielnicy, zamieszkałej przeważnie przez 
ludnoś~ żydowską. 

W sprawozdaniu pana. prezydenta 
znajduje się lakoniczna wzmianka o tam, 
że nieprawnie istniejące chajdery żydow
skie, te najszkodliwsze rozsadniki fa.na-
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jest tr6dłem rozmyślan i u wag, w ni
niejszem dzi&łku spisanych. To uczucie 
dodało mi także odwagi poświęcić je no
wej reprezentacji miasta Lwowa , gdyż 

przypuszczam, że jakkolwiek w tym albo
owym szczególe rozumowania. moje nie 
trafią do przekonania sfer decydujących 

o losach gminy, to że w dobrej wierze 
popełnione pobłądzeJlia moje dadzą 

może -pochop osobom kompetentnym, do 
wskazania w1aściwyeb dróg rozwoju gro
du naszego. 

W kwietniu, 1877 roku. 

Dt.dwersytet im. Adama lfickie11iaa 
Instytut Geograłi~ . 
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