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Od wydawców.
Z pomiędzy najważniejszych czynności, jakie W ydział 

Towarzystwa w swem sprawozdaniu z roku 189B/4 następcom 
przekazał, było wydanie niniejszej księgi pam iątkowej.

Jednak przy usilnej pracy wydawców księgi, zaledwie 
obecnie możliwem się stało wydanie jej w tym  stanie, w jakim  
ją  łaskawym czytelnikom do rąk  oddajemy.

Trudności, j akie w ułożeniu księgi się nasuwały, były 
bardzo różnorodne. Życiorysów bardzo skąpo nam nadesłano, 
choć jak  skorowidz w ykazuje, wysłaliśmy formularzy około 
3.000, a zatem przeciętnie prawie po dwa do każdego członka 
Zjazdu. W  opracowaniu historyi mieliśmy także niemało trud 
ności. Ani z archiwum Tow arzystw a, ani Szkoły Politechnicz
nej nie można się było niczego dowiedzieć o pierwszych cza
sach Towarzystwa. Wiadomości zaś czerpane od naocznych świad
ków — były czasami tak  sprzeczne, lub wprost niepewne, że 
trzeba było po kilkakroć z różnych źródeł o tych samych 
faktach zasięgać informacyi. Ale nawet daty statystyczne, 
spis członków honorowych, wydziałów, wydawnictw i t. p. 
nie było tak  łatwo zebrać — a główną przyczyną, tego jest 
brak porządnie urządzonego archiwum.

O ostatnich czasach Towarzystwa mówimy stosunkowo 
najwięcej, gdyż mniej więcej od r. 1887 widoczny jest w ca- 
łem tego słowa znaczeniu ŚAvietny rozwój Towarzystwa, a nie 
brak także sporo nagromadzonych informacyi.

Także i kwestya m ateryalna odgrywała w wydawnictwie 
niniejszem wielką rolę. Zebrany m ateryał do druku okazał 
się w rezultacie dość obfitym, ta k , że Towarzystwo musiało 
postarać się o dość znaczne fundusze na wydanie księg i, gdyż 
przedpłat było bardzo m a ło , a wysokość tychże w żadnym 
razie nie wyrównuje faktycznych kosztów pojedyńczego egzem
plarza.

Ks. pam iątkow a. 1
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W  końcu pozwalamy sobie — oddając niniejszą książkę 
do rąk Szanownych Czytelników — prosić o pobłażliwość dla 
całego wydawnictwa, mamy bowiem przekonanie, że zrobiliśmy 
co było możebnem, aby wydawnictwo dobrze wypadło, a tem 
samem było cenną pam iątką dla członków Zjazdu. Dodajemy 
w reszcie, iż w braku życiorysów zmuszeni byliśmy z ksiąg 
R ektoratu zasięgać informacyi o wielu byłych słuchaczach 
naszej Politechniki. Ci też Panowie sami sobie muszą przypi
sać niedokładności podanych dat.

W szystkim tym  Panom , którzy przysłaniem jakichkol
wiek dat lub opisu faktów, czy to do historyi Towarzystwa 
się odnoszących, czy też do 50-ciu la t życia koleżeńskiego 
młodzieży lwowskiej Politechniki — dopomogli nam do do
prowadzenia niniejszego wydawnictwa do skutku — czujemy 
się w miłym obowiązku złożenia serdecznych słów podzięki!

Komitet wydawnictwa księgi pamiątkowej:

Ruebenbauer Karol. 
Z ipser Kazimierz.

Rybczyński Mieczysław. 
Kii li n c l Artur.



Rys historyi
Tow. „Bratniej Pomocy“ słuch. Politechniki we Lwowie.

Czasy, poprzedzające rok założenia Towarzystwa „Brat
niej Pomocy“ słuchaczów Politechniki t. j. r. 1861, zarówno, 
jak  i ludzie owej epoki, stanowią dla badawczego obserwatora 
obraz ciekawy z powodu swej ruchliwości i różnorodności. 
Dziwny bo też to był okres dziejów naszych — czasy nadziei 
olbrzymich i strasznych zawodów, chwile wolności, okupione 
długoletnią niew olą, czasy gorączkowe, czasy, o których nie 
może mieć należytego pojęcia ten , kto ich sam nie przeżył. 
Okres ten , w którym dzisiejsza „Bratnia Pomoc“ jeszcze nie 
istn iała , lubo Politechnikę jeszcze w r. 1844 założono, a o któ
rym bodaj poglądowo wspomnieć należy, gdyż objaśnia on 
nietylko liistoryę życia koleżeńskiego techników ówczesnych, 
ale zarazem i dzieje założenia tegoż Towarzystwa — przypada 
pod koniec epoki romantycznej, która przedarłszy się dziełami 
Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego do umysłów skołata
nego, stojącego na rozdrożu społeczeństwa, wyraźne wycisnęła 
piętno na najinteligentniejszej jego części.

"W owych ruchliwych czasach odróżnić można było w spo
łeczeństwie naszem , zaraz na pierwszy rzu t oka dwie warstwy. 
Z jednej strony widzimy biurokracyę rządową i związaną z nią 
po części magnateryę galicyjską, z drugiej zaś strony „lud“, 
k tóry stanowiło podówczas mieszczaństAvo, t. zw. inteligencya 
i młodzież akademicka oraz rzemieślnicza. Powiadamy na 
pierwszy rzut o k a , gdyż w rzeczywistości czasy owe obfito
wały w mężów silnych duchem i wielkich sercem, a wskutek 
tego musiały wydać różne przekonania i wybitne stronnictwa.

Żywy udział młodzieży we wszystkich ówczesnych wy
padkach można uw ażać, choćby ze stanowiska psychologicz
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nego, za zupełnie naturalny objaw, albowiem młodzież powo
łaną je st w pierwszym rzędzie do odczuwania budzących się 
i rozwijających prądów w sjiołeczeństwie i ztąd to pochodzi, 
że ona nosi na sobie najwybitniejsze znamię pewnej danej 
chwili. Ona te prądy tworzy, zaszczepia je  w tw ardą korę 
konserwatyzm u, ona kieruje ideałami społeczeństwa, a poj
mując każdą sprawę gorąco, z prawdziwą wiarą i zapałem, 
stara się ją  wszelkiemi sjjosobami przeprowadzić, — jest go
towa za nią walczyć i poświęcać się.

Oczywista, że i młodzież politechniczna, jako Avybitna 
część młodzieży akademickiej, nie mogła na sprawy, na okół 
jej się toczące, obojętnie patrzeć — owszem, będąc poniekąd 
z powodu natury  nauk technicznych wrażliwszą od innej mło
dzieży, rzuciła się — jak  świadczą wspomnienia z tych cza
sów — z całym' zapałem w wir walki ówczesnej. Chcąc być 
skrupulatnym i, nadmienić tu  musimy, że rej wodzili kilka
krotnie liczniejsi słuchadże un iw ersytetu , którzy uważali „ma- 
teryalistów “, jak  techników podówczas nazywano 1), za niżej 
od siebie naukowo stojących.

Jakie były  dzieje młodzieży politechnicznej i jak i udział 
ona brała w wypadkach politycznych owej epoki, trudno by 
było dziś opisyw ać, a to choćby z tego Ayzględu, że wielu 
z działaczy tych czasów dziś już nie żyje, wielu tu ła się po 
obczyźnie, a tylko nieliczna garstka ocalała pośród burz, tyle- 
kroć kraj nasz nawiedzających.

Dziejopisarze owych czasów nie odróżniają działania po- 
jedyńczycli grup młodzieży akademickiej, gdyż „czasy były 
spiskowe, młodzież uniwersytecka i technicka stanowiły jedno 
ciało, złączone świętą .sprawą;, niepewnych do związków niedo- 
puszcząno, ztąd łączność, dyscyplina, wzajemna pomoc i bra
terstw o2)“, jak  słusznie zauważył jeden z wybitnych techni
ków owej epoki. Życie koleżeńskie, z tych czasów przedstawia 
się rzeczywiście idealn ie, albowiem „wypadki i nieszczęścia 
polityczne kojarzyły młodzież w przyjaźń i poświęcenie bez
graniczne ,. koleżeńskie stosunki były zażyłe i trwałe, a w pe
wnych grupach młodzieży przem agały między kolegami zasady 
bezwzględnej wspólności (komunizm).3)“.

•'.) List p. Żegoty Grzybińskiego. ■¿c'r- S 8 4 '/ ' ^ / 1 . / 7s, 2.
2) List p. Fr. Zimy. S f ć ł
3) List p. W. Riegera. ¿=¡£<2 . S  3 3
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W  roku 1846, a zatem w dwa lata po założeniu 'Aka
demii technicznej, brała młodzież techniczna bardzo żywy 
udział w ówczesnym ruchu rewolucyjnym; rząd aresztował 
wielu z pomiędzy niej za tajemne knowania i spiski *). Również 
w 'wypadkach roku 1848 brała udział czynny i liczny ; prawie 
wszyscy technicy należeli do gwardyi narodowej i utworzyli 
wraz z młodzieżą akademicką t. zw. legion akademicki (pod 
dowództwem prof. chemii Dr. med. Fryderyka Rocliledera), !&>£• 
którego nawet główną strażnicę dnia 19. lipca 1848 r. do bu- '
dynku Akademii technicznej przeniesiono.

Po bombardowaniu Lwowa w dniu 2. listopada 1848, 
którego ofiarą padły też uniw ersytet i akademia techniczna, 
jako siedliska rewolucyi, młodzież żądna walki, spragniona 
wolności, przesiąknięta na wskroś ideami postępowymi, szczerze 
demokratycznymi, szerzonemi przez stowarzyszenia polskie 
na emigracyi, a w szczególności przez Towarzystwo demokra
tyczne — opuszcza tłumnie kraj, udając się do Węgier, gdzie 
zaciąga się w szeregi powstańcze.

PoAvracaj ących z pola walki karał rząd austryacki; dy- 
rekcya Akademii technicznej otrzymała rozkaz nieprzyjmowa- 
nia, tudzież podania policyi nazwisk tycli, na których ciężyło 
podejrzenie współudziału w rewolucyi węgierskiej. W  aktach 
Rektoratu znajdujemy oprócz tego dokumentu także spis tech
ników , których rząd skazał za udział w „inzurekcyi węgierskiej“ 
na karę śmierci.

Zarządzenia policyjne nie w ydały jednak wielkich rezul
tatów, a to dzięki łagodności i rozsądkowi dyrektora Akademii 

C. Dr. Aleksandra Reisingera ,"^który pod własną odpowiedział- s
nością przyjmował zgłaszających się mimo spóźnionego te r
minu. Jednak z 120, zapisanych w r. 1848 na technikę, skoń
czyło ją  w r. 1854 zaledwie 6-ciu 2)

Po roku 1848 rozbudzony duch demokratyzmu i pracy 
organicznej , natchniony ideałami romantycznej epoki, uznał 
za jedyną deskę zbawienia, za jedyny cel, do którego dążyć 
na razie należy, doścignięcie Europy w jej kulturnym  rozwoju.
Pewna część młodzieży, czująca goręcej potrzeby chwili, rzu
ciła się też z zapałem i pietyzmem do pracy na polu nauk

’) L ist p. H. Teisseyre. ' C t ' r -  /  s \

2) L ist p. B. Miejskiego, ^
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technicznych. Nadto era ścieśniania swobód i ucisku , która 
nastała po owych burzliwych czasach rozgoryczała i wyzbyła 
na razie młodzież z wszelkich illuzyi i dlatego też prawdo
podobnie stroniła ona od brania czynnego udziału w życiu 
politycznem.

To też okres dziejów naszej młodzieży od r. 1848 do 
la t sześćdziesiątych nosi na sobie cechę cichej pracy nad zdo
byciem wiedzy. Żywszego ruchu w kierunku koleżeńsko-towa- 
rzyskim w tym  czasie nie widzimy. Punktem  zbornym i 
jedynym  miejscem zbliżenia się kolegów ku sobie były sale 
rysunkowe i wykładowe. Oczywiście nie mówi się tu  o małych 
kółkach, tworzących niejako uczącą się rodzinę, mającą wspólne 
skrypta etc. — w tych bowiem kółkach, które istnieją od za
łożenia wyższych zakładów naulcoAvych, a .nawet istnieją 
już w szkołach średnich, nie można jeszcze dopatrzyć się 
zorganizowanego życia koleżeńskiego.

Nowe siedlisko, jakie zajęła Akademia techniczna po 
zbombardowaniu Lwowa, mieściło się w budynku przy ulicy 

|| Ormiańskiej 1. 2. Do tego gmachu uczęszczał liczny zastęp 
młodzieży, lecz między tą  młodzieżą — „nie było żadnej spó jn i; 
słuchacze jednego roku nie znali prawie słuchaczów innych 
la t; a jedynym niejako punktem zbornym była sala rysun
kowa, w której dla braku innego odpowiednego miejsca słu
chacze z różnych lat przed godzinami się schodzili.“ *)

W  reprezentacyi na zewnątrz młodzież techniczna — ro
zumie się samo przez się — korporacyjnie wystąpić nie mogła; 
pomimo tego jednak są dowody, że niejednokrotnie jako taka 
się odznaczała.

O żywem interesowaniu się młodzieży naukami świadczą: 
wniesiona petycya „o rozszerzenie techniki“ 2), a mianowicie 
„żeby wykładami studyów fachowych akademia wzbogaconą 
została“ (z powodu sprzeciwienia się dyrektora Reisingera 
petycya nie poszła do Wiednia), w r. 1857 rozpoczęte prace 
nad terminologią techniczną polską 3), wreszcie tworzenie ma
łych biblioteczek naukow ych, składkami pojedyńczycli kole
gów, chciwych wiedzy, powstałych.

’) L ist p. Ż. Grzybińsldego. 
s) List p. M. Hilliclia. / 8 4 2
3) List p. E. Kubalslciego. /83ć>
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Z drugiej strony świetne pod każdym względem bale, 
urządzane w tych czasach przez młodzież politechniczną 
(szczególnie w r. 1856, 1857 i 1858, z których najsławniejszy 
otworzył w pierwszej parze kol. Zachariewicz Julian z Na- 
miestnikową lir. Gołuchowską, a głównym aranżerem był kol. 

^ f . / s ^ W u r s t  Fryderyk) jakoteż solidarne i pełne godności zacho- 
Avanie się J) zj ednały j ej nietylko poAvszechny szacunek, ale 
nadto dochody z balÓAV dały początek funduszom przyszłej 
„Bratniej pomocy“ — i z tego względu na Avzmiankę 0Ave 
bale zasługują.

Gdy tak  Ave Lwowie z jednej strony uczono się bardzo  
pilnie, a z drugiej balami przypominano się publiczości, W ar- 
szaAva przygotowywała się ziióav  do krwawych zapasÓAV z wro
giem, do Avalki orężnej, chlubnie zamykającej szereg Avalk o 
niepodległość polityczną narodu polskiego, a znanej pod na- 
zAvą powstania styczniowego. Już od roku 1861 kotłowało tam, 
jak  av ulu, między młodzieżą Szkoły GłÓAArnej. Tęsknota do 
Avolności i czynu rodziła niezadoAvolenie z istniejących sto
sunków. A że chęć pozbycia s ię gniotącego jarzm a Avskazy- 
Avała wyraźnie, że za mało je st uczyć się i zdobyAvaé AA'iedzę, 
ale trzeba zorganizować się w jakąś łączną całość, którab y  
mogła jedną Avspólna myśl, wspólne pragnienie av Avspólny 
czyn przemienić, Avięc też o tej organizacyi poczęto wiele 
myśleć i mówić.

Potrzeba łączności i organizacji młodzieży o Avytkniętym 
programie działania, przekradła się ze Szkoły GłÓAvnej do 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie Avtedy młodzież z całej 
Polski się zbierała, i do Insty tu tu  technicznego krakoAvskiego, 
ztąd zaś Avkrótce potem przywiózł ją  do Lwowa, do Akade
mii technicznej, Karol W odyń sk i, słuchacz chemii. Myśl zorga
nizowania młodzieży i zawiązania Towarzystwa nie Avyszła 
AvpraAvdzie od samego Wodyńskiego, aczkolwiek on sformułował 
Avniosek, gdyż myśl ta  kiełkoAvała już daAAmiej między ówcze
snymi technikami — ale W odyński piei’Avszy Avystąpił z pro
jektem  założenia Bratniej Pomocy na Avzór, tAvorzącego się 
właśnie, podobnego Towarzystwa av Instytucie technicznym 
krakowskim. Że już dawniej ducli koleżeński i organizacyjny 
OAvieAval naszą młodzież — wspominaliśmy przedtem — dodać

SB??

») List p. S. Goltentala. ^  -A
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jednak winniśmy dla uzupełnienia, że przed założeniem Bra
tniej Pomocy istniała skromna organizacya towarzyska, zwana 
żartobliwie przez ówczesnych techników „Towarzystwem ko- 
stogryzów“, która na tem się zasadzała, że ze składek Avspól- 
nych zamaAviano w restauracyi p. Kwiatkowskiego (tuż obok 
ówczesnej szkoły) obiady dla biedniejszych kolegów. Skromne 
to Towarzystwo uważać należy za pierwszy zaAviązek obecnej 
Bratniej pomocy.

Pierwsze manifestacye warszawskie i ich ofiary w strzą
snęły, jakby prądem elektrycznym , umysłami całego społe
czeństwa, budzącego się, rzec można, z długiego uśpienia. 
Poczęto powszechnie czuć, myśleć, mówić po polsku, a z tem 
zrozumiano większą, jak  dotychczas, potrzebę spójni, łączności i 
organizacyi. AVśród takiego to zatem prądu, rozbudzonego 
oczywista w pierwszym rzędzie między młodzieżą, przybył 
W odyński z Krakowa na III . rok chemii. Początkowo przedsta
wił on zaufanym, a wpływowym kolegom sprawę tę w sweni 
tymczasowem mieszkaniu w hotelu krakowskim. Myśl, którą 
odtąd W odyński z innymi wtaj einniczonymi kolegami zaczął 
w sali rysunkowej propagować, ziialazła powszechne uznanie 
między kolegami i projekt przyjęto jednogłośnie. Tym
czasem postarał się W odyński o egzemplarz statu tu  z K ra
kowa, a z chwilą otrzymania go, postanowiono liczniej się ze
brać w celu bliższego omówienia go, a zarazem zawiązania 
rzeczonego Towarzystwa. I  rzeczywiście zebrano się w jednej 
z sal rysunkowych na III . piętrze w celu obradowania nad 
tą  sprawą.

Wieść o tem zebraniu doszła do uszu dyrektora Techniki 
Dr. Reisingera, niemca, który nie chcąc, o ile się zdaje, czy 
to narazić się policyi, zwracającej szczególniejszą uwagę na 
wszelkie ruchy pomiędzy młodzieżą — czy też upatrując w tein 
Towarzystwie jakąś, pod pozorem hum anitarnym  kryjącą 
się, ta jną organizacyę rewolucyjną — wpadł do sali niespełna 
w kwadrans po rozpoczęciu obrad i rozpędził zebranie. Lecz 
młodzież uparła się postawić na swojem. W  obec tego, że 
dyrektor nie chciał udzielić sali w Akademii tech. pod obrady, 
kolega Stanisław Podlewski_ ofiarował, zawiązanemu tymcza
sem poufnie, komitetowi obszerniejszemu swe. pomieszkanie 
przy placu Maryackim, w dawnej kamienicy Pentera (obecnie 
Kiselki). Było ono bardzo wygodne z tego względu, że miało
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chva wcliocly t. j. od placu Maryackiego i ulicy Szerokiej 
(Kopernika) — posiedzenia przeto mogły przychodzić do skutku, 
bez zwracania czyjejkolwiek uwagi. (Później odbywały się 
zgromadzenia komisyi statutowej także w pomieszkaniack kol. 
Darowskiego i Sadłowskiego).

Tu tedy odbywały się nad ułożeniem sta tu tu  narady 
kom itetu, av których uczestniczyli delegaci wszystkich lat. 
Na pierwszem zgromadzeniu przyjęto w zasadzie myśl zało
żenia Towarzystwa i ogólne jego podstawy; Avybrano też ko
m itet ściślejszy, który miał opracować sta tu t odpowiadający 
miejscowym stosunkom.

~W skład komitetu zajmującego się sprawą założenia To
warzystwa Avchodzili: z I. r . : DaroAvski MieczysłaAv, Grzy- 
biński Żegota, Runge Alojzy i Bykowski Ju liu sz ; z II. r . : 
NiesiołoAArski Alojzy i Pannenka Józef; z III . r . : Drzewicki 
Kazimierz, Kovats Napoleon i AYodyński Karol; z I V .r . : Mi
chałowski JarosłaAV, Sadłowski "Wiktor i SkroclxoAvski Eustachy; 
zaś z Y. roku: Bogdański Antoni, Goltental LudAvik i Po- 
dleAvski Stanisław.

K om itet ściślejszy Avkrótce potem  przedłożył komitetoAvi 
obszerniejszem u p ro jek t s ta tu tu , k tó ry  po przedyskutow aniu 
i poczynieniu zm ian odpoAviednich, został jednom yślnie z zapa
łem p rzy ję ty . Zredagowano następnie podanie do dyrekcyi A ka
demii, w  którem  proszono o poczynienie stosownych kroków u kom
peten tnej w ładzy, celem uzyskania zatw ierdzenia załączonych 
statutÓAV. Podanie to w raz ze s ta tu tam i w ręczyła dyrelitoroAvi 
deputacya, złożona z Grzybińskiego, PodleAArskiego i Skro- 
cliowskiego. Jed n ak  dyrek tor R eisinger, ja k  ju ż  poprzednio 
wspom nieliśm y, by ł z początku niekorzystnie dla ToAvarzy- 
stAva usjiosobiony i dlatego, pa trząc  krzyw em  okiem na tę  
innowacyę, a dom yślając się jak ichś uk ry tych  celÓAV reAVolu- 
cyjnych, p rzy ją ł deputacyę z właściAvą sobie szorstkością, od
mówił przy jęcia  podania , a naAvet nie chciał Avysłuchać po- 
stulatÓAv m łodzieży. .

N ie zAvażając na tę  odmoAvę, postanoAviono inną drogą 
dojść do celu. Ta sam a depu tacya uda ła  się do ÓAvczesnego 
nam iestnika G a lic y i, jen e ra ła  hrabiego M ensdorff-Pouilly, na 
publiczną audyencyę. N a moAVcę Avybrano Żegotę G rzybiń
skiego. N am iestnik p rzy ją ł deputacyę bardzo łaskaAvie, Avy- 
słucliał uspraAviedliAvienia, dlaczego prośby nie Avniosła Avła-
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ściwą drogą przez dyrekcyę A kadem ii, przyrzekł podanie i 
s ta tu t załączony sam przejrzeć i w raz ie , gdyby cele Towa
rzystw a były rzeczywiście hum anitarne, — przyspieszyć za
twierdzenie statutów.

W  istocie, parę miesięcy później za zezwoleniem N a
miestnika i za wiedzą Dra Reisingera, Tow. Bratniej Pomocy 
ukonstytuowało s ię , wybieraj ąc prezesem S t a n i s ł a w a  Po-  
d l e w s k i e g o .  W ydział składał się z 7miu członków, „z każ
dego roku, — a liczyło się wówczas pięć la t — po jednym ; 
nadto z roku Iszego jako najliczniejszego jeszcze jednego, 
siódmy miał być wybierany z reszty la t“ *).

Aby przedstawić organizacyę ówczesną Tow. najlepiej 
będzie przytoczyć sam sta tu t tak, jak  go do zatwierdzenia 
Władzom podano:

„Art. I. Celem Towarzystwa je st udzielanie potrzebują
cym jego członkom pomocy przez: a) pieniężne datk i; b) na
stręczanie odpowiednich środków utrzym ania; c) wypożycza
nie książek naukowych do zawodu technicznego; d) 'staranie 
się o przyzwoite pogrzebanie w razie śmierci.

Art. II. Prawo należenia do Towarzystwa ma tylko imma
trykulowany słuchacz techniki lwowskiej , który przynajmniej 
25 centów w. a. miesięcznie na cel wsparcia potrzebujących 
kolegów złożył.

Art. II I . Wszelkie czynności członków przedsiębrane 
w interesie Towarzystwa są obowiązkiem koleżeńskim.

Art. IV. Fundusz do wsparcia ma być czerpanym: a) 
ze stałych wkładek członków; b) ze zwróconych kwot od tych, 
którzy wsparcie, lub pożyczkę otrzymali; c) z dowolnych 
składek.

A rt. Y. W sparcia udziela się przez pożyczki, a to w spo
sób dwojaki: a) z naznaczonym terminem oddania najdalej 
do pięciu miesięcy licząc od dnia wypożyczenia; b) bez ozna
czonego terminu na czas nieograniczony.

Art. VI. 1. Ktoby odebrał wsparcie sposobem w Art. Y. ad a) 
oznaczonym, a takowego po trzeclikrotnem napom nieniu, na czas 
oznaczony nie zw rócił, traci na zawsze prawo korzystania 
z dobrodziejstwa Towarzystwa.

.

') List J. Bykowskiego. 2_ /$  •
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2. Tego z a ś , który odebrał wsparcie sposobem Art. Y. 
ad b) oznaczonym, uważa się tylko za moralnie obowiązanego 
do oddania pożyczki w razie możności.

A rt. V II. Każdy członek ma prawo żądać wsparcia spo
sobem oznaczonym w Art. V. ad a). — Komitet rozstrzyga, 
czy członek żądający wsparcia podług Art. V. b) je st w sto
sunkach takich, które nie pozwalają mu zobowiązywać się 
do oddania odebranej kwoty.

Art. V III. Każdy członek obowiązanym jest uiścić się 
w jńerwszych dziesięciu dniach miesiąca z przyjętej na siebie 
wkładki pod rygorem u tra ty  prawa należenia do Towarzy
stwa, wolno mu jednak za w płatą pewnej kwoty, którą ko
m itet ustanowi znów do Towarzystwa wstąpić. W  wyjątko
wych razach może go komitet od zapłacenia tej kwoty uwolnić.

Art. IX . 1. Pierwszego każdego miesiąca robi się obra
chunek kasy, suma znajdujących się w niej pieniędzy jest 
kw o tą , którą w przeciągu tego miesiąca na wsparcia wydać 
można. — Suma ta  dzieli się na dwie rÓAvne części, z których 
jedna przeznaczoną je st na pokrycie całomiesięcznych w ydat
ków w sposób oznaczony Art. V. ad a), druga zaś połowa po
krywa w ydatki w Art. V. ad b) wyrażone.

2. Dochody, które po obrachunku kasy do niej wpłyną, 
liczą się na miesiąc następny.

A rt. X. Zarząd Towarzystwa prowadzi corocznie w tym 
celu wybierany odpowiedzialny komitet.

Art. X I. Komitet wybiera z pośród siebie a) prezesa; 
b) wiceprezesa; c) kasy er a; d) zastępcę kasy era.

Art. X II. Obowiązkiem komitetu je st pobieranie wkła
dek od członków, czuwanie nad majątkiem Towarzystwa i 
w ogóle jak  najdokładniejsze wypełnianie zadania Towa
rzystwa.

Art. X III. Kom itet stanowi czy ma dać i ile ma dać 
w sparcia, pożyczki, lub innej pomocy. — W  każdym razie 
j est on j edyną instancyą i nie tłómaczy się przed intereso
wanym.

XIV. 1. Dwa razy na tydzień t. j. w sobotę i środę 
komitet ma posiedzenia, na których decyduje odnośnie do Art. 
V II. i Art. V. czy i jakie ma dać wsparcia tym , którzy się
o to poprzednio u jednego, lub więcej z komitetu zgłosili.
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2. Oprócz tego na posiedzeniach tych kasyer musi zdać 
rachunek z każdorazowego stanu kasy. — Również każdego 
pierwszego w miesiącu musi się odbyć posiedzenie, aby uła
twić wskazane w Art. IX . ustęp 1. czynności.

Art. XV. Ażeby komitet mógł prawomocnie uchwalać 
musi być obecnych członków przynajmniej czterech, pomię
dzy którymi koniecznie prezes, albo wiceprezes i kasyer.

Na posiedzeniach tych decyduje absolutna większość 
głosów.

Art. XVI. Powinnością kasyera jest odbierać wpływające 
do kasy pieniądze. Tylko on ma prawo odbierać je  z rąk  da
jących i kwitować w ten sposób, że na osobnym do tego spo
rządzonym arkuszu, osoba dająca pieniądze, pisze ilość Avkładki 
i obok umieszcza własnoręczny podpis.

Ar klisz ten służy tak  dla legitymacyi kasyera, jak  i 
wkładającego.

Art. X V II. AVszelkie w ydatki uskutecznia tylko kasyer.— 
Jeżeli komitet uchwalił takowe, to kasyer wypłaca oznaczoną 
sumę tem u, którego się uchwała tyczy i na sporządzonym 
do tego arkuszu zapisuje się ilość w ydatku , a odbierający 
takowe wsparcie musi własnoręcznie podpisać się w [stosownej 
rubryce tego arkusza, który to podpis służy do legitymacyi 
kasyera.

Art. X V III. Obydwa arkusze wymienione w dwóch po
przednich a rtyku łach , winne być porubrykowane i przed roz
poczęciem wciągania w nie przychodów i wydatków przez 
prezydenta własnoręcznie widymowane. Oprócz tego każda 
pojedyncza rubryka Art. X V II. arkusza wydatków musi być 
własnoręcznym poświadczeniem prezyden ta, albo wiceprezy
denta przed w ypłatą uchwalonej sumy opatrzoną z tą  uwagą, 
czy uchwalony wydatek jest wsparciem w myśl Art. V. ad a) 
czy ad b).

Art. X IX . 1. Gotówka Towarzystwa składa się w lwow
skiej Kasie oszczędności, książeczka od niej wydana zostaje 
u kasyera, którą on w myśl Art. XIV. ad 2. na każdym po
siedzeniu okazać musi. — Kasetka jest o trzech zamkach, a 
prezydent, wiceprezydent i kasyer mają po jednym  kluczu 
od niej. — 2. Komitet oznacza ile w niej zriachodzić się ma 
pieniędzy na pokrycie bieżących wydatków u kasyera. — 3. 
Depozyt cały, lub część jego wybrać można tylko za uchwałą
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kom ite tu , a w tym celu muszą się udać do Kasy oszczędno
ści prezydent, lub wiceprezydent z kasyerem.

Art. X X. W  każdym raz ie , gdy kasyer przeszkodzony 
je st w wypełnianiu swoicli obowiązków wybrany według Art. 
X I. ad d) zastępca kasyera załatw ia jego czynności.

Art. X X I. Rok adm inistracyjny zaczyna się od pierwszego 
listopada. W  dniu tym  każdego roku obowiązany je st komitet 
zdać sprawę ze swycli całorocznych czynności i oddać zarząd 
Towarzystwa komitetowi na rok następny wybranemu.

Art. X X II. Na czas wakacyi t. j. od dnia IB. lipca do 
1. listopada, cały kapitał Towarzystwa umieszcza się w lwow
skiej Kasie oszczędności. Książeczkę zamkniętą av kasetce, ko
m itet lokuje na ten czas w pewne ręce, ażeby ją  na 1 . listo
pada t. j. dnia, w którym komitet zeszłoroczny zdaje zarząd 
Towarzystwa, odebrać i nowemu komitetowi oddać. — Ro
zumie się, że podczas wymienionych wakacyj czynności To
warzystwa są przerwane, ale komitet zeszłoroczny dopiero 
w dniu 1 . listojiada istnieć przestaje, ustępując miejsca no
wemu.

Art. X X III. Zmianę statu tu  zaproponować może tylko ko
m itet zeszłoroczny komitetowi na rok następny wybranemu, 
który ma prawo przedłożone odmiany przyjąć lub odrzucić; 
w pierwszym Avypadku musi j ednak wszystkich członków To
warzystwa o poczynionych zmianach uwiadomić i takowe do 
oryginału sta tu tu  formalnie wciągnąć.

Art. XXIV. Komitet składa się z siedmiu wybranych abso
lutną większością glosujących członków Towarzystwa.

Art. XXV. Przy wyborze członków do komitetu nastę
puj ące praw idła obowiązują:

1. głosować może tylko słuchacz Techniki lwowskiej i 
należący do Towarzystwa według Art. I I . ;

2 . ażeby słuchacze wszystkich la t mieli reprezentacyę 
w komitecie, uprawnieni wyborcy dzielą się na następujących 5 
grup wyborczych :

do 1 -ej należą słuchacze niższej m atem atyk i, fizyki 
i rysunków,

do 2-ej należą słuchacze wyższej m atem atyki i geometryi 
wykreślnej,

do 3-ej należą słuchacze praktycznej geometryi i me
chaniki,
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do 4-ej należą -słuchacze lądowego budownictwa i  te
chnologii ,

do 5-ej należą słuchacze wodnego budownictwa i chem ii;
3. każdy wyborca tylko do jednej grupy wyborczej może 

należeć;
4. głosuje się w ten sposób, że na kartce wyborca pisze 

7 nazw isk, z których 5 musi do różnych w ustępie 2-gim tego 
Art. wymienionych grup należeć. K artka musi być na odwro
tnej stronie własnoręcznym podpisem głosującego opatrzoną:

5. kartk i nieodpowiadające któremukolwiek wymaganiu 
ustępów poprzednich są niew ażne;

6. wybory na komitetowych muszą się odbyć zawsze 
przed 1-ym listopadem, a komitet zeszłoroczny zajmuje się 
przeprowadzeniem ich w sposób wyżej określony.

Art. X XV I. Komitet w razie, gdyby jeden lub więcej 
z jego członków nie mogli nadal sprawować swych powinno
ści , dopełnia się sam z uwzględnieniem Art. XXV. ad 2.

Art. X X V II. Obowiązkiem komitetu je st poczynić stosowne 
kroki, aby uzyskać od "Wysokiego Rządu zatwierdzenie Towa
rzystwa. — Oraz Towarzystwo wyraża nadzieję, że "Wysoki 
Rząd, mając wzgląd na szlachetny i prawdziwie dobroczynny 
cel Towarzystwa, zechce zatwierdzeniem go przyjść w pomoc 
znacznej części uczącej się młodzieży“.

W  skład pierwszego W ydziału, wybranego w listopadzie 
1861, weszli: Podlewski Stanisław, jako przeAvodniczący, Sa- 
dłowski W iktor, zastępca przewodniczącego, Skrockowski E u 
stachy, jako skarbnik, zaś jako członkowie W yd zia łu : Bog
dański Antoni, Grzybiński Żegota, Kovats Napoleon i Niesio
łowski Alojzy.

Epokowy ten wypadek w życiu koleżeńskiem młodzieży 
technicznej w płynął nadzwyczaj doniośle i zbawiennie na całą 
młodzież. Organizacya ta ,  założona pod nazwą „Bratniej Po
mocy“ , mogąca odtąd śmiało zajDUszczać korzenie pośród 
ówczesnych słuchaczów techniki, a mająca początkowo cele 
wybitnie i wyłącznie prawie hum anitarne, skupia powoli około 
siebie całą młodzież techniczną; staje się nietylko prawdziwą 
m atką i opiekunką tej młodzieży, ale nadto rozwijając w swem 
łonie różne kółka koleżeńskie potężnem ogniskiem życia umy
słowego; — Avreszcie rozszerza SAVÓj zakreś działania do tego 
stopn ia, że Avszystkie zdarzenia, obchodzące ogół młodzieży,
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znajdują w niej swój oddźwięk, a ogarniając cały ogół słu
chaczów, potężnieje z każdym rokiem i jako reprezentant 
ogółu słuchaczów politechniki staje się jednem z najpowa
żniejszych towarzystw akademickich polskich i dlatego też hi- 
storya jej —.to historya życia koleżeńskiego całej młodzieży 
technicznej lwowskiej.

Towarzystwo zatem istniało odtąd za wiedzą Dyrekcyi 
Akademii technicznej , a na posiedzeniach bywał zwykle prof.
Dr. Ignacy Lem och, jako drugi kurator Towarzystwa (pier
wszym był Dr. Reisinger); jednakowoż nie wolno jeszcze było 
występować Towarzystwu, jako takiem u, publicznie. ~W ogóle 
pierwszy sta tu t „Bratniej Pom ocy“, mający głównie na oku 
niesienie pieniężnej pomocy biednym kolegom, zostawiał wiele 
do życzenia i niezawodnie av niedługim już czasie byłby uległ 
reformie, gdyby nie wypadki polityczne roku 1863, które na 
przeciąg blisko dw uletn i, oderwały młode umysły od studyów 
i pracy około rozwoju Towarzystwa, początki też istnienia 
Bratniej Pomocy są z tego powodu bardzo skromne.

„Karnawał z początkiem roku 1862, mimo powszechnej ^
żałoby narodow ej, dał sposobność tak  zwanej śmietance, to- ^ \  ^
warzystwa do urządzania zabaw z tańcam i“. 1) J&śt-tcrŻA* j

Tego rodzaju jednak „szydzenie z uczuć narodowych“
/  >obce było i wstrętne „ludowi“, który całą duszą brał -udział /¿ l*

w ruchu narodowym, agitował, polemizował, spiskował, mo
dlił się i ufał. Nic więc dziwnego, że na dane przez Warszawę 
hasło, pospieszył kw iat młodzieży na pole walki. Prawie 
wszyscy inicyatorowie Towarzystwa wzięli w niej udział, a 
pierwszy prezes „Bratniej Pomocy“ poległ bohaterską śmiercią, /  ,
(zmarł na rękach swych kolegów wskutek ran odniesionych).
Tak postąpiła znaczna część młodzieży, lecz do całego ogółu^ ■ „ ¿¿j ą
słów tych stosować nie m ożna; moglibyśmy zanotować 
wprost przeciwne fakta. Ograniczamy się tylko na jednym.
W  r. 1862 był skarbnikiem Tow. E. Skrochowski; otóż krótko 
przed wybuchem powstania, wysłannik Rządu Narodowego 
zażądał od niego 600 zł. (jeżeli nas pamięć nie myli) na cele 
narodowe. Prezes ówczesny Podlewski zgodził się na ¡wydanie 
tych pieniędzy Rządowi Narodowemu, lecz Skrochowski, we- >  
dłiig jego własnego opowiadania, oparł się temu. Jakkolwiek

'/SchnUr-Peplowski „Z przeszłości Galicyi“ t. IL str. 3G4.

- ____

f "



trudno nam zrozumieć powody tego czynu , trudniej jednak 
wytłumaczyć sobie wybór Skrochowskiego prezesem na rok 
1862/3.

Co do udziału  m łodzieży naszej w pow staniu, znajdujem y 
oprócz tego tak ie  n o ta tk i : „W poAvstaniu wzięła udział cała
młodzież z w yjątk iem  żydów i niemcÓAv“ J) „do udziału  av po
w staniu  z r. 1863 koledzy m nie nie nam aw iali p raA vdo podo- 
bnie dla tego, żem się zaAvsze do ruskiej narodoAvości przy- 
znaAvał. P rzypuszczam , że ju ż  Avtenczas istn ia ła  nieufność do 
E,usinÓAv — chociaż osobiście n igdy po lityką się nie zabaA\da- 
łem  — konfederatki na głoArie nie m iałem , ale dla PolakÓAAr 
żywię bratersk ie uczucia“. 2)

J a k i duch panoAvał av tych  czasach m iędzy Aviększością 
m łodzieży, w skażą najlepiej słoAva jednego z członkÓAv, k tó ry  
pow iada av SAvych Avspomnieniach:

„C harak terystyką życia koleżeńskiego, by ła  łączność i 

tym  sposobem AvpłyAvanie jednych  na d rug ich , schodzono się, 
dysputoAvano i to u t r z y m y A v a ł o  w zajem nie ducha narodoAvego 
w raz z życiem koleżeńskim “ 3). „Żyliśm y“, poAviada inny zuóav, 
„w takiej zażyłości, tak iej serdeczności, że jeden  za drugiego, 
ja k  to m ówią av ogień by skoczył“. 4)

Młodzież ówczesna garnęła  sie do studyÓAV technicznych 
nie ty le  dla zdobycia poAvszedniego c h le b a , dla zrobienia ka- 
ryery , ile raczej dla id e i , że polskiemu narodow i koniecznie 
trzeba sił technicznych, k tóreby kraj z nędzy dŹAvignęły. Nie 
dziwmy się Avięc, że ci młodzi pionieroA\de p o s tę p u , przed k tó 
rym i nie s ta ły  jeszcze otAvorem liczne, dziś istniejące in- 
s ty tucye techniczne, a los ich i przyszłość przebłyskiw ały  
av  o d d a li, n a  dane hasło m usieli chwycić za o rę ż , nieść Oj
czyźnie życie w ofierze, a p rzy tem  kochać się w zajem nie po 
koleżeńsku i bratersku . G asnący rom antyzm  zrodził pokolenie 
roku 1863, pokolenie m ężne, pełne zapału  i zdolne do po- 
ŚAvięceń.

Nieudałe powstanie z r. 1863, zapisze się przecież aâ kar
tach ToAvarzystAva Bratniej Pomocy, jak  i av  dziejach naszego 
całego narodu pięknie, choć purpuroAvemi zgłoskami.

) L ist p. W . Daszyńskiego. «'
) „ p. A. Dolińskiego. / 8 3 9  t f  u „
) „ p. M. Darowskiego. /  /
) „ p. B. Maryniaka. Jl><p s '  ' / c L u
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Po upadku powstania i otrząśnięciu się z chwilowej apatyi 
i odrętwienia, które po każdym kataklizmie dziejowym naj
tęższe owladają um ysły, wraca młodzież na ławy szkolne 
i rozpoczyna dalszą pracę nad sobą, nad swem wykształce
niem, a przytem  nad rozwojem Bratniej Pomocy.

„AV powstaniu braliśmy udział z orężem w ręku i w pracy 
organizacyjnej , — kilku kolegów legło na placu boju (z założy
cieli Towarz. i zarazem członków pierwszego W ydziału zgi
nęli w pow staniu: Bogdański A ntoni, Niesiołowski Alojzy, 
Pannenka Józef i Podlewski Stanisław), kilku poszło na Sybir, 
reszta wróciła po skończeniu powstania do n au k i, którą mo
gła bez przeszkód dalej pielęgnować, dzięki wyrozumiałości 
pp. profesorów“. 1)

Na tem miejscu nadmienić w ypada, że Dyrektor Rei- 
singer, aczkolwiek Niemiec, patrzący niecliętnem okiem na 
ruch narodowy, — wracających z pola walki przyjmował napo- 
wrót bez trudności do A kadem ii, pozAvalał składać zaległe 
egzamina, a „niektórych powstańców we własnem pomieszka
niu przechowywał“. 2) Rubaszny i szorstki w obejściu, miał 
wiele pięknych stron charak teru , więc też o nim z wielką 
sym patyą odzywają się niektórzy z ówczesnych techników.

On to w czasie, gdy Tow. jeszcze nie istniało, rozdzielał 
z zebranych funduszów zapom ogi, zawiadował od początku 
funduszami Tow arzystw a, a później wykonywał sam uchwały 
W ydziału , dotyczące udzielania pożyczek t. j. „wypłacał oso
biście uchwalone kwoty, upominając bezustannie, aby nie da
wać pieniędzy kolegom, mniej potrzebującym , lub nieko
niecznie pilnie przykładającym  się do nauki“ 3), on też przy
czynił się w znacznej mierze do przyszłego rozwoju Bratniej 
Pomocy- nie mówimy już o niepospolitych zasługach, jakie po
łożył około rozwoju samejże Akademii technicznej 4).

Po śp. Podlewskim byli prezesami Bratniej Pomocy: Eu
stachy Skrochowski, Józef Horoszkiewicz i Tomasz Orłowski. 
Dzięki opiece Dr. Reisingera, oraz prof. Żmurki i Strzeleckiego 5)

') L ist p. A. Soltyńsldego.
2) u P- W. Daszyńskiego.
3) „ p. A. Soltyńskiego.
4) „ Rys historyczny c. k. Szkoły politech. we Lwowie prof. Dr, \  

Zajączkowskiego, str. 74.
5) List p. M. Kuczyńskiego.
Ks. Pam iątkow a. 2



18

dochody Towarzystwa, aczkolwiek zwolna, w zrastały jednak 
ciągle. Szczupłe fundusze, uzyskane jeszcze przed założeniem 
Towarzystwa z balów i przedstawień „Mnicha“ Korzeniowskiego 
(tytułową rolę grał kol. L. G oltental), zwolna choć statecznie 
się powiększały. Głównie przyczynili się do tego członkowie 
wspierający: pp. Józef Bali, hr. Borkowski, Józef Borowski, 
Stanisław Bykowski, Zygmunt Chojecki, Dr. Gębarzewski, 
Klerkiewicz i Aleksander Ruszczyński. Prócz tego były nastę
pujące wpływjr : WP. br. Heindlowa z loteryi na Podolu 20 zł., 
z koncertu P. Biernackiego w roku 1861/2 248 z ł . , z teatru  
amatorskiego na wsi 103-40, z przedstawienia amatorskiego we 
Lwowie w r. 1861/2 336'BO, ze sprzedaży poematu „Zawichost“ 
51-80 zł. Z koncertu danego przez p. Maszkowskiego w r. 1864 
434-30, (jest w archiwum Towarz. oryginalne pozwolenie przez 
J . E. śp. arcybiskupa W ierzchlejskiego i komendy wojskowej) 
z przedstawienia amatorskiego w Dobromilu 18-0, z przedsta
wienia „’Wilhelma Telia“ av teatrze w r. 1865 557-75, z kon
certu w r. 1865/6 456-64 zł. i z koncertu w Samborze 50-0 zł. 
Urządzono nadto w lutym, marcu i kwietniu 1866 12 odczy
tów publicznych, naukowo-popularnych w sali ratuszowej. 
E tnografia, geologia, fizyka eksperym entalna, architektura 
i inne gałęzie wiedzy dostarczyły zajmujących tematów dla 
słuchaczy, a Towarzystwu przyniosły 880 zł. dochodu. „Do 
wykładów z geologii wykonywaliśmy w salach rysunkowych 
szereg olbrzymich obrazów, przedstawiających rozmaite okresy 
ziemi, do czego trza było odnośne dzieła przestudjowaó i prze
traw ić“ ’). "Wykładali prof. Dr. Majer, Dr. Małecki, W incenty 
Pol, Płachetko i inni. Jak  widzimy fundusze Tow. od chwili 
założenia do r. 1865/6 znacznie się zwiększaj ą, albowiem z 600 zł. 
z r. 1862 wzrósł kapitał żelazny z końcem r. admin. 1865/6 
na 1850 zł. W  czasie tego wzmagania się finansowego preze
sami byli August Sołtyński i Mieczysław Darowski.

Jednocześnie z akcyą finansową widzimy także dążność 
niesienia i innej pomocy członkom Towarz. I tak  w paździer
niku 1865 założył W ydział przy ul. Sobieskiego tanią kuchnię 
dla techników. Założono nadto Kółko gimnastyczne i śpiewac
kie. Lokalu własnego oczywista Towarzystwo wtenczas jeszcze 
mieć nie mogło, to też posiedzenia W ydziału odbywały się 
(regularnie co dwa tygodnie) najczęściej u Sadłowskiego, a księgi

') List p, A.  Sołtyńskiego.
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znajdowały się u każdego z członków zarządu. Z czynności 
administracyjnych "Wydziału wymienić przedewszystkiem na
leży wznowione podanie o zatwierdzenie sta tu tu , wniesione, 
wskutek uchAvały W alnego Zgromadzenia z dnia 20. listopada 
1865, dnia 25. grudnia tegoż roku do Ministerstwa stanu, — da
lej uchwalenie regulaminu W ydziału i energiczne ściąganie dłu
gów (liczne listy i odezwy do dłużników). Do najczynniejszych 
członków Towarzystwa oprócz W ydziałowych należeli w cza
sach po powstaniowych : Bartm ański Edmund , Bykowski Ju 
liusz , Józef Jägerm ann i śp. Sadłow ski, którzy też upadające 
Towarzystwo do nowego życia pobudzili..

Oprócz załatwiania tych czysto materyalnych kwestyi 
Tow arzystw a, widzimy także dążenie W ydziału w kierunku 
rozwinięcia ruchu umysłowego. Otworzono mianowicie na nowo 
bibliotekę, na czas powstania zam kniętą, nadto ćwiczono się 
w deklam acyi, czytano wspólnie wiele d z ie ł, bądź treści te 
chnicznej, bądź też literackiej i zawiązano w tym  celu kółka 
naukowe, które jednak z Bratnią Pomocą nie miały związku, 
urządzano wreszcie przedstawienia amatorskie. Z końcem r. 1865 
petycyonowano do Sejmu o reorganizacyę Akademii technicznej, 
zaprowadzenie języka polskiego, jako wykładowego, oraz o 
uwolnienie techników od służby wojskowej. Z ogólnych czyn
ności wspomnieć potrzeba zainicyowanie szeregu nabożeństw 
żałobnych za poległych w powstaniu z r. 1863; niejednokro
tnie Towarzystwo na cel tych nabożeństw z własnej kasy do
kładało. Co do stopnia zainteresowania się słuchaczów Te
chniki Bratnią Pomocą i w ogóle jej życiem koleżeńskiem, 
przytoczyć wypada słowa trzech jej wybitnych członków. 
„Prawie wszyscy słuchacze Akademii technicznej bez różnicy 
religii i narodowości, należeli wtedy do Towarzystwa — a nie
liczne w yjątki tych, którzy ociągali się z uiszczeniem wkładki 
miesięcznej 30 ct., nie cieszyły się mirem między kolegami“ 1).

„Za owych czasów było pomiędzy Technikami bardzo 
niewielu synów zamożnych rodziców; w bardzo znacznej wię
kszości byli to studenci biedni, potrzebujący zarobku. Udzie
lanie lekcyi dawało wówczas pewne, jakkolwiek bardzo skro
mne dochody (godzina dziennie 3—5 zł. na miesiąc),— ale ko
rzystających było bardzo wiele. Konkurencyi nigdy sobie nie

*
’) L ist p. M. Kuczyńskiego.
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robiono — a koledzy byliby mieli za żłe każdemu, któryby, 
mając chociaż skromne utrzym anie z domu chciał zara
biać, a tem samem drugim odbierać zarobek“ ’). „Po po
wstaniu brzmiało hasło spotęgowania ducha narodowego i 
rozwoju sił narodowych. W  dążeniu do tego celu naszem za
daniem był rozwój przem ysłu, opartego na rzetelnej wiedzy 
fachowej ; stosownie też do tego zadania uczył się każdy z nas, 
ile sił stało, nadto uczyliśmy się także wspólnie, oraz wspie
rali wzajemnie“ 2). Z luźnych wreszcie wypadków z tych cza
sów wysuwa się wspomnienie ocalenia techniki w r. 1863 przez 
ówczesną młodzież pod dzielnym kierunkiem kol. Iglatowskiego «2 .. 
od zniszczenia przez pożar. s»*-. * 2 2  /

Na roku administracyjnym 1865,6 kończy się pierwszy 
okres rozwoju Bratniej Pomocy, która istniejąc dotychczas 
tylko półoficyalnie, prawie potajem nie, staje się z początkiem 
roku administracyjnego 1866/7 wskutek potwierdzenia sta tu
tów przez c. k. Namiestnictwo ToAvarzystwem, legalnie istnie- 
jącem , mogącem odtąd już śmiało i otwarcie na zewnątrz wy
stępować. W  dniu 5. października 1866 pod 1. 39989 zawiado
miło Namiestnictwo W ydział Towarzystwa, że Ministerstwo 
stanu dekretem z dnia 29. lipca 1866 1. 12675 zgadza się na 
potwierdzenie sta tu tu  z pewnymi zmianami, które mają być 
wprowadzone.

Gdy W alne Zgromadzenie uchwaliło w dniu 3. listopada 
tegoż roku zgodzić się na żądane zmiany — nadszedł wreszcie 
wraz z jednym egzemplarzem statu tu  następujący dokument:
„L. 56729. Niniejszy sta tu t potwierdza się na mocy dekretu 
c. k. Ministerstwa stanu z dnia 29. lipca 1866, 1. 12675, ze 
strony c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 20. listopada 1866“. 
Dekret ten na W alnem Zgromadzeniu Towarzystwa Bratniej 
Pomocy z dnia 28. listopada tegoż roku został do wiadomości 
przyjęty.

Po pięcioletniem milczeniu uznano wreszcie Towarzystwo 
za legalnie istniejące; charakteryzuje to aż nadto dobrze tru 
dności , z j akiemi założyciele Towarzystwa walczyć musieli.

*) List p. J. Bykowskiego. /  C
a) „ „ A. Sotłyńskiego. S. £&£■r ^

* /  , ir' r-
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„Zwykle po upadku szlachetniejszych porywów narodu 
następuje reakcya. Ta objawiła się po roku 1863 między 
ówczesną, młodzieżą w pracy , celem jak  najskuteczniejszego 
służenia krajowi; popieranie celów Towarzystwa uważano 
w owych czasach za obowiązek patryotyczno-koleżeński“ . i) 
W idzimy z tych słów, że hasła pracy organicznej znalazły 
oddźwięk i w pośród młodzieży. Rozpoczęto jak  najszczerszą 
pracę około rozwoju Towarzystwa; prawie wszyscy słucha
cze byli tegoż członkami, a mało było takich, którzyby nie 
czuli obowiązku uiścić w kładki 30 centów. Jak  zwykle w po
czątkach istnienia każdego Tow arzystw a, tak i tu  chodziło 
przedewszystkiem o danie mu pewnych fundamentów, zabez
pieczenie bytu  na przyszłość — co jedynie osiągnąć można 
było przez zebranie większych funduszów. Starania w tym 
kierunku W ydziału z Darowskim, a później z Kuczyńskim i 
Radwańskim na czele, odniosły pożądany skutek. Uzyskano 
wskutek ogłoszonych odezw po dziennikach 23 członków wspie
raj ących , którym rozesłano biusty M ickiewicza, ofiarowane 
Towarzystwu przez p. Zacchiego; dano koncert, który przy 
udziale Majerzanowskiej , Mikulego, Marka i Friedmana (dnia 17. 
grudnia 1866) przyniósł 462 zł. czystego dochodu. Troska o 
pomnożenie funduszów Towarzystwa zajmowała przedewszyst
kiem W ydział tak  dalece, że nieraz sprowadzała go na nie
właściwe drogi. Do środków niewykonalnych należał zamiar 
sprowadzenia na własny koszt i ryzyko „R ejtana“ i „Sędzi
woja“ Matejki, oraz wystawienie w teatrze lwowskim „Halki“, 
przez trupę aktorów krakowskiej sceny na korzyść To
w arzystw a, co jedno i drugie spełzło na niczem; do nie
właściwych zamiar zaproszenia na członków wspieraj ących 
ministrów i arcyksiążąt monarchii. Ten ostatni zamiar spo
wodował nawet z powodu odmiennego zdania większości człon
ków Towarzystwa ustąpienie całego W ydziału z wyjątkiem 
Darowskiego. Wspólnie z Towarzystwem Bratniej Pomocy 
słuchaczów Uniwersytetu lwowskiego dano bal w Samborze, 
który przyniósł obu Towarzystwom 300 zł. czystego dochodu. 
Dzięki bezinteresownemu zdjęciu sześciu fotografii z pomników^ 
znajdujących się w podziemiach 0 0 . Dominikanów we Lwowie,

II.

*) L ist p. M. Kuczyńskiego.
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przez fotografa pana Fr. Reisingera (syna Dyrektora Techniki), 
wydano na dochód Towarzystwa album tychże fotografii po 
cenie 4'0 zł. Wreszcie wspomnieć należy o odczytach z Arclii-

"Oprócz strony finansowej , starano się uregulować admi- 
nistracyę wewnętrzną. Ustanowiono stałe godziny urzędowe 
dla W ydziałow ych, oraz poczęto ogłaszać drukiem roczne spra
wozdania.

Pierwsze z nich wyszło w roku 1866/67. — Zajęto się 
prócz tego roznieceniem ruchu umysłowego i naukowego mło
dzieży, wysłano w r. 1867 ponownie petycyę do Sejmu w spra
wie reorganizacyi Akademii technicznej , wprowadzenia języka 
polskiego, jako wykładowego, oraz w sprawie ulg w odbywaniu 
służby wojskowej przez techników. Nawiasem wspominamy, iż 
pierwszy i drugi punkt osiągnięto, a służba wojskowa została zre
organizowaną i więcej uogólnioną, a przez to dla uczących się 
sta ła  się mniej uciążliwą. Przedstawienia „Mnicha“ wznowiono, 
a w tytułowych kreacyach popisywali się Technicy. Głównie też 
staraniu Techników zawdzięczała publiczność lwowska, poja
wienie się na scenie „Halki“, w której partye Cześnika i 
.Jontka odśpiewali dwaj Technicy. Z tych kilku przytoczonych 
szczegółów, które nie dają jeszcze zupełnego obrazu zapobie
gliwości ówczesnej młodzieży naszej , wnosić jjrzecież można, 
że szersza publiczność darzyła ich szczerą sym patyą, skoro 
na produkcye, przez nich urządzane, uczęszczano skwapliwie 
i zasilano znakomicie kasę Towarzystwa.

Równocześnie rozpoczęto, jak  wspomnieliśmy, żywszą 
akcyę w kierunku przeobrażenia Towarzystwa i przemienie
nia go w ognisko życia umysłoAvego. Samo Towarzystwo nie 
uległo wprawdzie na razie żadnej jeszcze zmianie zasadniczej, 
ale myśl reform kiełkowała. Świadczą o tej rozwiniętej chęci 
pracy umysłowej kółka koleżeńskie, na j akie się młodzież 
rozbiła. „W kółkach, złożonych z kilku kolegów, dobranych 
i godzących się z sobą, czytaliśmy na częstych zebraniach 
nowe dzieła techniczne, rozbierali ich treść , debatowali 
nad nią i pogłębiali w ten sposób naszą wiedzę, jakoteż 
wyrabiali sobie poglądy na odnośne zagadnienia. Pokoik

') L ist p. A. Sołtyóskiego.
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mały, niski, prawie nigdy nie ogrzewany i źle oświecony, 
będący mieszkaniem kilku niezamożnych kolegów, służył nam 
za lokal zborny, w nim wrzało życie idealnie m iłe , koleżeń
skie i przyjacielskie mimo chłodu i głodu. Książki dostawa
liśmy ze zbiorów Akademii Technicznej , z Biblioteki uniwersy
teckiej i innych bibliotek za pośrednictwem i poręką życzli
wych nam pp. profesorów. Zdolniejsi koledzy powtarzali nam 
wykłady i w ten sposób przysposabialiśmy się do egzaminów“ — 
pisze jeden z ówczesnych przewódców m łodzieży1).

Tendencya do przeistoczenia Towarzystwa objawiła się 
już w r. 1867, N arady w tej sjarawie ciągnęły się aż do 17. 
kwietnia 1869, w tym  dniu ostatecznie zdecydowano się prze
dłożyć zmieniony sta tu t do potwierdzenia władzy. Zatwierdzony 
dnia 12. lipca 1869 1. 51065 przez c. k. Namiestnictwo sta tu t 
dał rzec m ożna, o ile to dotyczy spraw finansowych i ogól
nego rozwoju Towarzystwa, podwalinę dzisiejszemu statutow i 
Bratniej Pomocy. Wprowadzono w tym  statucie wiele zasadni
czych zmian co do pożyczek, zakresu działania W ydziału, 
spraw finansowych Towarzystwa, kuratorów i t. p. zmian, 
które do dziś przetrwały.

Rozbudzona chęć, jaknajszerszego korzystania z nauk, 
powoduje pewną część młodzieży do starań około założenia 
czytelni Akademii technicznej , co też przychodzi do skutku. 
A ponieważ równocześnie i młodzież uniwersytecka krzątała 
się około założenia czytelni, więc też rozpoczęto układy 
w sprawie złączenia obu czytelni w jedną wspólną. Nadmienić 
tu  trzeba, że już począwszy od r. 1866 objawia się myśl na
wiązania ściślejszych stosunków między słuchaczami Uniwer
sytetu i Akademii technicznej, do czego pierwszy krok uczy
niła Bratnia Pomoc Uniwersytetu serdeczną odezwą do techni
ków. Złączenie to obu czytelni przychodzi rzeczywiście do 
skutku w r. 1867/8. Do W ydziału nowo zorganizowanej czytelni, 
wybierani bywają zarówno technicy, jak  i słuchacze Uniwer
sytetu. Pierwszym prezesem czytelni był słuchacz filozofii 
Próchnicki, a jego zastępcą Maryan Kuczyński prezes Bratniej 
Pomocy techników, który też wkrótce, dla uniknięcia kolizyi 
obowiązków, urząd prezesa z łoży ł'). W  nowo zatwierdzonym 
statucie znajdujemy ustęp, iż Towarzystwo może także

') L ist p. M. Kuczyńskieg.
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opłacać wstęp do Czytelni akademickiej ubogim członkom 
Bratniej Pomocy. W ytworzone w ten sposób życie umysłowe 
i koleżeńskie nie zasklepiło się jednak w sferze akademików, 
ale, rozwijając się coraz silniej, ogarnęło i sfery nieakade- 
mickie. Usiłowano bowiem nawiązać stosunki z młodzieżą 
rzem ieślniczą, by szerzyć duclia patryotycznego, umoralniać 
i oświecać. Owocem tych. usiłowań jest założenie Towarzystwa 
rzemieślniczego „Gwiazda“ we Lwowie, przyczem i technicy 
udział brali. Prócz tego A vid z im y  techników, biorących żywy 
udział, przy założeniu To w. gimn. „Sokół“ (L. Goltental był 
głównym założycielem), To w. śpiewackiego, a niemniej także 
zasługą jest techników założenie „Ogniska“ we W iedniu, do
kąd kilkunastu techników lwowskich przeważnie słuchaczów 
mechaniki wyjechało av r. 1867/8 na wykłady prof. Bugra. 
Znamienne rzuca światło na niektórych  członkÓAv ToAvarzystAva 
i na stanoAvisko kuratorów  do Bratniej Pomocy ustęp z listu  
ówczesnego prezesa Toav. j). „Charakterystycznym był objaAv, 
av czasie mego prezesoAVstAva, iż AVydział był częstokroć 
av  niekoniecznie miłem położeniu wyszukiwania, praA vdziA vie 
potrzebujących wsparcia, członków av Toav., gdyż ci, poAvo- 

dowani szlachetną am bicyą, nie zgłaszali się z prośbą naAvet
o terminową pożyczkę“. Co do stanoAviska młodzieży do kura- 
torÓAV ToAvarzystAva, czytamy tamże taki ustęp: „Rozumie 
się samo pi’zez się, że decydowała zaAvsze i AA'yłącznie tylko 
większość W ydziału — czasami nawet wbrew opinii Kura- 
torÓAV. Na punkcie samoistności, a Avzględnie niezależności 
Toav. od Avładz akadem ickich, byliśmy dość drażliAvi, co 
jednak nie przeszkadzało poAvodoAvaniu się zdroAvemi ra
dami i uwagami naszych honoracyuszów — a to tem bardziej, 
że byliśmy przekonani o ich szczerej życzliAvości dla ToAva- 
rzystAva“.

Kuratorami AV0AVCzas byli :<^Dr. F. Strzelecki i Wawrzy- 
niec Zmurko^Ze i KuratoroAvie uAvażali swój urząd raczej za 
godność lionoroAvą, uświęconą zAyyczajem, Avzględnie za za
b ytek  absolutnych czasÓAv, aniżeli za fa k tyczn ą potrzebę ToAva- 
rz y s tw a , — Avskazuje zachoAvanie się kuratora śp. Strzeleckiego. 
Gdy chodziło av r. 1869 o zm ianę statu tu  i praAv kuratorów, 
oświadczył się on za zredukowaniem liczb y kuratorów z dAvóch

’) List p. M. Kuczyńskiego.
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na jednego, pozostawieniem W alnemu Zgromadzeniu prawa 
zapraszania kuratora (a zatem nie ma w tem obowiązku, bo 
można i niezaprosić) zamiast dotychczasowego obowiązku wy
bierania dwóch kuratorów, za usunięciem kuratora od Zarządu 
Towarzystwa, a wreszcie za opuszczeniem av statucie wszelkich 
praw dla tegoż. To stanowisko zajęte przez ówczesną młodzież 
i kuratorów — zachowało się niezmienione aż do dnia dzisiej
szego (od r. 1877 zaprasza się zamiast jednego dwóch kurato
rów), a je st nietylko chlubnym dowodem samodzielności i am- 
bicyi młodzieży technicznej, ale także świadczy o wzajemnem 
zaufaniu, jakie od niepamiętnych czasów między młodzieżą, 
a jej profesorami panuje. Nawiasem zresztą wspomnieć należy, 
że młodzież nasza była zawsze dostatecznie dojrzałą do za
wiadywania funduszami To w., a w wątpliwych kwestyach 
szła raczej za popędem młodzieńczej k rw i, aniżeli zdaniem 
kuratorów.

Nadeszły jednak dla Towarzystwa ciężkie czasy; dochody, 
choć znaczne, nie wystarczały, a „rozchody z powodu słabości 
wielu członków oraz dwóch pogrzebów, kosztem Towarzystwa 
urządzonych, były daleko znaczniejsze, aniżeli stosunkowo 
w innych latach“—skarży się w sprawozdaniu rocznem W ydział, 
wybrany na rok adm inistracyjny 1868/9. Pomimo tego praca 
postępowała raźnie naprzód w myśl no wy cli statutów, które 
dostarczyły bodźca nowemu W ydziałow i, na rok 1869/70 wy
branemu. W tedy zajęto się po raz pierwszy myślą wspólnej 
kuchni na wzór istniejącej obecnie kuchni akademickiej , a także 
postanowiono, w celu ułatw ienia niezamożnym kolegom naby
wania ubrań i obówia, poręczać za nich u krawca i szewca, 
kwoty zaś dłużne ściągać ratami.

Rada miasta Lwowa (uchwałą z dnia 17. września 1868
1. 3.989) zasiliła kasę Towarzystwa subwencyą w kwocie 200 zł. 
Dr. Armatys i Bertleff udzielali bezpłatnie porady lekarskiej, 
aptekarz Rucker lekarstw (z 50°/0 opustu), dyrektor teatru 
lwowskiego Miłaszewski zniżonych biletów na parter, wreszcie 
księgarze Tymolski i W anisek ofiarowali nakład nut na korzyść 
Towarzystwa.

Członków zwyczajnych liczj^ło wówczas Towarzystwo 172. 
K apitał żelazny Avynosił na dniu 5. listopada 1870 r. 3.226 zł. 
29 ct. w obligacyach indemnizacyjnych.
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Wśród takich to zatem wysiłków 1113'śli i czynu , prac 
dokonanych i projektów, rozpoczęty pod znakiem walki
o wolność upłynął pierwszy dziesiątek la t istnienia Bratniej 
Pom ocy; a nowe dziesięciolecie zaczęło się też pod dobrą 

^  Avróżbą. AV roku 1871 zaprowadzonym zostaje język polski, 
jako wykładowy, Akademię przemieniono i zreorganizowano 
w Szkołę politechniczną i zostawiono młodzieży większą swo
bodę myśli i czynów.

To też pod wpływem tych ożywczych i zdrowych, a dla 
młodzieży polskiej tak  cennych zmian, wyswobadza się młode 
Towarzystwo co raz bardziej z powijaków i wzrasta na siłach. 
W ynikiem tego je s t , że W ydziały zaprowadzają porządek 
w księgach; poczynaj ą energiczniej ściągać przedawnione 
długi, rozdawać hojniej pożyczki, podawać obszerniejsze spi'a- 
wozdania roczne do publicznej wiadomości i t. d. Objawiający 
się ład i porządek pod każdym względem są wybitnem zna
mieniem normalnego rozwoju.

Potrzeba przystosowania się do nowych warunków pocią
gnęła za sobą konieczność zmiany statutu , co też dnia 25. marca 
1871 uchwalono. Prezesem w tym  czasie był Zygmunt Jedliński, 
a jego zastępcą Tadeusz "Wojnarowski. któremu następnie 
godność przewodniczącego oddano. Za jego prezesury projekt 
oddawna poruszany, zlania się Bratniej Pomocy techników 
z Bratnią Pomocą Uniwersytetu, a później i z Czytelnią aka
demicką, racyonalnie traktować poczęto. Myśl tę podniósł 

/3 ^ A lb in _ Z ag ó rsk i na posiedzeniu W ydziału J) w formie wniosków
o poczynienie odpowiednich kroków i rozpoczęcie akcyi w tym 
kierunku.

Wniosek jednak przyjęty nie został. Tegoż samego roku 
1871 myśl ta  znowu powraca; 16. listopada nadeszło z W y
działu Tow. Bratniej Pomocy Słuchaczów Wszechnicy pismo 
w sprawie powyżej wymienionej. W ydział po zastanowieniu się 
wybrał Komisyę celem wzajemnego porozumienia, złożoną z 3 
członków (Wojnarowski, Mitscha, K łapkow ski); akcya ta  jednak 
żadnego rzeczowego wyniku nie przyniosła 2).

By zachęcić swym przykładem i przyczynić się do sze
rzenia oświaty ludu, podwyższono cenę zniżek do teatru, 
a uzyskaną tym  sposobem nadwyżkę na ten cel przeznaczono.

’) Protokół posiedzenia Wydz. z 1. listopada 1870.
4) Archiw. Tow. Br. Pom. Dział B. I. 1. 7. prot. z d. 29. listop. 1871.
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Na rok 1872/73 prfezesem obrało W alne Zgromadzenie 
Albina Zagórskiego, na kuratora zaś zaprosiło Dr. Feliksa 
Strzeleckiego. W  tym  roku z powodu W ystawy powszechnej 
we Wiedniu czynił W ydział starania celem umożliwienia zwie
dzenia jej uboższej młodzieży. W  myśl tego podano petycyę 
do Sejmu o udzielenie zapomóg uboższym kolegom na podróż, 
odnoszono się także z prośbą do R ektoratu Politechniki wie
deńskiej o przygotowanie pomieszkali tanich lub bezpłatnych, 
a do Towarzystwa akademickiego „Lechia“ o informacyę 
i pomoc (wnioski Dziwińskiego i Janellego)1). / ccricsćći ^

Na rzecz funduszu stypendyjnego im. Mikołaja Kopernika ' ' '  ^  ^  
urządzono bal, który jednak nie przyniósł dochodów. Skoro 
już mowa o stypendyum im. K opernika, wspomnieć musimy
o wieczorku, urządzonym ku uczczeniu pamięci wielkiego astro
noma w r. 1873 wspólnie przez profesorów Politechniki i Uni
w ersytetu, gdyż wtedy właśnie rzucono myśl utworzenia ta 
kiego stypendyum , a uzbieraną kwotę 56 zł. złożono na ksią
żeczkę Kasy oszczędności (urosła już na 140 zł.). Od roku 1878 
począwszy, urządza Bratnia Pomoc rok rocznie wieczorki Ko
pernikowskie, cieszące się zawsze żywem zainteresowaniem 
wśród publiczności, a czysty dochód z tychże przeznacza 
na to stypendyum. W  tym samym roku t. j. 1873 wskutek 
podania, Avniesionego przez W ydział, uchwaliła Rada miasta 
Lwowa na posiedzeniu swem z dnia 6. marca udzielić na za
silenie funduszu stypendyjnego im. Mikołaja Kopernika kwotę 
pięćset zł. (odezwa M agistratu z dnia 10. listopada 1873
1. 8.830); kwoty tej jednak dotychczas nie wypłacono, ponie
waż fundusz nie dorósł jeszcze tak  wysokiej kwoty, aby można 
akt fundacyjny ułożyć.

Z braku odpowiednej sali w A kadem ii, a względnie 
z powodu nieporozumienia, przeniesiono dnia 20. października 
1873 biuro W ydziału z Akademii do prywatnego mieszkania 
kol. Janellego przy ul. Ormiańskiej 1. 4., płacąc tytułem  
czynszu 10  zł. miesięcznie2).

Z życia koleżeńskiego tycli czasów podnieść musimy so
lidarne wystąpienie w r. 1872 „przeciw dyrektorowi szkół 
realnych Dr. C. R., który niecliciał wpuszczać w święta i nie-

‘) Prot. posiedź. Wydziału z dnia 6. maja 1873.
2) Prot. posiedź. Wydz. z dnia 16. października 1873,
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dziele akademików, uczących realistów, do sali konferencyjnej 
i zapowiedział całkowite zniesienie naiiczycieli domowych, 
przez co okazał się by t wielu akademików bez ich winy za- 
zagrożonym *). Kilka w obronie napisanych artykułów przez 
Mieczysława Bolecliowskiego, jednego z naj czynniej szych i naj- 
w pływowszych z pomiędzy ówczesnych techników, jakoteż 
demonstracyjne wystąpienie wszystkich akademików lwowskich, 
skłoniło dyrektora do cofnięcia niefortunnego zarządzenia.

Są jednak i fakta, które mniej korzystnie o niektórych 
ówczesnych technikach świadczą. Mamy tu  na myśli żałobę 
narodową z r. 1872. W  roku tym , jako w stuletnią rocznicę, 
uprzytam niał sobie naród polski fakt pierwszego łupiestwa, 
dokonanego przez państwa zaborcze na jego Ojczyźnie. Nie 
wchodząc w to, czy słusznie lub niesłusznie jest żałobę naro
dową wstrzymaniem się od zabaw tanecznych obchodzić, 
w każdym razie bardzo złe wówczas wrażenie na współoby
watelach naszych zrobił zamiar, urządzenia balu techników 
podczas karnaw ału r. 1871/2, przeciw czemu nawet Komitet 
patryotów zaprotestow ał, a rzemieślnicza młodzież groziła 
wybiciem szyb w sali balowej.

Sytuacyę zaostrzył i pogorszył jeszcze jeden z komiteto- 
CT wych (niejaki K. B.), który zawiadomił dyrektora policyi Smido- 

wicza o zebraniach członków komitetu patryotów. Na owych 
tajnych posiedzeniach, odbywających się na przedmieściu żół- 
kiewskiem, miano według doniesienia zastanawiać s ię , w jaki 
sposób urządzić napad na salę balową. W skutek tej denuncyacyi 
odbyła policya rewizyę i aresztowała wielu patryotów; między 
nimi K. Gromana, redaktora „Dziennika lwowskiego“ i Jana 
Dobrzańskiego, redaktora „Gazety narodowej“. Oczywista opi
nia publiczna zwróciła się teraz tem silniej przeciw technikom ; 
dzienniki uderzj^ły na Technikę, jako zakład, wychowujący 
szpiegów, i podały imię i nazwisko denuncyanta 2). W  sprawie' 
tej odbył się sąd honorowy koleżeński pod przewodnictwem 
Hektora Dr. Strzeleckiego; jednak Avskutek mylnej relacyi, 
zdanej przez delegatów sądu, wysłanych do dyrektora policyi, 
winnego nie ukarano. Sprawę całą zatuszowano, a w dzienni
kach wskutek presyi i gróźb młodzieży umieszczono komuni-

/>
‘) L ist p. M. Bolecliowskiego. '> ' /
2) „Gazeta narodowa“ z r. 1871. N
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kat, przez młodzież zredagowany, a prostujący pogłoskę o de- 
nuncyacyi, przyczem powołano się na dyrektora policyi, iż 
tenże gotów je st zaprzeczyć, jakoby ktoś z młodzieży akade
mickiej był u niego. Pomimo tego „G-azeta narodowa“ opierała 
się umieszczeniu sprostowania, a dopiero energiczna demon- 
stracya przeszło 500 akademików na podwórzu teatralnem, 
spowodowała śp. J. Dobrzańskiego do umieszczenia sprostowa
nia. Jak  z jednej strony fakt ten wywiera przykre wrażenie, 
tak  z drugiej strony je st 011 charakterystycznym objawem 
wielkiego poczucia solidarności i ambicyi ówczesnej młodzieży, 
która broni zagrożonego honoru akademickiego, nie cofając się 
przed ofiarami własnego sumienia.

Na rok 1878/74 obrano prezesem Placyda Dziwińskiego. 
Pod energicznem, a ruckliwem jego przewodnictwem Towa
rzystwo szybko wzrasta. Ustanowiona komisya dłużnicza krząta 
się około ściągania dawnych długów, zaś komisya szkontru- 
jąca bada wszelkie dotychczasowe wady administracyi, zbie
rając skrzętnie dane co do ulepszeń tejże. W  celu pewniej
szej kontroli, jakoteż ze względów finansowych, przeniesiono 
biuro Towarzystwa napowrót do Akademii, tymczasowo do 
gabinetu geodezyi. "Wybrano też komisyę finansową, złożoną 
z trzech członków: Dziwińskiego, Radeckiego i Kolmana,
która miała obmyśleć sposoby jn^ysporzenia Tow. środków 
materyalnych. Postanowiono w tym  celu na wniosek komisyi 
dać przedstaAvienie w teatrze we własnym przedsiębiorstwie. 
Znaczna liczba członków i wzmagający się z rozwojem, zakres 
działania Towarzystwa uczyniły nową zmianę statu tu  ko
nieczną. Uchwalono ją  na W alnem Zgromadzeniu dnia 23. 
listopada 1873, a nowy statu t, prócz innych zmian, powiększał 
także liczbę W ydziałowych z dotychczasowej liczby siedmiu 
na szesnastu. I

Na obchód (dw usetnej) rocznicy istnienia Towarzystwa 
młodzieży handlowej, wysłało Towarzystwo delegacyę, złożoną 
z czterech członków: Dziwińskiego, Gozdowskiego, Radeckiego 
i Jaworskiego.

Reskryptem z dnia 12. stycznia 1874 1. 65.115 zatwier
dziło Namiestnictwo nowy s ta tu t ]). Z tego powodu, a prawdo
podobnie też i dla innych przyczyn, jak  niepochlebnego dla

') Arch. Tow. Brat. Pomocy B. III. 2.
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W ydziału sprawozdania komisyi szkontruj ącej , zagubienia IB 
rewersów d łużnych , oraz niedokładności rachunków z balu 
z roku zeszłego — W ydział ustąpił. Płacy da Dziwińskiego 
wybrano ponownie prezesem.

Nowy W ydział, nauczony doświadczeniem, wziął się 
szczerze do pracy, do przywrócenia porządku w wewnętrznej 
adm inistracyi Towarzystwa. Bibliotekarz Bronisław Gustawicz 
zajął się ułożeniem katalogu podręcznego i kartkowego. Bi
bliotekę podzielono na 16 działów (według treści). Książki, 
niemające wartości, jak  rozmaite „Deutsche Lesebucliy“ 
i dzieła niekompletne, wybrakowano i sprzedano częściowo 
antykwarzom, częściowo zaś na makulaturę. Nadmienić przy- 
tem w ypada, że biblioteka traktowaną była dotychczas przez 
wszystkie W ydziały po macoszemu — czego dowodzi choćby 
fak t, że liczyła ona w dniu objęcia przez nowy W ydział 
(4. lutego 1874) wszystkiego 92 dzieł, w 106 tomach. Dzięki 
usiłowaniom B. G ustaw icza, udało się w krótkim czasie po
większyć ją  znacznie.

I w innych kierunkach działalność W ydziału okazała się 
pożyteczną; uporządkowano i unormowano system kasowy, 
ułożono księgi i uchwalono nowy regulamin W ydziału ; zapro
wadzono również porządek w księgach dłużniczych; zaczęto 
wydawać lepsze i dokładniejsze sprawozdania z czynności 
W ydziału. W  celu poAviększenia funduszów dano b a l , który 
jednakże z powodu niepomyślnych okoliczności się nie poAviódł, 
oraz festyn z loteryą fantową, który przyniósł 996 zł. 84 ct. 
dochodu.

Pożyczek rozdzielono m iędzy kolegów około 2 tysięcy zł. 
Co najw ażniejsza jednak  i na  co szczególniejszą należy zwrócić 
uwagę p rzy  liistoryi Towarz. to fak t, że w tedy  rozpoczyna się 
pojaw iać poraź pierw szy zaczątek żywszego ruchu naukowego 
i umysłowego w skromnej postaci repety toryów  z w ykładów  
na Technice. Okoliczność ta  p rzyczyniła  się do Ayiększego za- 
interesoAvania się ogółu słuchaczÓAv ToAvarzystAvem. O treści 
tych odczytÓAv pouczy najlepiej ich sp is ; i tak  Avykładali:

DziAviński — O Avytyczaniu łukÓAv;
Gustawicz — O zasadach astronomii sferycznej ;
Koehler — O perspektywie lin ijnej;
Kolmann — O mostach skośnych;
R em bacz — O geom etryi wykreślnej ;
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Spaet -  O teoi’yi determinantów;
"Witkowski — 0  ogólnej teoryi planim etrów ;
Tenże — O zasadach analitycznej geometryi.
"Wskntfk zapobiegliwości W ydziału korzystali członkowie 

Towarz. ze zniżonych biletów na przedstawienia w teatrze, 
odczyty w Tow. pedagogicznem, na wystawę sztuk pięknych 
i do muzeum przemysłowego. Wreszcie udzielał W ydział 
subwencye na wycieczki naukowe do Łupkow a, Przemyśla 
i Tarnowa.

Stan funduszu żelaznego wynosił z chwilą zamknięcia 
rachunków 3.869-50 zł., funduszu obrotowego 7.868-48 zł., zaś 
funduszu bibliotecznego 223-15 zł.

W  tym  czasie Towarzystwo zaczyna wydawać autografo- 
wane wykłady profesorów.

W  następnym roku admin. wybrano prezesem Augusta 
Witkowskiego. Uchwalono regulamin komisyi szkontrującej, 
składający się z 1 1  punktów i urządzano w dalszym ciągu 
repetytorya. W ykładali mianowicie:

Kirchenberger — Konstrukcye oświetlenia;
Lachner — Składnię wykreślną;
Negedło — Perspektywę rzutową;
Rembacz Geometryę wykreślną i kamieniarkę;

• W itkowski — Astronomię sferyczną;
Stachowski —  Pszczelnictwo postępoAve.
Jak  przeszłego roku, tak  i tego składali, biorący udział 

w repety toryach , opłatę B ct. od osoby. W ydział zajął się 
również wydaniem skryptów litografowanych „Geometryi ana
litycznej“ prof. Żmurki.

Dwa festyny, urządzone wspólnie z Towarzystwami uni- 
w ersyteckiem i, i koncert z współudziałem Marka przyniosły 
1.028-57 zł. czystego dochodu, a Galicyjska Kasa Oszczędności 
udzieliła 200 zł. subwencyi. To wszystko umożliwiło AYydzia- 
łowi dobre wywiązanie się z finansowej gospodarki, a miano
wicie udzielenia 1.868-50 zł. tytułem  pożyczek i powiększenia 
fundiiszu żelaznego na 4.106-82 zł. Fundusz biblioteczny, na 
który według §. 5. sta tu tu  odkładano 1/6 ogólnego dochodu, 
wynosił 521-90 zł. Członków zwyczajnych liczyło Towarzystwo 
150. W  tym roku dostała także „Bratnia Pomoc“ w spadku 
po Tow. akad. „Byt“ (kuchnia akademicka) tytułem  połowy 
zapisanego m ajątku kwotę 412-68 zł.
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Następne lata 1875/76 i 1876/77 nie odznaczały się by
najmniej postępem. Towarzystwo bowiem zaczęło się zaskoru
piać w finansowej gospodarce i odtrącać wszelką myśl umy
słowego rozwoju. U stały repety to rya , zaś uchwałą z dnia
2. kwietnia 1876 zniesiono bibliotekę i fundusz biblioteczny; 
pierwszą darowano Czytelni Akadem ickiej, drugi zaś rozdzie
lono w połowie między fundusz obrotowy i żelazny, co w ten 
sposób motywowano: „DaAvno już wyrobiło się w naszem To
warzystwie zdanie, że istnienie takiego (bibliotecznego) fun
duszu jest w obec istnienia bibliotek: Akademii technicznej, 
Zakładu im. Ossolińskich i Czytelni Akademickiej — zbyteczne, 
z drugiej zaś strony, sumy do funduszu bibliotecznego płynące, 
są zbyt małe, by mogły przeznaczeniu odpowiedzieć i bezpo- 
trzebnie dochody innych funduszów uszczuplają ')“. W ykonując 
uchwałę Walnego Zgromadzenia z dnia 15. listopada 1875 
(wniosek S. Nurkowskiego), wynajęto przez październik i listo
pad pomieszkania dla biednych kolegów lub ta k ic h , którzy 
świeżo do Lwowa przybywszy, nie mogli od razu pomieszkali 
odpowiednich znaleśó. (Pomieszkania takie wynajmowano 
odtąd co ro k u , aż do r. 1880, w którym to roku zniesiono 
ten wniosek). Cała praca AVydziału ograniczała się na pomna
żaniu funduszów. Skutki tej apatyi, w kierunku rozbudzania 
ruchu umysłowego wśród techników, zaczęły się prędko obja
w iać, bo z rozwojem życia akademickiego ruch umysłowy 
ściśle je st złączony, a brak takowego w łonie Towarzystwa 
Bratniej Pomocy spowodował znaczną część członków tegoż, 
do wpisywania się w poczet członków „Czytelni Akademickiej“, 
co nietylko uszczuplało dochody Tow arzystw a, ale uniemożli
wiło poczęści urządzanie wieczorków z braku tak  sił wybi
tniejszych, jako też i gości. Z członków pozostała garstka 
pożądała tylko materyalnej pomocy, a z kółek czasowych, 
jak  np. kółko chem ików 1), żadne się należycie nie rozwijało.

Do przełomowych la t zaliczyć dopiero wypada r. 1876/7. 
Akademia Techniczna, mieszcząca się dotąd „kątem“ przy 
placu C astrum , przeniosła się ostatecznie, po długich latach 
wyczekiwania, do własnego budynku przy ulicy Leona Sa
piehy i otrzym ała nazwę „Szkoły Politechnicznej“. W skutek 
tego i Bratnia Pomoc dostała salę wspaniałą na II-giem pię

*) Sprawozdanie z r. 1876/76.
2) List p. A. Adelmana.
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trze , gdzie dotąd się mieści, i zmieniła nazwę z Bratniej Po
mocy Akademii Technicznej na Szkoły Politechnicznej. Na 
pozór jest to fakt małoznaczny w rozwoju Towarzystwa, a 
przecież dla Bratniej Pomocy miał olbrzymie znaczenie.

Dotąd tułano się w najętych lokalach, oszczędzano w wy
datkach, krzywdzono cele Towarzystwa dla adm inistracyi; 
teraz wszystkie niemal w ydatki na lokal, opał, meble i t. d. 
mogły być przelane do funduszu pożyczkowego. Towarzystwo 
więc zyskuje na tem materyalnie.

Pow tóre, położenie T echnik i, oddzielonej od miasta, 
zmusza młodzież siłą konieczności do stworzenia sobie oso
bnego ogniska umysłowego, niezależnie od Czytelni akade
mickiej. Gdy więc w łonie Czytelni, podczas wyborów, wyni
kły jakieś kwasy z tego powodu , iż Technikom nie chciano 
przyznać w "Wydziale tegoż Towarzystwa odpowiednej repre- 
zentacyi — młodzież teclmicka oddziela się od Czytelni, za
wiązuje obok „Bratniej Pomocy“ „Wzajemną pomoc naukową“ 
i zakłada własną czytelnię. W skutek tego oczywista zaczyna 
z r. 1877 budzić się zwolna między Technikami znów wyra
źniejszy ruch iimysłowy ł). W edług statutu, zatwierdzonego re
skryptem c. k. Namiestnictwa z 15. lutego 1877 1. 4937, celem 
tego nowego Towarzystwa było: „popieranie skuteczne i u ła
twianie fachowego kształcenia się członków2)“, przyczem za 
środki, do tego wiodące, służyć m iało : „urządzanie odczytów 
i wykładów naukowych, oraz repetytoryów z wszelkich przed
miotów, wykładanych w Akademii, urządzanie wycieczek na
ukowych , wydawnictwo skryptów i dzieł naukow ych, urzą
dzanie wystaw rysunkowych, oraz premiowanie rozpraw treści 
technicznej“. Pierwszym prezesem tego Towarzystwa był «1. E. 
B lauth , do Zarządu weszli: Schneider, Czechnowski i Stelzer.

W ydział tego nowego Towarzystwa zajął się wydaniem 
„Teoryi murów oporowych“, zakupił, wydane prywatnem na
kładem, skrypta „Dynamiki“ i „H ydrauliki“, urządzał wreszcie, 
oprócz repetytoryów, w których wykładali prof. Zajączkowski, 
oraz technicy: S tw iertn ia , M aślanka, Blauth , R udnick i, Czer
wiński, Stelzer, Krobicki, Marynowski, Babiński i Dybowski— 
także i wystawę prac słuchaczy w sali gimnazyum Franciszka

*) List p. Czechnowsldego.
2) S tatut Towarzystwa wzajemnej pomocy.

Ks. Pam iątkow a. 3
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Józefa. Prócz tego urządzano odczyty w sali ratuszowej. To
warzystwo to liczyło 98 członków.

Był to jednak dopiero zaczątek lepszych czasów. W  spra
wozdaniach „Bratniej Pomocy“ z la t 1875—7G, oraz z 1876 —
1877 znajdujemy, jednobrzmiące prawie, utyskiwania na brak 
wsparcia i współdziałania ze strony członków, co zupełnie na- 
turalnem  było w obec wyłącznego zajmowania się finanso
wą gospodarką. Ze prócz tego nie starano się rozwinąć jak ich
kolwiek przekonań politycznych, żywotniejszych, duchowi 
młodzieży właściwszych, dowodem zaproszenie, na wniosek 
Schiera, lir. Stanisława Tarnowskiego do dania odczytów na 

. iTr- dochód Towarzystwa Bratniej Pomocy.
W ypadek ten był tak rażący , że wywołał zatargi i spory, 

a naw et był powodem wniesienia interpelacyi przez Jarmunda', * /¿.r-r 
Bieńkowskiego, Dziedzika, Niewęgłowskiego i 16-stu kolegów 
do W ydziału dnia 4. listopada 1877. Interpelacya ta  brzmi:

„Niżej podpisani zapytu ją, czy Stanisław lir. Tarnowski 
z własnej inicyatyw y, czy też w skutek zaproszenia W ydziału 
wygłosił swe odczyty we Lwowie.

W  ostatnim wypadku niżej podpisani wnoszą:
W alne Zgromadzenie, nie podzielając przekonań poli

tycznych (wyraz „politycznych“ przekreślony w oryginale 
ołówkiem) Stanisława lir. Tarnowskiego, z uwagi, na urządzane 
przez tegoż staraniem W ydziału Towarzystwa, odczyty nau
kowe — udzieli Wydziałowi nagany“ '). (Uchwalono znaczną 
większością głosów). Podpisy.

Dopiero w r. 1877/78 poczęły się w łonie „Towarzystwa 
wzajemnej pomocy naukowej“ gromadzić żywioły czynne 
i umysłowo wyższe, przygotowując zwolna reorganizacyę du
chową Towarzystwa Bratniej Pomocy. W  pracy tej odznaczyli 
się Karol Stelzer, H ordyński, Scliier, Czechnowski i May w a l t 2).

Biblioteka „Towarzystwa W zajemnej pomocy naukowej“ 
powstała, z darowanej Towarz. te m u , biblioteki koleżeńskiej 
byłych uczniów VII. klasy Szkoły realnej we Lwowie (jedna 
szafka z książkami). Istotnie praca „Tow. W zaj. pomocy nau
kowej“ nie poszła w tym  czasie na marne. W  roku 1877/78 
nastąpiło złączenie się Tow. Bratniej pomocy z Tow. W zaj.

*) Archiwum Tow. Bratniej Pomocy.
2) Lisfc P- w - AnC!l- ¿ ji& c ć z  .

A.
z  /
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pomocy naukowej, a o skutku tego połączenia świadczy ustęp 
sprawozdania, brzmiący, jak  następuje:

„Walne Zgromadzenie, zwołane w październiku 1878 r. 
z inicyatywy wielu członków, uznało, że Towarzystwu, które 
istniało dotychczas, mając na oku wyłącznie cele materyalne, 
brakuje węzłów, któreby młodzież jedynej Polskiej Politechniki 
wspólnie łączyły, takowej pomoc prawdziwie bratn ią, bo du
chową i materyalną, podawały. W  tym duchu zmieniono ustaw y 
Tow arzystw a, a W ydział miał to zaszczytne zadanie, nowe 
zasady w życie wprowadzić“ 1).

Dzięki zapobiegliwości energicznego W ydziału z roku 
1877/78 pod przewodnictwem W. Białaczewskiego przeprowa
dzono złączenie to obu Towarzystw pomimo wielu trudności, 
jakie c. k. Namiestnictwo czyniło przy zmianie statutów  Bratniej 
Pomocy. Sprawa zmiany statutów  Tow. ciągnęła się jeszcze od 
prezesury W itkowskiego (r. 1874), który, jako referent komisyi 
statutow ej , blisko dwa lata nad racyonalnem przeobrażeniem 
Towarzystwa pracował. Jednak wniesione za prezesury Stroń- 
skiego statu ta , zmienione uchwałą Walnego Zgromadzenia 
z dnia 6. listopada 1876, nie doczekały się zatwierdzenia 
władzy. C. k. Namiestnictwo oparło się na reskrypcie Mini
sterium spraw wewnętrznych z dnia 1. czerwca 1876 roku 
1. 2.209. i zakwestyonowało istnienie w Towarzystwie członków 
honorowych i wspierających. Jednak rozumowanie AVysokiego 
c. k. Namiestnictwa inne było widocznie od opinii Namiestnic
twa Niższej Austryi, a, jak  się później pokazało, także Mini
sterstwa. W  tym samym bowiem czasie zatwierdzono, analo
giczne ze statutam i Bratniej Pomocy, zmienione sta tu ta  Towa
rzystwa akademickiego we W iedniu „Ognisko“ (29. m aja 1877
1. 10.469). Dlatego też wniesiono przeciw tenra orzeczeniu 
c. k. Namiestnictwa, jakoteż przeciw dalszym reskryptom 
z r .  1878, nalegającym na zmianę statutów  Towarzystwa w du
chu życzenia c. k. Namiestnictwa, rekurs do c. k. Ministerstwa 
spraw wewn. Tymczasem jednak wniesiono, wskutek nalegań 
policyi, zmianę statutów  bez członków honorowych, którą za
twierdziło Wysokie c. k. Namiestnictwo reskryptem  z dnia
2. lipca 1878 1. 33.714.

Tak samo też potwierdzono w dniu 3. listopada 1878 
1. 56.138. nową zmianę statutów, w której wskutek zlania się

') Sprawozdanie Tow. Bratniej Pomocy za rok 1878/79.
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obu istniejących na Technice Towarzystw rozszerzono cele 
Bratniej Pomocy. Nadszedł też wreszcie reskrypt Wys. c. k. 
Ministeryum spraw wewnętrznych z dnia 15. marca 1879 
1. 430., który uchylał wszystkie zarządzenia c. k. Namiestnic
twa odnośnie do członków honorowych i wspierających, a po 
długich odrzucaniach statutu , z powodu pewnych formalności, 
doczekała się wreszcie Bratnia Pomoc nowych statutów  zatw. 
reski-, c. k. Namiestnictwa z dnia 21. lutego 1881. 1. 4.598, 
które długi czas wszelkim wymaganiom odpowiadały.

Od tej chwili wchodzi B ratnia Pomoc na zupełnie nowe 
tory, gdyż, oprócz udzielania pomocy m a te ry a ln e j, staje się 
także ogniskiem życia umysłowego, tworzy, zupełnie legalnie 
istniejące, kółka naukowe, komisyę literacką i t. p., co w dal
szym ciągu bliżej omówimy. Nie dznv przeto, że odtąd za
częli słuchacze Techniki uważać Towarzystwo, jako swoją 
jedyną reprezentacyę koleżeńską pod każdym  względem 
i w każdym wypadku. Główna zasługa doprowadzenia tego 
przeobrażenia do skutku spoczywa na ów czesnych, powyżej 
wymienionych, przewódcach młodzieży. Obudzony ruch umy
słowy pociągnął za sobą i inne korzystne zmiany w życiu mło
dzieży ówczesnej: widzimy ją  odtąd zdobywającą powoli prze
wodnictwo wśród młodzieży akademickiej, widzimy ją  bacznie 
śledzącą wszelkie objawy życia społecznego i politycznego.

Bierze ona udział w korowodzie z pochodniami i w owa- 
c y i, sprawionej posłowi do Rady państwa, Ottonowi Hausne- 

x  ce/zćrowi, z powodu, mowy jego w parlamencie przeciw polityce
. . B ism arka, przyczem nie obeszło się bez aresztowania kilku 

techników *). Urządzono także serdeczną owacyę śp. posłowi 
E. Czerkawskiemu, za obronę prerogatyw Rady szkolnej kra
jowej w parlamencie wiedeńskim. Dziewiętnastego lutego 1878 
odbył się w auli Politechniki pierwszy Wieczorek ku czci 
Mikołaja Kopernika; odtąd wieczorek ten powtarza się rok
rocznie. Staraniem prof. Marconiego przedstawiono w obrazach 
poemat „Marya“ Malczewskiego na dochód „Bratniej Pomocy“. 
Członków liczyło Tow. 194, co wskazuje samo przez się o ko
rzystnym jego rozwoju.

Na rok 1878/79 prezesem Towarzystwa obrano Karola 
Stelzera. Administracyę unormowano w nader racyonalny spo-

!) L ist p. W. Anca.
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sób. Mianowicie W ydział objął jedynie ogólny kierunek i admi- 
nistracyę Towarzystwa, pieczę zaś nad udzielaniem m ateryal- 
nej pomocy uboższym kolegom, oraz nad ruchem umysłowym, 
poruczył dwom ad lioc wybranym komisyom, mianowicie ko- 
misyi pożyczkowej i komisyi literack iej, a nadto utworzono 
stałą „komisyę adm inistracyjną“, która oglądała się za źró
dłami dochodu dla Towarz., wreszcie „komisyę muzyczną“ dla 
wieczorków, przez Tow. urządzanych.

Co się tyczy działalności W ydziału nadmienić wypada, 
że urządził on dwa wieczorki, jeden ku czci J . I. Krasze
wskiego (15. października 1879), którego jubileusz na ten rok 
przypadał, drugi, jak  roku poprzedniego, na cześć Mikołaja 
Kopernika.

Przeświadczenie o zwiększonych obowiązkach, w ynikają
cych ze złączenia obu Towarzystw, kierowało W ydziałem przez 
cały przeciąg jego urzędowania; temu zadaniu odpowiedzieć, 
było ciągłem jego staraniem , jak  przekonują nas liczne tego 
dowody.

Z powodu zawiązania Akademii Mickiewicza w Bolonii, 
wysłano telegram do Jana Santagaty, prof. U niw ersytetu bo- 
lońskiego, telegram następującej treści: „Czcigodny Panie!
Z powodu zgromadzenia Akademii Mickiewicza racz Pan przy
jąć od młodzieży Politechniki lwowskiej ponownie wyrazy 
wdzięczności za tak  szlachetne zajęcie się narodem polskim 
i jego losami, i zechciej Pan być tłómaczem tych uczuć przed 
młodzieżą Uniwersytetu bolońskiego.

W  imieniu wszystkich słuchaczy: '-/ćci-z* > /'£ ,, <
Stelser“.

W  tym  roku miało Towarzysto zaszczyt zamianowania 
swymi członkami honorowymi Józefa Ignacego Kraszewskiego 
i mistrza Jana M atejkę, aby, przynajmniej choć w ten sposób, 
złożyć hołd winny zasłudze.

Z innych czynności W ydziału wymieniamy danie inicya- 
tyw y do zbierania materyałów do słownika geograficznego, 
którego wydawnictwem zajmowała się Redakcya czasopisma 
ilustrowanego „Wędrowiec“. Wniesiono też petycyę do Kole
gium profesorów o katedrę gospodarstwa lasowego i wiejskiego.

Czyniąc zadość wszelkim wymogom dobrej reprezentacyi 
młodzieży politechnicznej, Avysłano także delegatów na "uroczy
stość obchodu budowy tunelu na szlaku kolei „Semmering“.



88

Natomiast nie przychylono się do wniosku Tomkiewicza, 
udzielenia 10  kolegom pożyczki po 20 zł. w celu wydawania 
Czasopisma akademickiego. N iestety brakuje nam bliższych 
danych co do powodów odmownego załatwienia owej prośby, 
zdaje się wszelakoż, że odegi-ała tu  ważną rolę kwestya ma- 
teryalna. Chcąc dać wyraz lojalności względem panującej 
D ynastyi, uchwalono wysłać delegata na uroczysty obchód 
srebrnego wesela Najjaśniejszego Państwa.

Z wewnętrznej, a względnie administracyjnej, działalności 
mamy także wiele do zaznaczenia. Aby umożliwić jak  naj
większy rozkwit Towarzystwa, a nadto odpowiedzieć wszelkim 
słusznym żądaniom członków Towarzystwa, zaprowadzono 
„Książkę życzeń i zażaleń“, z której każdy z członków Tow. 
mógł korzystać. Nadto zaprowadzono spis adresów członków 
i książkę korespondencyjną dla członków "Wydziału i Towa
rzystwa. Po długich pertraktacyach z Kolegium profesorów 
uzyskano na razie, iż sala klubowa w sobotę po południu, 
niedziele i ŚAvięta, tudzież w czasie posiedzeń W ydziału 
i W alnych Zgromadzeń do wyłącznego użytku Towarzystwa 
oddaną została. Staraniem po części W ydziału, a po części 
drogą składek, starano się salę upiększyć. Dla wygodniej
szego czytania sprawił W ydział ramki na czasopisma, a nadto 
dla większej rozrywki, a także dla wyrobienia amatorskich sił 
na wieczorki, przez Towarz. urządzane, wynajęto fortepian. 
Faktycznym  powodem wynajęcia fortepianu była potrzeba 
tegoż dla chóru i orkiestry technickiej , zawiązanej pod kierun
kiem Józefa Wojciechowskiego. (W ciągu 2 la t istnienia grano 
na 17 wieczorkach Bratniej Pomocy z wielkiem powodzeniem).

Aby chorym kolegom dostarczyć, o ile możności, bez
płatnej pomocy, uzyskano przyrzeczenie wielu lekarzy bez
płatnego leczenia, a prócz tego uzyskano zniżki na cenach 
lekarstw  (50°/0) dla członków i bezpłatną dostawę wody 
ze źródeł zdrojowych w Szczawnicy.

Przy zmianie statutów  wprowadzono także wiele ko
rzystnych ulepszeń tak  dla członków Towarzystwa, jak  i ad- 
ministracyi w ogóle. Zniesiono odtąd pobieranie procentów 
(6% dotychczas) od pożyczek, przez Towarzystwo wydawanych, 
i nadano komisyi lustracyjnej więcej praw i możność lepszego 
kontrolowania czynności administracyjnych W ydziału. Do
tychczas wybierało komisyę szkontrującą przedwyborcze
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W alne Zgromadzenie, odtąd zaś wybiera Komisyę zwyczajne 
W alne Zgromadzenie wraz z Wydziałem ; komisya urzęduje 
przez cały rok.

Aby przyjść w pomoc kolegom stypendystom, postano
wiono wydawać za poręczeniem Kuratorów pożyczki z kapitału  
żelaznego Tow. na wystawiony przez tychże weksel. I tak, za 
poręczeniem Kuratorów prof. Marconiego i Zbrożka, wydano 
z okazyi strejku, urządzonego jednemu z profesorów, a w ślad 
zatem zatrzymania w ypłat stypendyów, pięciu kolegom po
życzkę na dekreta stypendyjne w wysokości 643 zł. 75 ct. 
(prezesura Derynga i Pileckiego).

Wychodząc z tej zasady, że Towarzystwom polskim po- 
zakrajowym należy ile możności dopomagać, wysłano „Klubowi 
technicznemu“, zawiązanemu w łonie „Ogniska“ we W iedniu, 
skrypta i w ogóle wydawnictwa Bratniej Pomocy.

Wspomnieć także należy o opiece, jaką  W ydział otaczał 
bibliotekę. W  krótkim stosunkowo czasie istnienia, gdyż 
zaledwie dwóch la t, wzrosła ona, jak  wykazuje sprawozdanie 
za rok 1879/80, do liczby 600 dzieł o 875 tomach. Do powię
kszenia księgozbioru przyczynił się także spadek po rozwią- 
zanem Towarzystwie polaków politeclmików w Monachium, 
którzy, nie mogąc Towarzystwa swego z powodu małej liczby 
członków należycie utrzymać, zapisali w r. 1879 cały swój 
majątek, głównie w książkach zawarty, Towarzystwu Bratniej 
Pomocy (260 dzieł w 400 tomach).

W  miarę zakupna książek zwiększał się także i ruch 
wypożyczających. I tak  w roku 1878/9 przeczytano 800 dzieł 
t. zn. jeden członek Tow. przeczj^tał przeciętnie 7 d z ie ł, zaś 
w roku 1879/80 wzrosła ilość wypożyczonych książek już do 
tysiąca. Zaprenumerowano także wiele czasopism bądź to po
litycznych, bądź też naukowych. W  roku adm. 1879/80 posia
dało Towarzystwo 14 najcelniejszych galicyjskich i warszaw
skich czasopism.

W  celu powiększenia funduszów krzątała się energicznie 
„komisya przedsiębiorstw“, założona w miejsce komisyi adm.; 
i tak  iirządzono na jej wniosek w teatrze dwa przedstawienia 
na korzyść Towarzystwa („Przed ślubem“), które przyniosły 
112'46 zł. dochodu. Nadto przyniosła „Reduta“ 302-86 zł., 
z funduszu po rozwiązanem Tow. „Pomocy naukowejŁ! uzyskano 
46" 15 zł., W ydział krajowy udzielił z fundacyi Dr. Jana
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Towarnickiego 100 zł., a na dochód Tow. miał w sali ra tu 
szowej j>rof. Maszkowski odczyty.

Przy zamknięciu rachunków wynosił fundusz żelazny 
5.894-63 zł., fundusz zaś obrotowy częścią w rewersach dłu
żnych, częścią w gotówce 13.315-24 zł. Komisj^a pożyczkowa 
rozdzieliła tytułem  pożyczek 1.518-73 zł., starając się przytem
o ściągnięcie długów i ra t od tych, którzy, zająwszy już jak ie
kolwiek stanowiska, zapominali o spłaceniu długów, zaciągnię
tych swego czasu w Towarzystwie. Gdy pisemne wezwania 
nie odnosiły pożądanego skutku, widziała się zmuszoną komi- 
sya wkroczyć na drogę sądową po poprzednim porozumieniu 
się z W ydziałem. Usiłowaniom Dr. F. Jackowskiego, syndyka 
Towarzystwa, i komisyi samej , której pierwsze sprawozdanie 
za rok 1878/9 się ukazało, udało się kwotę zwrotu długów 
podnieść do 910-56 zł., a w ten sposób, idąc za prądem 
ogólnym, zaczęło Tow. odtąd mniej zwracać się do publiczności
0 pomoc, a raczej samo zaczęło sobie pomagać.

W ażniejszą jednak, przynajmniej w ówczesnej chwili, 
była działalność komisyi literackiej. Miała ona trzy  zadania 
do spełnienia: urządzanie odczytów, wydawnictwo skryptów
1 utrzymywanie biblioteki.

Sumienne przeprowadzenie pierwszego zadania natrafiało 
początkowo na trudności naturalne i zrozumiałe, bo „brakło 
ufności we własne siły, brakło w prawy we w ładaniu piórem 
lub słowem, a wreszcie był rodzaj apa ty i, objawiającej się 
w małym udziale w odczytach, co zrażało kolegów niektói'ych 
do gorętszej pracy“ 1). Mimo to jeduak praca postępowała, jak  
świadczy o tem szereg wygłoszonych odczytów:

A. Biborski — O epoce przejściowej z klasycyzmu do 
rom antyzm u;

K. Buszczyński — O rozwoju języka polskiego ;
B. Chodkiewicz — O teoryi instynktów ;
O. Świertnia — K artki z wycieczki naukowej mechani

ków do W arszawy;
S. Tomkiewicz — Porównanie Mickiewicza, Krasińskiego

i Słowackiego (2 odczyty).
W ydawnictwo skryptów ograniczyło się w tym  roku na 

„Matematyce“ według Ayykładów prof. Dr. AV. Zajączkowskiego

') Sprawozdanie z r. 1878/9.



41

i „Mechanice“ podług prof. J. N. Frankego, z których tylko 
„M atematyka“ przyniosła dochód. Ze zaś w ydatki na wyda
wnictwo obu dzieł były znaczne, świadczy o tern strata  tym 
czasowa, która wynosiła 254-67 zł., co znów nie pozwoliło na 
popieranie biblioteki.

Pasmo życia koleżeiiskiego tych czasów było dość mono
tonne zresztą; brak wybitnej różnicy przekonań pomiędzy 
ówczesnymi technikam i, czynił je mało ruchliw em , — nie 
dziw więc, że niektórym zachciało się dla urozmaicenia za
mienić „Bratnią Pomoc“ na „Burszenszaft“ niemiecki. I  tak 
pierwszym krokiem ku temu było uchwalenie przez Walne 
Zgromadzenie, na wniosek L. R am ułta , noszenia odznak bur- 
szowskich. (Miały to być szarfy o kolorze amarantowym i czar
nym i czapki burszowskie — wniosku jednak dzięki niechęci 
"Wydziału nie wykonano, a raczej wstrzymano). Pomimo tego 
miało to życie także wiele dodatnich stron, jak  świadczą luźne 
notatki z tych czasów. Oto jak  charakteryzuje je  jeden z by
łych członków takiem dosadnem, a węzłowatem zdaniem : 
„Separatystycznych dążeń między nami nie było: wszyscy 
ożywieni jednym duchem, jedną ideą, czuliśmy się zawsze
i wszędzie — Polakami“. Koleżeństwo i wynikająca z niego 
przyjaźń i solidarność rodziły rozmaite ściślejsze kółka towa
rzyskie, o których dawni technicy ze czcią Avspominaj ą. I  tak  pisze 
jeden z nich : „Czasy moje na politechnice lwowskiej (1874—77) 
należą do najpiękniejszych mojej młodości. Żyjąc w najści
ślejszym kole z Romanem Ujejskim, Janem  Witkiewiczem, śp. 
Karolem Dziedzikiem, Karolem Niewęgłowskim, Teofilem Ma- 
rynow skim , Jannundem  i śp. Bieńkowskim — tworzyliśmy, 
znany podówczas powszechnie av życiu akademickiem, „Klub 
fryzerów“. Pracowaliśmy szczerze, a kochaliśmy się, jak  ro
dzeni bracia. Ze strony profesorów i reszty kolegów cieszyliśmy 
się wielką sym patyą“ 1). Nie brak w tych czasach t ak ,  jak
i w ogóle w całej historyi życia koleżeńskiego, także rozmai
tych zajść między pojedyńczymi profesorami, a słuchaczami; 
jednak nie Avspominamy o nich zupełnie w całej niniejszej 
historyi, pomimo licznych materyałów, znajdujących się w ży
ciorysach b. słuchaczÓAV Politechniki naszej. Wychodzimy 
boAviem z tego założenia, że fakta te są zbyt drobiazgoAve, 
posiadają zanadto clrwiloAvą Avartość, a bardzo mało AvpłyAvają

List p. Malsburga. a*** & /•  / •">
L. W -  '& T O
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na tok życia koleżeńskiego. Owe strejki, urządzane pojedyń- 
czym profesorom z powodów osobistej natury, j^owtarzają się 
na wszystkich wyższych zakładach naukowych, ilekroć profe
sor nie zniży się do pojęć i wyobraźni ucznia i nie wybaczy 
młodzieńczej krwi swoich słuchaczów ich zbyt gorączkowego 
a dorywczego pojmowania faktycznych lub czasem urojonych 
wad profesora. Innym powodem strejku je st czasami nietakt 
pojedyńczego profesora rozumującego, że przepisy dyscyplinarne
i bezwzględne stosowanie się uczniów do zapatryw ań profesora 
wychowują młodzież na przyszłych obywateli kraju ; lecz i tego 
Rodzaju wypadki nie zasługują na wspomnienie. Dopiero zajścia, 
mające szersze i ogólniejsze powody, jak  starcia przekonań 
itp. zasługują na wzmiankę historyczną, gdyż cechują one 
objaw ducha młodzieży — wkraczają, że się tak  szablonowo 
wyrazimy, w sferę doniosłych faktów, mających źródło czasami 
w ruchu umysłowym i żj^ciu całego społeczeństwa.

Dlatego też, mając ten wzgląd na oku, nazwaliśmy życie 
koleżeńskie tych czasów monotonnem. Dopiero z początkiem 
r. 1880 zaczyna się znów objawiać pewien ruch między mło
dzieżą. Lecz do bliższego omówienia źródła tego ruchu wrócimy 
w następnym rozdziale niniejszego rysu.

Rok 1879—80 z powodu jubileuszu Kraszewskiego dał 
sposobność młodzieży wyrażenia swej czci dla Jubilata. Na 
wysłane doń pismo (dnia 12. października 1879 do W iednia, 
gdzie wówczas Kraszewski bawił), otrzym ała młodzież nastę
pującą odpowiedź:

„Z prawdziwą przyjemnością odebrałem od Szanownego 
Towarzystwa Bratniej Pomocy Słuchaczów Szkoły Politechni
cznej we Lwowie, dowód uznania i życzliwości, jakiem  mnie 
ono zaszczycić raczyło. Zachowam go jako drogą dla mnie 
pam iątkę , a za szczęśliwego bym się poczytał, gdybym mógł, 
ile siły moje podołają, nie tylko słowem podzielić, ale czynem 
się wypłacić. W  nadziei, że mi wskazać zechcecie czembym 
W am mógł być użytecznym i jioliczycie do gorliwych współ
pracowników swoich, szlę W am Szanowni Panowie te wyrazy 
wdzięczności i szacunku.

Obowiązany brat i sługa J. I. Kraszewskiu !).
Drezno 16. czerwca 1880 r.

!) List ten oprawiony w ramki zdobi obecnie ściany sali To warz.
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Prócz tego w tym samym roku z powodu wyjazdu 
ze Lwowa śp. Stefana Buszczyńskiego, przesłała mu młodzież 
politechniczna, jako „przyjacielowi młodzieży“, stosowne pis
mo *) (wiersz napisany przez A. Biborskiego).

Objawem wzmagającego się w tym  roku ruchu umysło
wego było także powiększenie liczby prenumerowanych pism
o 7 nowych. Do ożywienia zaś życia towarzyskiego przyczy
niło się pięć wieczorków, urządzonych za inicyatywą W y
działu w auli Politechniki. Nowe prądy, jakie pośród młodzieży 
technicznej z końcem r. 1880/1 nurtować poczęły, są tak  do
niosłe, tak  wielki wpływ nie tylko na samo życie koleżeńskie, 
ale i na losy „Bratniej Pomocy“ wywarły, że słusznie zupeł
nie z tym  mniej więcej rokiem nowy okres jej rozwoju roz
różnić należy.

III.
Rucli umysłowy, który przy końcu r. 1879 zaczął coraz 

szybszem tempem postępować, przybrał, jakeśm y powiedzieli, 
w latach ośmdziesiątych ta k  znaczne rozmiary, że godzi się 
bliżej nad źródłem jego zastanowić.

W  tych  la tach  począł się u nas i rozw inął proces psy
chologiczny, ewolucya spokojnych, poniekąd zacofanych um y
słów w k ierunku pozytyw nym . Pozytyw izm , k tó ry  na zacho
dzie av tym  czasie dosięgnął zenitu  swego is tn ien ia , opóźnił 
do nas swe przybycie najm niej o jeden  la t  dziesiątek, a p rzy
był drogą na W arszaw ę. Liczny zastęp Kongresow iakÓAv 

przyw iózł pod niebieskiem i czapeczkam i z czarnym  daszkiem  
garść nowych pojęć i przekonań, wpraAviającycli av zadziwienie 
m łodzież ga licy jską , zagrzebaną av naukach, ściśle z zaAvodem 
tylko się łączących. W  sali kluboAvej , po ku ry ta rzach  przed 
godzinam i spotkać można było czasami g ru p k ę , złożoną 
z KróleAviaka i G a licy an in a : pierw szy doAvodził, a drugi
w braku argum entów  ki\Arał przecząco głową. Kończyło się 
zAvykle tem, że KróleAAriak m achnął rę k ą , jak b y  chciał powie
dzieć: „Pal c i ę .......... “, i odchodził na Avykład z ironicznym
uśmiechem na ustach. Ó a v  ironiczny uśmiech bolał najAvięcej. 
Ten i ó a v , nie mając pojęcia o tem, co napisał Spenzer, Comte,

') Stefan Buszczyński i jego testament polityczny — Kraków 1892, 
str. 24.
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Marx, Lasalle i fc. d., począł w duchu wielbić tych potentatów 
myśli i zapragnął poznać ich dzieła. A ponieważ dotychcza
sowa biblioteka Bratniej Pomocy, licząca kilkaset tomów treści 
przeważnie beletrystycznej, nie odpowiadała swemu właściwemu 
celowi kształcenia, przystąpiono więc do gruntownej reformy 
księgozbioru; zakupiono wiele cennych nowych dzieł, zapro
ponowanych przez komisyę biblioteczną, osobno ku temu wy
braną. Oprócz reformy biblioteki przeforsowali pozytywiści 
warszawscy zaprenumerowanie pism młodej szkoły, wygłosili 
szereg odczytów żywotnej treści i wywołali żywe starcie się 
przekonań.

Nie pierwszy to raz młodzież zakordonowa silny wpływ 
wywarła na nasze umysły. Jak  w r. 1863 dała hasło do orga- 
nizacyi i chwycenia za oręż, tak  w latach ośmdziesiątych 
zmusiła wielką liczbę kolegów tutejszych do kształcenia się 
wszechstronnego. Jest to poniekąd dowodem, że nasze trzy 
prowincye głównie przez młodzież pozostają w łączności
i młodzież jest w pierwszym rzędzie tym  czynnikiem, co 
utrzym uje jednolitość narodu, znajdującego się av  trzech roz
maitych warunkach bytu.

Zetknięcie się dwóch kultur odmiennych wywołało walkę, 
a każda walka o ideę, o zasady, chociażby była naw et burzą 
w szklance wody, orzeźwia umysły i kształci je, zmuszając 
niejako do porządniejszego myślenia i wysławiania się. Dlatego 
też, nie wdając się bliżej w krytykę zasad szkoły pozytywnej, 
powyższą walkę przyjąć należy, jako objaw wielce dodatni 
w ruchu umysłowym ówczesnej młodzieży.

Nastrój pośród młodzieży na Technice poznamy najlepiej, 
przytoczywszy słowa byłych słuchaczów z owych czasów.

„ ¥  czasie mego pobytu na Politechnice — pisze jeden 
z nich — od roku mniej więcej 1882/3 zaczął się wzmagać 
napływ kolegów z za kordonu, którzy, jako wychowani więcej 
w kierunku nauk przyrodniczych i wolnomyślniejsi, wprowa
dzili nowe prądy w życie koleżeńskie. To też lata 1884—7 
odznaczały się niezwykłym r uchem. . . .  Ruch ten wpłynął 
stanowczo na reformę dotychczasowych pojęć młodzieży poli
technicznej“ ').

*) List p. "W. Budz}'i'iskiego. ^  ^
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„W  czasacli tych  — pisze inny — daje się zauważyć 
peAvna em ulacya w w ypow iadaniu zapatryw ań swoich i zdań, 
zarysowuje się pośród społeczeństwa akadem ickiego samo
dzielność“ 1).

Lecz nie uprzedzając donośnych faktów, świadczących
0 tym  ruchu pośród młodzieży politechnicznej, wróćmy do 
jego pierwszych objawów, a zarazem wpływów na Bratnią 
Pomoc.

Pierwszym objawem żywszego życia było założenie 
„kółka literackiego“ w grudniu 1880 w miejsce „komisyi lite
rackiej“ ; świadectwem jego działalności są odczyty, które 
pozwalamy sobie choćby z tego względu przytoczyć, aby 
mieć obraz przemiany, jaka  w treści tych odczytów wnet 
potem n as tąp iła :

Raciborski — O Dyzmie Bończy Tomaszewskim;
„ — 0  „Ojcu zadżumionych“ ;
„ — W  Szwajcaryi;
„ — Kopernik i jego działalność obywatelska ;

Gawroński — Stefan B ato ry ;
Gostkowski — Listy Joachima Lelewela;
Jurkiewicz — 0  krwi;
Landes — 0  utw orzeniu się w arstw y społeczeństwa ży- 

doAVskiego „PostępowcÓAv“ ;
Maywalt — O Konstytucyi 3. Maja;
W ondrausch — 0  odczytach lir. Tarnowskiego.
Resztę zadań byłej „komisyi literackiej“ przyjął W ydział; 

doprow adził liczbę wydanych skryptÓAV do 10, dopomagając 
Żurowskiemu av Avy daniu „Chemii organicznej“, a Feldsteinowi
1 Latinkowi „Geometryi Avykreślnej “. Biblioteka Avzrosła o 112 
dzieł av 182 tomach, zaś czasopism prenumeroAvano 28. Prócz 
4 AvieczorlcÓAV deklainacyjno-wokalnych urządził W ydział dAva 
uroczyste wieczorki przy Avspółudziale p. Myszugi i Totha ku 
czci Mikołaja Kopernika i K onstytucyi 3. Maja. W  tym  roku 
przewodniczył Aleksander Biborski. Niemiły Avypadek Avyda- 
lenia kilku słuchaczów z poAVodu pedanteryi jednego z profe
sor óav (opuszczanie Avykładu przez słuchaczÓAv), nie miał przy
krych następstAv; po wysłaniu depu tacy i, złożonej z Bibor-

') L ist p. A. Krugera.
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skiego, Buszczyńskiego i Ram ułta do ówczesnego ministra 
oświaty Konrada von E ibesfeld, załatwiono sprawę pomyślnie 
dla słuchaczów.

Z innych czynności W ydziału należj'- wymienić uporząd
kowanie archiwum i urządzenie biura W ydziału. Członków 
liczono w tym  czasie 182; z biblioteki wypożyczono 1500 dzieł. 
Czytelnia uczniów insty tutu  techniczno-przemysłowego w K ra
kowie podniosła myśl założenia wspólnie z Bratnią Pomocą 
słuchaczów Szkoły rolniczej w Dublanach, jako też słuchaczami 
Politechniki pisma, któreby było organem tychże Towarzystw. 
Jednak projekt nie został w życie wprowadzony.

W raz z czterema Towarz. akadem. poi. („Ognisko“ we 
W iedniu, Bratnia Pomoc Szkoły rolniczej w D ublanach, Czy
telnia Polska akad. górniczych w Leoben i „Ognisko“ w Czer- 
niowcach) wzięła B ratnia Pomoc za inicyatywą „Ogniska“ 
we W iedniu w dniu 10. maja 1881 udział w adresie do śp. 
Najd. Arcyks. Rudolfa z powodu Jego zaślubin. W szystkie 
słowiańskie Towarz. akadem. w Austryi postanowiły w dniu 
tym razem wnieść adres, jednak z powodu różnicy zdań, co 
do treści ad resu , a za poradą członków „Koła polskiego we 
W iedniu“ odłączyły się polskie Towarzystwa i wręczyły na 
ręce śp. Ministra lir. Taaffego ozdobny adres, wykonany przez 
artystę malarza Michała Sozańskiego, wyrażający serdeczne 
życzenia z powodu zaślubin i lojalność uczuć względem panu
jącej Dynastjd. Adres został z szczególnem wyróżnieniem 
przyjęty. W  sprawie tej odbyła się, już po wniesieniu adresu, 
żywa wymiana listów między „Ogniskiem“ we W iedniu
i Towarzystwem naszem. Z korespondencyi tej , do której za 
pozór służyły koszta adresu, niemile przebija niewczesna 
cliwiejność zdań w kwestyi już załatwionej. Chwiej ność owa 
być może, miała za źródło tę okoliczność, iż nie wszystkie 
polskie akademickie Towarzystwa (było ich wtedy 9 w Austryi) 
do adresu tego się przyłączyły.

W  roku 1881/2 obrano prezesem Pajączkowskiego. Stan 
funduszu żelaznego wynosił z dniem 31. października 1882 
kwotę 7.246-93 zł.

Otrzymane przyrządy miernicze po śp. Tychowskim 
Aleksandrze, bądź to wypożyczono, bądź też darowano bie
dniejszym kolegom. Mówiąc o wypożyczaniu przyrządów 
mierniczych, musimy także wspomnieć, iż Towarzystwo zaj-
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mowało się od dawna wypożyczaniem lub darowywało przy
rządy rysunkowe, ja k  rysownice, linie, tró jkąty  i t. p. bie
dniejszym kolegom.

W ydawnictw zakupiono w tym roku za 982-48 zł. Biblio
teka otrzym ała zapis po rozwiązanem Towarz. naukowem 
akademików polskich we W iedniu. W skutek tego przyłączono 
do księgozbioru 20 dzieł (przeważnie z nauk fachowych w ję 
zyku niemieckim), który z końcem roku adm. 1881/2 wynosił 
908 dzieł. Ciągłe pomnażanie biblioteki wpływało nadzwyczaj 
dodatnio na zwiększanie się ilości korzystających z niej. Dość 
wspomnieć, że ruch biblioteczny wykazywał 2500 dzieł wypo
życzonych, zatem o 1000 więcej niż poprzedniego roku. Objaw 
to zresztą zupełnie naturalny, iż technicy zaczęli otaczać 
bibliotekę pieczołowitą opieką, gdyż w godzinach wieczornych 
tz. właśnie wtedy, gdy opuszczano sale rysunkowe i labora- 
torya, biblioteka ta k a , jak  „Ossolineum“ była zamkniętą. 
Petycye wnoszone do K uratoryi biblioteki o zaprowadzenie 
godzin wieczornych spełzły na niczem z braku środków ma- 
teryalnych na światło potrzebnych; do domu książek nie 
chciano pożj^czać, co zresztą w bibliotece, mającej wiele cen
nych i rzadkich dzieł, je st zupełnie wytłómaczalnem. Także 
petycya, wniesiona do Sejmu przez W ydział Towarzystwa,
o udzielenie bibliotece Ossolińskich funduszów na oświetlenie 
biblioteki wieczorami, jako też na inne w ydatki z tem połą
czone, spełzła na niczem. Jeżeli wreszcie uwzględnimy chęć 
przyswojenia sobie dzieł ze „szkoły pozytywistów“, których 
wtenczas jeszcze nie wszędzie można było wypożyczać, a na
wet kupić — nie zdziwimy się, że Towarzystwo postanowiło 
według zatwierdzonego w r. 1881 nowego s ta tu tu  10 % swego 
dochodu na bibliotekę i czasopisma przeznaczać. Nie zastanowi 
nas naw et jeszcze dalej idące postanowienie, tyczące się za
siłku przeznaczyć się mającego na rozszerzenie biblioteki, 
zaw arte w §. 3G. sta tu tu  zatwier. reskr. Wys. c. k. Namiest
nictw a z 3. listrpada 1878 1. 56.138. Ustęp ten brzm i: „Na 
użytek biblioteki i wydawnictw przeznacza się: a) połowę 
wkładek i wpisowego członków zwyczajnych, b) 30°/0 docho
dów publicznych, datków dobrowolnych i wkładek członków 
wspierających, c) dochody z wydawnictw.

W edług zamknięcia rachunkowego za rok 1881/2 wy
niósłby 10°/0 od dochodu funduszu obrotowego 265-45 zł., zaś
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według sta tu tu  z r. 1878 z potrąceniem kosztów na w yda
wnictwa dostałaby biblioteka 691-23 zł., tz. przeszło 20°/0 
dochodu.

Szybki wzrost biblioteki pociągnął za sobą konieczność 
dobrego uporządkowania jej. Dawniejszy podział, przez Gu- 
stawicza zaprowadzony, zaniechano, natom iast podzielono 
bibliotekę na następujących pięć działów: A  (beletrystyka), 
73 (historya, lite ra tu ra , filozofia, socyologia i ekonomia poli
tyczna), C nauki techniczne i przyrodnicze), D (czasopisma 
naukowe i literackie), JE (broszury). Sporządzono dokładny 
inwentarz, a w następnym  roku drugi podług działów. Oprócz 
tego przekazano myśl wprowadzenia katalogów, ułożonych 
podług autorów, następcom.

Z czynności reprezentacyjnych "Wydziału podnieść na
leży przesełanie do nowo powstałego w tym  czasie „Przeglądu 
akademickiego“ w Krakowie korespondencyi z Politechniki. 
Oprócz zwykłych wieczorków urządzono wieczorek Mickiewi
czowski ; czysty dochód z tego wieczorku w kwocie 122  zł. 
wysłano do Krakowa na ręce prezydenta m iasta Dr. "Weigla, 
biorąc tym krokiem inicyatyw ę w zbieraniu składek na pomnik 
największego z wieszczów naszych. Z innymi Tow. akadem. 
utrzymywano ciepłe stosunki, a nadto nawiązano przyjacielskie 
stosunki z nowo założonem Towarzystwem „Ceska Beseda 
ve Lvove“.

Buch naukowy w Bratniej pomocy reprezentowało „Kółko 
literackie“, powstałe poprzednio za inicyatyw ą Komana Chle
bowskiego ; wskutek zabiegów Stanisława Kozłowskiego zmie
niono 19. lutego 1882 regulamin K ółka, zmieniając równo
cześnie nazwę jego na „Kółko naukowe“ j). W  Kółku tem 
odbyły się następujące odczyty :

A. Biborski — O sztuce u staroży tnych ;
^ B,. Djsieśłewski — O życiu Hoene-W rońskiego;

S. Kozłowski — O życiu publicznem K ołłątaja;
W. Lisowski — Gdzie szukać należy przyczyn wszelkich 

zj awisk ?
S. Neuhoff — O dziełach Kraszewskiego.
Prócz odczytów „zwróciło Kółko naukowe szczególniejszą 

uwagę na notatk i z dziedziny wszelkich gałęzi nauk, niezbę-

')  L ist p. Wolkenberga.
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dnycłi av życiu publicznem i nieobjętych planem nauk Szkoły 
politechnicznej“ J).

NoAve p rąd y  naukoAve, przyniesione przez m łodzież za- 
kordonową, jednoczyły  w ogniska tych , k tó rzy  chcieli postaAvic 
pracę umysłoAyą i kształcenie się na p rzyszłych  czynnych 
członkÓAv społeczeństAva, jako jeden  z postulatÓAV życia akade
mickiego ; av  następstAvie m usiały przekonania naukowe, spo
łeczne i polityczne rozAvijac się , tAVorzyc teorye społeczne, 
k tó re  jed n a ły  sobie zAVolennikow, AvykonaAvcoAV i p ropaga ta- 
torÓAV. S tąd fak t poAvstaAvania av onym czasie całego szeregu 
„K ółek“, av których  h isto ry i odzAvierciedla się p raca  um ysłów, 
jeśli nie całej m łodzieży politechnicznej, to przynajm niej jej 
najAvybitniejszych reprezentan tów . O celach „Kółka nauko
w ego“, zmienionego av  „Kółko koleżeńskie“, a ostatecznie 
av  1885/6 r. w  „Kółko zachęty  naukoAvej“, czytam y av  spraw o
zdaniu za r. 1886/7: „ZapoznaAvac kolegÖAv z nowym i zdoby
czami n au k i, noAvymi teoryam i i p raw am i, nabyw ać noAvych, 
lepszych poglądów, a porzucać sta re  i zbutAviałe przesądy, sło- 
Avem łączyć się na podstaw ie zasadniczych wspólnych zap a try - 
Avań av  jedno ognisko naukoAve— oto zadanie K ó łka“ . Do celu 
tego dążono drogą odczytÓAv, a następnie  dyskusyi nad nimi 
odbyw anych; n iek tó re  z n ich  podajem y, by  dać poznać zakres 
poruszanych kw estyj :

LisoAvski — Co to je st m ateryalizm ?
Mondschein — K rótki zarys historyi socyalizm u;
"Weryho — K rótki rys historyi filozofii z szczególnem 

UAyzględnieniem  filozofii rozumu;
BukoAvski — O wolnej k o n k u ren cy i;
BuchoAVski — StanoAvisko kobiety  av społeczeństAvie;
FilemonoAvicz — NoAva teorya zarobku;
Dłuski — O ekonomii politycznej;
Kosinkiewicz — O Avycieczkach;
Czarnowski — O pozytyw izm ie;
FilemonoAvicz — O teory i DarAvina;
ArciszeAvski — O narodoAvości;
Dłuski — Teorya dziedziczności.
Oprócz dyskusyi nad kwestyami ściśle naukoAvymi roz- 

praAviano także wiele nad tematami, obchodzącymi słuchaczów

*) Sprawozdanie Tow. Brat. Pom. 1880/1 r.
JKs. Pam iątkow a. 4
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Techniki pod innymi względami. "Wtedy to powstała myśl 
założenia „Kuchni techników“, „Kółka volapiikistów“ i „Kółka 
szerm ierzy“. Duszą tego ruchu byli Stan. Kozłowski, Filemo
nowicz, Bukow ski1), Czarnowski i Monseu 2).

Przy kółku „Kuchnia politechników“ musimy się cokol
wiek zatrzymać, albowiem kółko to nietylko było źródłem 
ściślejszych stosunków koleżeńskich, ale nadto niejako dalszym 
ciągiem „Kółka naukowego“. Tu bowiem, jak  zgodnie Avszyscy 
technicy ówcześni zaznaczają, odbywały się zwykle ożywione 
dysputy na tem at.kw estyi poruszanych na posiedzeniu „Kółka 
naukowego“. Myśl założenia taniej kuchni technickiej, gdzieby 
koledzy dostawali tani a dobry w ikt, a nadto biedni mogli 
się stołować naw et zupełnie bezpłatnie — rzucił w paździer- 

<C nikli 1882 znów „zakordonowiec“ kol. Listopadzki Seweryn. ' 
"Wprawdzie i dawniej myśl tę nieraz nietylko podnoszono, ale 
naw et i w czyn wprowadzano, lecz nigdy kuchnia taka długo 
istnieć nie mogła, gdyż nie zastosowano wszystkich sposobów 
oszczędzania wydatków, a wobec małej ilości jadających powsta
w ały deficyta. Obecnie zaproponował Listopadzki, aby cały za
rząd kuchni wziął na siebie komitet złożony z kolegów, a ob
sługę podczas objadów, jakoteż kontrolę nad kucharką mieli 
sprawować także koledzy. Trudno by było, ze względu na szczu
płe ramy naszej historyi, podawać szczegóły organizacyi kuchni, 
ograniczymy się tylko na wspomnieniu, iż pomimo stosunkowo 
małej ilości jadających, okazała się ona bardzo dobrą i poży
teczną in sty tucyą, choć zajmowała wiele czasu kolegom. 
"Wprowadzeniem tej myśli w czyn zajął się nadzwyczaj ener
gicznie królewiak Bukowski Józef i dał pierwsze podstawy 
kuchni, która do dziś wytrwała, choć już w nieco odmiennej 
formie, a znalazła takie podwalmy i taką ma racyę by tu , że 
zdaje się chyba tak  długo istnieć będzie, ja k  długo i Poli
technika u nas zostanie. "W celu sprawienia potrzebnego in
w entarza i naczyń do kuchni udano się z prośbą o pożyczkę 
do Bratniej Pomocy, a "Walne Zgromadzenie Towarzystwa 
na wniosek "Wydziału uchwaliło dnia 5. listopada 1882 udzielić 
tytułem  pożyczki kwotę stu zł., która miała być rewersami 
członków kuchni pokrytą. Z tej kwoty miało być 50 zł. udzie-

. /B 'J8

*) List p. W. Budzyńskiego.
J) Sprawozd. Tow. Brat. Pom. 1887/8.
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lone tytułem  bezwrotnej zapomogi w razie, jeżeli się okaże, 
że kuchnia do 1. lipca 1883 „należycie }irosperować będzie, 
t. j. jeżeli liczba członków będzie najmniej wynosiła 20, jeżeli 
członkowie będą zadowoleni z w iktu i jeżeli będzie perspe
ktywa, że owa kuchnia i dalej funkcyonować będzie“ ').

Jednak K uchnia, jak  powiada W ydział w swem spra
wozdaniu z r. 1882/3, „pod każdym względem odpowiedziała 
swemu zadaniu“, a wskutek tego nietylko przyznano jej 50 zł. 
zapomogi, ale i później nieraz materyalnie popierano. Kuchnia 
mieściła się w suterenach gmachu Politechniki w mieszkaniach 
prywatnych sług szkolnych (początkowo u Franciszka Ban
dura), a R ektorat udzielił potrzebnych sprzętów i piwnicy. 
Kuchnia istniała jako kółko, gdyż wniosek DzieślewskiegOj 
aby utworzyć Towarzystwo akcyjne (akcya 4 zł.), któregoby 
s ta tu ta  Namiestnictwo potwierdziło, nie przyjął się. IVnet po 
uchwale Walnego Zgromadzenia, bo już 15. listopada 1882, 
otwarto kuchnię, której regulamin tymczasem W ydział za
twierdził. W  skład pierwszego „samozwańczego“ Zarządu 
Kuchni wchodzili: Bukowski Józef, jako przewodniczący, Bu
dzyński W iktor, jako skarbnik, Jakób Kula (obecnie Korajski), 
jako sekretarz, Kozłowski Stanisław, Stwiertnia Alfons, Błoń
ski Emil, Buchowski i Weryho, jako członkowie Zarządu. 
Oszczędność w czasie, jaką uzyskiwali słuchacze Politechniki 
w skutek istnienia kuchni w gmachu Szkoły, okazała się tak  
znaczną, że stanowiła naw et w najgorszych czasach rozwoju 
Kuchni wielką atralicyę. Z istnieniem Kuchni liczyli się p. ' < 
profesorowie przy układaniu podziału godzin.

Nic więc dziwnego, że myśl się przyjęła i szczególniej 
w początkach, jako nowość, od wszystkich poj)arcia doznawała.
W  r. 1885 n. p. wydano 7519 obiadów, śniadań bowiem i ko- 
lacyi nie było jeszcze wtedy. W  roku 1886 widzimy pewne 
obniżenie cyfry wydawanych obiadów, ale skutkiem energicz
nych zabiegów Chryścińskiego, Bukowskiego, Buchowskiego
i Lehra stosunki znów się poprawiają tak , że w roku 1887/8 
wydano około 15000 obiadów, z czego 1108 bezpłatnych, i zło
żono 73 zł. na fundusz żelazny. Dalsze losy i stan obecny tej 
„chluby“ Bratniej Pomocy, jak  słusznie jeden z ówczesnych 
techników Kuchnię nazywa, skreślimy w następnym rozdziale;

*) Protokół posiedzenia Wydziału z 3. listopada 1882.
*
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w r. 1893/4 bowiem została Kuchnia ostatecznie tak  przeisto
czoną, jak  się obecnie przedstawia.

L ata 1882/3 i 1883/4 odznaczały się także wybitnym 
ruchem, choć zaczyna już być bardzo widoczną powolna gra- 
w itacya ku kółkom, szczególnie oczywista „koleżeńskiemu“. 
Przewodniczyli Towarz. w tych czasach Kostrakiewicz 'Wło
dzimierz i W idt Seweryn.

Z czynności W ydziału podnosimy urządzenie wieczorku 
na korzyść teatru  polskiego w Poznaniu , co przyniosło na 
rzeczony cel 69-91 zł. czystego dochodu.

Do jubilatów  Jeża i M atejki wysłano adresy, zaś na 
trum nę śp. Szujskiego złożono wieniec.

Z powodu 200-letniej rocznicy odsieczy W iednia wysłano 
na grobowiec Sobieskiego wespół z „Czytelnią akademicką“ 
wieniec z napisem: „Młodzież W szechnicy i Politechniki lwo
wskiej — Obrońcy Chrześcijaństwa“.

Tegoż roku, a mianowicie dnia 10. października 1883. 
wysłano telegram do polskiej kolonii w Paryżu z okazyi 
urządzonego tamże obchodu 470-letniej rocznicy unii horo- 
delskiej (r. 1413).

Dla rozbudzenia Aviększego koleżeństwa dano inicyatywę 
do zebrań koleżeńskich w sali klubow ej, na których przy 
wesołej gawędce, przerywanej rozmaitymi humorystycznymi 
deklamacyami, śpiewami i muzyką spędzano zwykle miłe chwile 
do późnej godziny.

Z czynności adm inistracyjnych W ydziału wymienić na
leży urządzenie balu na dochód Towarzystwa, k tóry przyniósł 
558 zł. dochodu. Dzięki energii syndyka Dr. P ająka i Ko- 
misyi dłużniczej uzyskano 1.355-22 zł. tytułem  zwrotu długów. 
Na pożyczki wydano 1.714-40 zł. Bardzo pilną uwagę zwracano 
także na wzrost b ib lio teki, która wskutek rozmaitych darów, 
jakoteż zakupna wzrosła o 155 dzieł, pomiędzy którymi znaj
dowało się wiele bardzo cennych. Ilość czasopism wzrosła do 
liczby 53, a zatem w r. 1882/8 przybyło ich 23. K apitał że
lazny, który dotychczas znajdował się w kasie Rektoratu, 
przeniesiono, z przyczyny jakichś nieporozumień co do formal
ności przy całorocznem kontrolowaniu jego stanu, do umyślnie 
na ten cel zakupionej kasy ogniotrwałej. Do sali zakupiono 
wiele rozmaitych sprzętów, map i t. p. Wreszcie wspomnieć



53

wypada o przeprowadzonej rewizyi ustaw z okazyi rozmaitych, 
wymogów c. k. policyi, o czem jednak wspomniemy później.

W ykonując uchwałę W. Zgrom., ogłoszono konkurs na 
opracoAvanie tem atu : „Stosunek technika do h an d lu , przem y
słu i rolnictwa w naszym k ra ju“. Na pierwszą nagrodę wyzna
czono 60 zł., zaś na drugą 40 zł. W  następnym roku t. j.
1884 otrzym ał drugą nagrodę kol. H. Feldstein.

„Kółko koleżeńskie“ odbyło w tym  roku 24 p o s i e d z e ń

i ogłosiło konkurs na te m a t: „Sprawa ruska w Galicyi i spo
soby jej załatw ienia“ z nagrodą 10 zł., k tórą zdobył kol. J. 
Bukowski. Staraniem tegoż Kółka odbywały się wycieczki 
w rozmaite strony Galicyi. Dnia 20. maja 1884 Avysłano do 
KraszeAvskiego z poAvodu zapadłego nań Avyroku telegram kon
dolencyjny. Z luźnych AvypadkÓAv notuj emy urządzenie av roku 
1884 wigilii w sali klubowej dla pozostających Ave Lwowie 
kolego av.

ZjaAviskiem ciekaAvem , ŚAviadczącem o zasobie energii i ży
ciu oAvczesnem, są ulotne pisem ka, wydaAvane w roku 1883/4,: 
„Iskierka“, „Kropelka,“ następnie „Iskra“ i „Para“. W spółpra- >
coAvnikami i redaktoram i tych pisemek na poły naukowych, 
na poły humorystycznych byli między innym i: KozłoAvski, 
Bukowski i Budzyński. Gdy zaś skonfiskowaniem drugiego 
numeru- „Iskierki“ i „Kropelki“ c. k. Dyrekcya policyi poło
żyła kres w ydawnictwom , dyskusya nad kw estyam i, w pisem
kach tych omawianymi, przeniosła się na zebranie „Kółka 
koleżeńskiego“.

Pisemka , powyż wym ienione, obudziły chęć poAVołania 
do życia p ism a, któreby omaAviało sprawy młodzieży. Sprawa 
t a , rozpatrywana poufnie, doproAvadziła do ułożenia programu 
przyszłego p ism a, któremu proponowano dać nazAvę „K uchu“ . 
Program tego pisma zbliżonym był bardzo do założonego 
później w Krakowie „Ogniska“, a naAvet przy zaAviązywaniu 
tegoż brano pod uwagę program „R uchu“ . — „R uch“ nie 
ukazał się jednakże ani jednym numerem, inicyatoroAvie bo
wiem przyszli do przekonania, że czas, av którym  mogłoby 
się rozAvijac czasopismo akadem ickie, jeszcze nie nadszedł.

Energia i s iła , tryskająca z każdego czynu ÓAArczesn ej 

młodzieży, postawiły ją  również wysoko w życiu towarzy- 
skiem; ŚAviadczy o tem olbrzym ie poAvodzenie balÓAv, w któ
rych  urządzeniu celoAvał Plutyński — a któremu spraw iał
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nieraz kłopot za wielki udział gości, skutkiem czego musiano 
ograniczać w następnym  roku liczbę wstępów balowych.

W  latacb 1883—88 panowało wielkie zainteresowanie się 
magnetyzmem i liypnotyzmem , a przybrawszy następnie formę 
bardziej naukową av „Kółku koleżeńskiem“, przedostało się za 
pośrednictwem odczytów Schaffnera i F rankla do w arstw  
nieakademickicli. Z „Czytelnią akademicką“ utrzym ywało 
„Kółko koleżeńskie“ związek za pośrednictwem założonego 
tamże „Kółka filozoficznego“, a gdy Czytelnia przechodziła 
ciężkie chwile z powodu braku poparcia przez młodzież aka
dem icką, przyszli członkowie „Kółka“ na W alne Zgromadź. 
Towarz. z wnioskiem udzielenia jej subwencyi. W edług wnio
sku miało Towarz. udzielić „Czytelni akademickiej“ zapomogi 
stu  zł. z kasy Towarzystwa, a nadto płacić za członków Bratniej 
Pomocy w kładki do Czytelni przez cały rok, które później miano 
zwracać do Kasy Towarzystwa. Jednak opozycya za poradą 
kuratora prof. Marconiego spowodowała przejście nad tym  
wnioskiem do porządku, motywuj ąc ten krok te m , iż słucha
cze Politechniki niepotrzebują istotnie szukać drugiego ogniska 
oprócz Bratniej Pomocy, zaś rozdzielanie sił i zasobów pie
niężnych może w rezultacie Czytelni nie wiele pomódz, 
a Towarz. naszemu zaszkodzić. Ten krok większości młodzieży 
ówczesnej , choć był przyczyną pewnego rozdrażnienia mię
dzy n ią , okazał się jednak dla Towarz. bardzo zbawiennym. 
Większość dla zaznaczenia moralnej wartości swego wniosku 
tem bardziej do Bratniej Pomocy zaczęła się garnąć, przez co 
Towarzystwo lepiej się rozwijało. Jednak i mniejszość żało
wała później swego występowania w sprawie Czytelni z po
wodów, które wynikną z dalszego toku niniejszej historyi.

„Kółko koleżeńskie“ rozwinęło również działanie w kie
runku wydawania skryptów, jakoteż w urządzaniu wycieczek 
(Podhorce, Olesko, Bolecliów, Skole i t. d .), które zAvykle 
odbywały się podczas feryi z powodu Zielonych świąt. Rozpo
częto szereg wydawnictw przetłómaczeniem i wydaniem dzieła 
K autsky’ego: „Nauki ekonomiczne Karola Marx’a “. Dziełko 
to , objętości 22 arkuszy, zaopatrzone przedmową ekonomisty 
Ludwika Krzywickiego, tłómaczyli za inicyatywą Bukowskiego, 
członkowie K ó łk a : Bukowski, Klimaszewski, Kozłowski i Schle- 
yen. Potrzebę tejże k siążk i, która w W arszawie rozsprzeda- 
waną jest pod zmienionym tytułem  „Teorya wartości“, uza
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sadnia  odezwa, w ydana w r. 1890 w raz z owem dziełkiem , — 
w następu jący  sposób:

„Ciężkie j>od wielu względami położenie naszego społe
czeństwa pogorszyły znacznie przykre stosunki ekonomiczne, 
w jakich od niejakiego czasu znajduje się Europa cała. Na dole
gliwości społeczne, jakie z takiego stanu rzeczy wynikły, szu
kały społeczeństwa ratunku przedewszystkiem av zbadaniu ich 
p rzyczyn , ażeby móc potem zastosować odpowiednie środki.

Niebawem i u nas przekonano się, że siła społeczeństwa, 
jakkolwiek nie wyłącznie, to przecież przeważnie spoczywa 
w jego zasobach ekonomicznych i av sposobie ich podziału. 
Jęto  się więc badań w tym  k ie runku , chcąc z nich środki 
zaradcze Avyciągnąć.

Domorośli jed n ak  ekonomiści zapom nieli, że nie zaAysze 
zasad a: „sz u k a jc ie , a zn a jd zie cie !“ k o rzystn y daje AV"ynik, że 
nie zaw sze Ayystarczają dobre chęci i — n ic nadto. Vrzyzyvy-  
czajen i do prow adzenia gospodaihi rolnej , bez żad n ych  spe- 
sp ecyaln ych  w tym  kierunku studyÓAv, „z bożego li tylk o  
n atch nien ia“ , m yśleli, że i gospodarstAvo społeczne niczego  
w ięcej Avymagać nie będzie , zapom nieli, iż „trzeb a się u czyć  — 
u p łyn ą ł Aviek z ł o t y !“

A tym czasem  kw estye społeczne w ogóle, a av ich liczbie
i ekonom iczne, Avymagają jak ie j tak iej bodaj znajomości pod- 
staAV teo re ty czn y ch , na  k tó rych  odnośne Avnioski oparte  by 
być mogły. Jeżeli nie budzi av nas zaufania znachor, leczący 
ludzi bez zasadniczych Aviadomości anatom iczno-fizyologicznych, 
ted y  mniej jeszcze ufać możemy AvyAvodom ekonomicznym 
osoby, nie m ającej pojęcia o naukach  ekonom icznych, o ile, 
że te  o s ta tn ie , AAredług podziału nauk  Comte’a , należąc do 
najAvyższej k a teg o ry i, op ierają się na Avynikach w szystkich 
innych  nauk. U nas ato li Aviedzy tej nie ma zkąd czerpać 
t e n , kto nie zam ierza Avyłącznie tej gałęzi nauk  upraAviać. 
Specyalista m usi posiadać jeden  z obcych języków , dla niego 
Avięc sto ją  otworem  znakom ite av tym  k ierunku  dzieła obcych 
piśmiennictAV. Ale ogół średnio Avykształcony potrzebuje  po
pu larnych  i ojczystym  językiem  pisanych AyydaAynictAy i to 
po trzebuje co najrychlej , by  w ystępujące na  arenę dziejoAvą 
noAve czynniki nie zasta ły  nas nieprzygotoAvanymi.

A wydawnictw takich nie mamy, lub jeśli mamy, to bar
dzo liche. — „Ekonomia polityczna“ Iw aniukowa, wydawni-
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ctwo młodzieży puławskiej , została wyczerpaną. Inne — są 
wyrazem przestarzałych w nauce poglądów.

Młodzież politechniczna we Lwowie sądzi p rz e to , że wy
świadczy prawdziwą przysługę całemu społeczeństwu , a szcze
gólniej młodzieży, wydając dziełko tak  przystępnie napisane, 
a zarazem tak  wielkiej w artości, jak  K autsky’ego „Nauki eko
nomiczne M arxa“, którego poglądy — jak  słusznie zauważył 
K autsky — stanowią p u n k t, około którego porusza się większa 
część rozpraw ekonomicznych nowszych czasów, a które mimo 
to zupełnie prawie są nieznane naszemu ogółowi“.

Pomimo niekorzystnych warunków, z jakim i wydawni
ctwo walczyć m usiało, a naw et takich uw ag , iż do Tow. 
„Bratniej Pomocy“ nie można należeć, jako członek wspiera
jący, gdyż w jej łonie znajduje się kółko, które „Nauki eko
nomiczne“ wydało, doprowadzono przy pomocy zebranych w kła
dek miesięcznych członków Kółka i poparcia Towarz. zamie
rzone dzieło szczęśliwie do skutku. Obecnie już pokryto ko
szta w ydaw nictw a, a Kółko dzieli się z Towarzystwem czy
stym  zyskiem , który wynosi rocznie wcale pokaźne kwoty.

„Kółko koleżeńskie“ zajmowało się także ogłoszeniem 
konkursów na prace w kwestyach społecznych łub polity
cznych , ja k  n. p. „Sprawa ruska w Galicyi i sposób jej za
łatw ienia“ lub „Udział włościan w poA^staniu z r. 1863/4“ 
a nadto odszczególniano autora lepszych odczytów (jak n. p. 
J . Dłuskiego). W ybitniejsze prace członków Kółka miały być 
drukowane w osobnym pam iętniku, k tóry jednak z powodu 
zajść roku 1889-go nie przyszedł do skutku.

Pożyteczna ta  działalność „Kółka koleżeńskiego“, którego 
nazwę zmieniono w kwietniu 1886 roku na „Zachęty nauko
w ej“, przerwaną została rozporządzeniem Dyrekcyi policyi 
z dnia 16. października 1888. W edług jej bowiem zdania „po
siedzenia Kółka noszą charakter zebrań publicznych, trak to 
wane są na nich sprawy, rażąco przekraczające zakres działa
nia, określony statutem  Towarz.“, żąda przeto Dyrekcya „zmie
nienia w statu tach  Tow. punk tu , dozwalającego tworzenia 
K ółek, ewentualnie zwinięcia takowych“, nadto żąda, „by
o każdem posiedzeniu Kółka z podaniem szczegółowego po
rządku dziennego donoszono policyi“ J).

’) Sprawozdanie z r. 1887/8.
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Nim podążymy jednakże za dziejami „Zachęty nauko
w ej“ rozpatrzm y się przedtem w początkach innych Kółek. 
Najważniejszem z nich pod względem hum anitarnym  i p ra
ktycznym była „Kuchnia“, o której przedtem wspomnieliśmy.
Teraz omówimy jeszcze inne.

„Klub szermierzy“ powstał w r. 1885—6 za inicyatywą 
St. Majewskiego i odbywał swe ćwiczenia początkowo w Avy- 
najętym  na ten cel lokalu w suterynach willi prof. Zacharie- > ?
w icza, poczem po zorganizowaniu się przeszedł pod Zarząd 
Towarzystwa Bratniej Pomocy. Kółko to rozwijało się bardzo 
pow oli, w r. 1887/8 liczyło zaledwie 21 członków, w rok zaś 
niespełna potem „Klub“ te n , z powodu braku członków i fun
duszów upadł tak  dalece, że prawie nie istniał.

Na jednym z posiedzeń Kółka „Zachęty naukowej“ (1886) 
odczytał S. Kornmann pracę o „Mowie światowej Volapuck“.
Przedmiot odczytu rozbudził wielkie zainteresow anie, a w cza
sie dyskusyi rzucono myśl założenia K ó łk a , w którem możnaby 
pracować nad doskonaleniem się w tej mowie. Myśl przeszła 
niedługo w czyn. „Kółko volapiickistów“, wybrawszy preze
sem K ornm anna, cieszyło się początkowo niebywałą ilością 
członków; urządzono naw et dwa odczyty po za obrębem To
w arzystw a, jeden w „Kółku filozoficznem“ na "Wszechnicy, 
drugi publiczny w sali ratuszow ej. Klub ten przestał istnieć 
w roku 1888/9.

Życie umysłowe i to w arzy sk ie , rozbudzone w tych  kół
k a c h , wyszło Tow. B ratn . Pom., ja k  łatw o przew idzieć, i pod 
względem finansowym na korzyść. Dzięki wkładkom  człon
ków zw yczajnych i w sp iera jących , dzięki dochodom, jak ie  
p rzynosiły  bale i w ieczo rk i, dzięki wreszcie działalności W y
działu , a przedew szystkiem  KostrakieAvicza, zasoby finansoAve 
ToAvarzystAAra przedstaw iały  się bardzo dobrze. S tan  funduszu 
żelaznego na dniu 31. październ ika 1888 r. Avynosił 11268'88zł., 
obrotoAvego zaś 18298-85 zł.

RÓAvnież av dobrym  stanie znajdoAvała się biblioteka, 
k tó ra  Avskutek sta rań  J. BukoAArsk iego , FilemonoAvicza i Ko
złowskiego stanow iła chlubę ToA\rarzystAva. Sporządzono 2 ka
talogi i noAvy reg u lam in ; uclmralono prócz tego pobierać od 
Avypożyczających kaucyę av reAversach na 15 zł., a to A\r celu 
pokrycia kosztów  za książki zgubione lub niezAvrócone.
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Stan biblioteki wynosił z końcem roku 1887/8 1364 dzieł, 
w 1858 tomach. Skryptów i Avydawnictw było w tym  roku 30,
o wartości 580-68 z ł . ; czasopism prenumerowało Towarzy
stwo 72.

W  myśl §. 3. 1. b. sta tu tu  ogłosił W ydział jeszcze w roku 
1884/5 konkurs na tem at: „W ykazać i uzasadnić, jakie gałę
zie przemysłu bądź mechanicznego, bądź chemicznego mają 
naturalną podstaAvę w zasobach ekonomicznych naszego k ra ju“.

Prócz zwykłych wieczorków, odbywających się w ToAva- 
rzystAvie, urządzono av r. 1885 Avieczorek ku uczczeniu 25 ro
cznicy założenia TowarzystAva „Bratniej Pomocy“.

W  r. 1886 urządzono staraniem „Zachęty naukowej“ 
Avieczorek ku uczczeniu 25 rocznicy zgonu Tarasa SzeAvczenki 
(c. k. Dyrekcya policyi upomniała się, że ją  o tem na 24 go
dzin nie zaAviadomiono, choć Avieczorek nie był publiczny), 
zaś av następnjan roku uczczono pamięć zgasłego myśliciela- 
malarza A rtura Grottgera.

Z czynności reprezen tacy jnych  W ydziału  wym ienić na
leży Avysłanie do KrakoAva deputacyi na otAvareie „Collegium 
novum “, tudzież danie inicyatyAvy do zbierania av r. 1884 
sk ładek  na poAvodzian av Galicyi (B ratnia Pomoc udzieliła 
z SAvojej kasy  100 zł., a składki przyniosły  drugie tyle).

Rok 1885/6 i 1886/7 za przeAvodnictAva Chryścińskiego nie
szczególnie zaznaczył się av dziejach ToAvarz. Choć zaprzeczyć 
nie podobna , iż dokładano Avszelkich sta rań  , aby ToAvarzystwo 
u trzym ać Avciąż w tym  samym  statecznym  rozAvojii, jednak  
av czasie tym  zdarzy ły  się dAva sm utne Avypadki, k tóre nie- 
ty lko  nadszarpnęły  dobrą słaAvę ToAvarzystAva, ale i m ate- 
rya lną  szkodę mu przyniosły. O bliższych szczegółach lepiej 
zamilczeć, zAvłaszcza, że Avchodziła tu  av grę głÓAvnie lekko
myślność m łodzieńcza , a b id z ie , k tó rzy  onych AvypadkÓAv byli 
poAvodem, u siłu ją  złe napraAvié i dokładają s ta ra ń , by po
kryć s tra ty  m a te ry a ln e , k tóre Toav. Avówczas poniosło.

RozAviązane av r. 1886 z poAvodu Z jazdu studentÓAv pol
skich av  Gnieźnie w październiku 1885, — „Towarz. nauko Ave 
politechnikÓAv av D reźnie“, zapisało cały  swój k ap ita ł i bi
bliotekę B ratniej Pomocy. Po Avielu trudach  uzyskano wreszcie 
av  r. 1892 k ap ita ł av ilości 112-0 zł., gdyż Avskutek m ylnego adre- 
soAvania inne ToAvarz. Ave LAvoAvie podjęło czek na 0Avą kAvotę.
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Bibliotekę darowano zawiązanemu w tymże samym roku no
wemu Towarz. w Dreźnie.

Na gorące odezwy w sprawie Banku ziemskiego w Po
znaniu nie została i Bratnia Pomoc głuclią, gdyż w dniu 12. 
listopada 1887 postanowiono na Walnem Zgromadzeniu za
kupić jedną akcyę Banku ziemskiego 1000 marek nominalnej 
wartości.

W  tym  samym dniu uchwalono także przeznaczać z od
setek kapitału żelaznego rocznie kwotę 250 zł. „na nagrody 
i listy pochwalne dla słuchaczów politechniki a członków To
w arzystwa, za najlepsze prace rysunkowe i laboratoryjne, wy
konane pod kierownictwem profesorów Szkoły politechnicznej“. 
Jednak tylko w r. 1888 i 1889 rozdaAvano podczas uroczystości 
inauguracyjnej takie nagrody. Uchwałę powyższą cofnięto 
w r. 1890, gdyż jak  zauw ażano: „do prac konkursowych zgła
szali się tylko zamożniejsi słuchacze politechniki, którzy, nie 
potrzebując po za Techniką szukać na swe utrzym anie zajęcia, 
mogli się podjąć oprócz obowiązkowych projektów także kon
kursowych“. Zresztą ze względów finansowych Towarz. przy
znać trzeba, że kwota taka 250 zł. tak  wtenczas, jak  i obe
cnie naw et, zbyt obciążałaby budżet Towarzystwa.

Z wypadków ogólniejszego znaczenia roku 1887/8 mamy 
jeszcze dwa do zaznaczenia. Pierwszym wypadkiem był ma
nifest z 7. grudnia 1887, potępiający nietaktowne zachowanie 
się „Przeglądu“ w obec obchodów narodowych. Manifest ten 
został na komersie z 15. grudnia 1887 z powodu jego „niedo
stateczności“ następującem oświadczeniem uzupełniony: „Pod
pisani protestują przeciw tendencyom wszystkich tych partyj, 
które pod płaszczykiem patryotyzm u szerzą bezmyślną i bał
wochwalczą cześć przeszłości, a wrogie postępowi umysło
wemu, każdą nową ideę w yszydzają, spotwarzają i piętnują 
mianem apostazyi narodowej. Z obskurantyzmem tym i kle
rykalizmem łączą oni nietolerancyę i nienawiść w obec nowo 
występujących na arenę dziejową w arstw  społecznych, grup 
plemiennych lub płci (emancypacya kobiet). Zdaniem naszem, 
którzy zespalamy patryotyzm  z postępowością, ciemnota i za
cofanie jest równie wielką klęską dla narodu, jak  u tra ta  bytu 
politycznego, a bodaj czy nie większą n aw et, gdyż społe
czeństwo pełne życia i sił byt polityczny odzyskać może, na
ród zaś, nieprzyjm ujący wyższych form życia politycznego
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i nowych idei, w walce z innymi o byt upada i ginie bez
powrotnie.

Cześć więc tolerancyi i wolności, cześć postępowi i ideom 
dem okratycznym !“

„Manifest ten , jak  powiada sprawozdanie Towarz. z r. 
1887/8, uzyskał uznanie zebranych, dzięki jednak niewłaści
wemu zachowaniu się niewielkiego grona młodzieży (byli to 
przeważnie słuchacze uniw ersytetu), które obrady rozmyślnie 
zaogniało i przewlekało, nie mógł być formalnie uchwalonym 
i publicznie ogłoszonym“.

Dla objaśnienia owej uwagi dodać musimy, iż w Bratniej 
Pomocy znajdowało się podówczas, mniej więcej od roku 1885, 
stronnictw o, które dość energicznie występowało przeciw wrze- 
komym kosmopolitom, których reprezentowała według mnie
mania owego stronnictwa „Zachęta naukowa“. Opozycya ta  
objawiała się przy każdej sposobności, a szczególnie gdy cho
dziło o zakupno książek do biblioteki, jak  świadczą o tem 
wnioski stawiane na W al nem Zgromadzeniu Towarz.. Ta w ła
śnie partya osłabiona i mocno skonsternoAvana wskutek wybo- 
borów w marcu 1887, na jej niekorzyść w ypadłych, Avystąpiła 
na owym komersie z opozycya, gdyż pojęła proces, jak i wśród 
młodzieży się wtenczas odbywał, z wprost przeciwnego punktu 
widzenia, im putując przeciwnikom brak patryotyzm u. Dla
tego też jeden z wybitnych wodzów owej party  i tak  owe 
czasy charakteryzuje:

„W alka o zasad}' religijno-patryotyczne, narodowe pol
skie z m ateryalistam i i ateistam i na gruncie Tow. „Bratniej 
Pomocy“. Starania o zaopatrywanie biblioteki w dzieła, napi
sane wedle zasad najpierw  wymienionych, i usuwanie dzieł 
tego drugiego wprost błędnego i szkodliwego idei naszej pol
skiej kierunku! Szerzenie uczuć miłości Boga i Ojczyzny“ *).

Jednak ta  rzekoma w alka, o jakiej autor owej notatki 
w spom ina, przebrzm iała prawie bez wpływu na Aviększość, 
a faktycznie nigdzie dopatrzeć się nie można w wypadkach 
z owych czasów braku szczerego a gorącego patryotyzm u. 
P artya  ta  później, zmieniwszy nieco swój program w czasie 

'reak cy i, jaka po wiecu z r. 1889 nastąp iła, objęła na krótki 
czas ster w Towarzystwie, nadając mu pewien właściwy prze
sadny ton; — lecz o tem później dokładniej powiemy.

' J- u  J /^
‘) L is tp . K. Stroki. '
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Drugim wypadkiem z r. 1887/8 była petycya, wniesiona 
wspólnie z młodzieżą uniwersytecką do Rady państw a na ręce 
posła Hausnera, przeciw projektowi zaprowadzenia policyi 
akadem ickiej, przedstawionemu Radzie państwa przez p. Mi
n istra  Oświaty Dr. Grautscłia. P rojektu Rada państwa nie 
uchwaliła.

Z działalności „Zachęty“ wymienić musimy zaprowa
dzenie książki korespondencyjnej, w której prowadzono oży
wione dyskusye na rozmaite tem aty, zkąd przenosiły się de
baty  na posiedzenia „Kółka“. Ożywiona wymiana myśli, pro
wadzona na tem at zdefiniowania słowa „lud“, spowodowała 
założenie w łonie Kółka „Komisyi etnograficznej“. Nie porzu
cono także zabiegów około wydania „Pam iętnika“, jakoteż 
założono biblioteczkę z odczytów przedłożonych na posiedze
niu Kółka.

Rozporządzenie policyi, zaAvieszające działalność kółek, 
wywołało ze strony Towarzystwa protest i rekurs do Na
miestnictw a, uchwalony na Walnem Zgromadzeniu dnia 31. 
października 1888, przyczem profesorowie żądania słuchaczy 
poparli. Rekurs ten odniósł tylko o tyle skutek, iż c. k. Na
miestnictwo zniosło nakaz zawiadamiania Dyrekcyi policyi na 
24 godzin przedtem o odbyć się mających zebraniach, odczy
tach, prelekcyach i w ogóle czynnościach Towarz. (z wy
jątk iem  oczywista W alnych Zgromadzeń), jeżeli one nie no
szą charakteru publicznego. W skutek zaś tego, że c. k. Na
miestnictwo, nakazując wniesienie zmiany statu tu  w kierunku 
wolności tworzenia Kółek w łonie Tow arzystw a, nie nakazało, 
aż do chwili potwierdzenia tychże, Kółek rozwiązać, a po 
części w skutek niejasności samejże rezolucyi, nadesłanej przez 
c. k. Dyrekcyę policyi, — Kółka chwilowo av czynnościach 
SAvych Avstrzymane, poczęły av maju 1889, na nowo urzędownie 
funkcyonoAvaó. Uchwałą z dnia 22. marca 1889 postanoAviono, 
że „młodzież politechniczną Ave LwoAvie reprezentuje na ze- 
Avnątrz j e d y n ie  ToAvarzystAvo Bratniej Pomocy“ 1). Na tem 
samem Walnem Zgromadzeniu uchAvalono rÓAvnież zerwać 
wszelkie stosunki z „Czytelnią akademicką“.

Ażeby zrozumieć, a co najAvażniejs?em  usjDrawiedliAyić, 
zupełne zerAvanie 0Avych stosunkÓAv należy, choć słoAvy kilkoma

’) Sprawozdanie T. Br. P. 1888/89 r.
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potrącić o zapatryw ania polityczne i społeczne młodzieży 
w owym czasie w ogólności, a techników przedewszystkiem. 
Chcąc zaś utrzym ać się na stanowisku jak  najbardziej obje- 
ktywnem , ograniczymy się na zestawieniu faktów i na poda
niu głosów w tej kwestyi współczesnej prasy.

W  r. 1887 młodzież w ogóle, a w pierwszym rzędzie 
technicy, okazywali nadzwyczajną ruchliwość umysłów; zaj
mowano się pilnie kwestyami narodowymi, politycznymi i spo
łecznymi. Najlepszym tego dowodem jest postępowanie władz 
politycznych z młodzieżą, bo te zawsze zajm ują się nią tro
skliwie, ilekroć poczuje się ona istotną częścią społeczeństwa, 
ilekroć okaże się ona samodzielną, zajętą sprawami ogółu, 
a nie zasklepioną jedynie w „kuciu“, w bezmyślnych sob- 
kowskicli zabawach hxb duchowem lenistwie.

„Kółko zachęty naukowej“ pierwsze odczuło ową opie
kuńczą troskliwość. K w estye, podnoszone na posiedzeniach 
Kółka były bardzo żywotne; — zaznajam iały one techników 
z nowymi ideami w zakresie ekonomii sj^ołecznej, wierzeń 
społecznych i religijnych; otwierały oczy wielu tak im , którzy 
przyzwyczajeni do strusiej polityki obawiali się przypatrzeć 
jakiemukolwiek zagadnieniu wieku, poznać ideje, któremi od- 
dechają społeczeństwa cywilizowane, i przyjrzawszy się im 
krytycznie, przyjąć je lub odrzucić.

Źe to nie podobało się policyi, łatwo przypuścić.
Czyż bowiem mogło się jej podobać omawianie kwestyj 

społecznych (n. p. Ruchy socyalne w kraju — odczyt Kor
nelii) J) — lub tem at ta k i : Kościół w stosunku do nauki Ko
pernika? Czy mogła ona tolerować takie m yśli, jak  zamiar 
założenia „Kółka etnograficznego“, którego celem było przez 
zbliżenie się faktyczne do ludu, dojść „do poznania jego sto
sunków życiowych“ 2), zbierać daty statystyczne „mające słu
żyć do skreślenia wyczerpujących monografij“ 3) ?

To też nic dziwnego, że poczęto konfiskować odczyty, 
rozsiewające te „zgubne“ prądy.

"W 1887 r. skonfiskowano ich dwa. Skutkiem mianowicie 
zakazu policyi nie miał technik K. Stroka odczytu p. t.

') Sprawozd. T. Br. P. 1887—88.
2) Tamże.
3) Tamże.
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„Charakterystyka powstania styczniowego“ (15. grudnia 1887 ’), 
podobnie nie pozwolono kol. Kornelii odczytać j>racy p. t. 
„Rys dziejów nauki Kopernika“, odznaczonej na konkursie, 
a przeznaczonej do wygłoszenia jiodczas wieczorku koperni
kowskiego (17. marca 1888 2).

Ale i te środki nie w ystarczały widocznie policyi, która 
postanowiła ruch umysłowy zatamować zamknięciem Kółka 
„Zachęty naukowej“. Rozporządzenie wymienione przytaczam y 
w dosłownem brzm ieniu, gdyż daje nam ono możność pozna
nia „karygodnego“ działania „Zachęty naukowej“.

Dokument ów brzmi:

L. 24.173.
Do

Szanownego Zarządu Towarzystwa Bratniej Pomocy słucha
ch ów c. k. szkoły politechnicznej do rąk  Świetnego c. k.

R ektoratu
we Lwowie.

W  łonie Towarzystwa Bratniej Pomocy słuchaczów c. k. 
szkoły politechnicznej we Lwowie, istnieje tak  zwane „Kółko 
zachęty naukowej“ nieprzewidziane obowiązującym statutem  
Towarzystwa, urządzające prelekcye, odczyty, wieczorki i t. d. 
w pierwszym rzędzie dla swych członków — na które jednak 
mają Avstęp osoby z poza grona Kółka i Towarzystwa a na
wet z poza grona uczącej się młodzieży. Co więcej — osoby 
te obce biorą czynny udział w tych zebraniach, Avskutek 
czego zebrania te nie mają charakteru zebrań Kółka lub ze
brań członkÓAv TowarzystAva, lecz raczej m ają charakter pu
blicznych zgromadzeń.

O zebraniach tych kółek Zarząd ToAvarzystAva nie za- 
Aviadamia c. k. Dyrekcyi policyi a z relacyj spraAArozdaAyczych, 
zamieszczanych następnie o tych zgromadzeniach w tutejszych 
dziennikach i innych pismach, okazuje się d a le j, iż na zebra
niach tych traktowane są spraAvy, które rażąco przekraczają 
zakres działania, określony obowiązującym statutem  Towa- 
rzystAva. Gdy zaś §. 15. ustaAvy o stoAvarzyszeniach z 15. li
stopada 1867 Nr. 134. Dz. p. p., na podstaAvie której to ustawy

') SpraAvozd. T. Br. P. 1887-88.
2) Tamże.
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s ta tu t Szanownego Towarzystwa zatwierdzony został, wyraźnie 
zobowiązuje Zarząd Towarzystwa do zawiadamiania W ładzy 
rządowej o każdem zebraniu Towarzystwa (więc nietylko
0 walnych, zgromadzeniach celem wyboru zarządu), a to ce
lem umożliwienia wysłania na te zebrania delegata rządowego 
(§. 1 1 . ust. o stow.), ustawa wyraźnie zwalnia od obowiązku 
donoszenia jedynie tylko w zwołaniu W ydziału naczelnego
1 organów kontrolujących, (§. 19.) przeto wzywam Szanowny 
Zarząd Towarzystwa, ażeby: 1. uchwalił i przedłożył zmianę 
owych statutów  w kierunku upoważnienia Towarzystwa do 
tworzenia w swem łonie kółek, ewentualnie tworzenia kółek 
zaniechał — 2. o każdem zebraniu członków Towarzystwa, 
wieczorku, prelekcyi lub odczycie po myśli powołanego prze
pisu §. 15. ustawy o stowarzyszeniach przynajmniej na 24 go
dzin przy podaniu szczegółowego programu zebrania c. k. Dy- 
rekcyi policyi donosił.

Wszelkie zebrania zaś ToAvarzystwa lub kółek zwołane 
lub Tirządzone wbrew powołanym postanowieniom ustawowym 
będzie c. k. Dyrekcya policyi rozwiązywać i przeciw winnym 
przekroczeń ustawy wyż powołanej wdrażać postępowanie 
karno-sądowe. Przeciw temu zarządzeniu można odwołać się 
do c. k. Namiestnictwa w przeciągu dni 14.

We Lwowie dnia 16. października 1888.
(podpisano) M arynow ski1).

Czytałem 21. października 1888.
Zbrożek

Ma się rozumieć, że młodzież, korzystając z przysługują
cego prawa odwołania, wniosła rekurs p>rzeciw zarządzeniu 
policyi.

Na Walnem Zgromadzeniu dnia 31. października 1888 r. 
przedstawił referent W ydziału następujące wnioski, które 
zgromadzenie przyjęło jednogłośnie:

„1. Walne Zgromadzenie poleca W ydziałowi, by przedsta
wił Wakiemu Zgromadzeniu wniosek zmiany ustaw Towarzy
stwa w tym  kierunku, że zezwala się na tworzenie kółek w łonie 
Towarzystwa; przyczem wyraźnie ma być zaznaczone, że
o posiedzeniach kółek nie uwiadamia się c. k. Dyrekcyi poli-

‘) Archiwum T. Br. P.
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cyi tylko o W alnych Zgromadzeniach Towarzystwa i o publi
cznych wieczorkach.

2. AYalne Zgromadzenie, uznając rozporządzenie c. k. 
Dyrekcyi policyi z 16. października, jako ścieśniające swo
body akademickie, poleca W ydziałowi wniesienie rekursu do
c. k. Namiestnictwa.

3. W alne Zgromadzenie poleca W ydziałowi wysłanie do 
J . E. p. Namiestnika deputacyi, któraby mu sprawę ustnie 
przedstawiła.

4. W alne Zgromadzenie poleca W ydziałowi uprosić pp. 
Kuratorów Towarzystwa, by sprawę poparli tak  w Kolegium 
profesorów, jak  u J . E. p. Namiestnika.

5. Walne Zgromadzenie poleca W ydziałowi, by wysłał 
odpis rekursu i rozporządzenia policyj nego pp. posłom miasta 
Lwowa do Rady państw a, z prośbą o poparcie sprawy av od- 
powiednych sferach.

6. W alne Zgromadzenie poleca W ydziałowi, w razie od
rzucenia rekursu, apelować do wyższych instancyj“ *).

Przy końcu Walnego Zgromadzenia obecny J . M. Rektor 
oświadczył, że Kolegium profesorów zawsze będzie popierać 
szlachetne dążenia młodzieży.

Łatwo odgadnąć, że w czasie trw ania „stanu w yjątko
wego“ w Towarzystwie młodzież żywiej i pilniej działała 
w duchu postępowym niż przedtem , a duch ten objawiał się 
nietylko na Politechnice ale i na Uniw ersytecie, oraz w Du- 
blanach. Objawem charakteryzującym  go był głośny „Wiec 
akademicki“ av ratuszu av dniach 9. i 10. marca 1889 r., który 
był zarazem przyczyną zerwania stosunków z „Czytelnią aka
demicką“. Dnia 6. marca 1889 r. ogłoszono av pismach nastę
pującą notatkę: „Poufne Zgromadzenie akademikÓAv, na które 
mieliśmy zaszczyt zaprosić SzanoAvnych KolegÓAv, odbędzie się 
dnia 9. i 10. b. m., o godz. 3 po południu. Ponieważ zebranie 
to odbędzie się bez kontroli policyjnej, na podstawie §. 2 . 
ustaAvy o zgromadzeniach, przeto będziemy zmuszeni kolegom, 
nie posiadającym zaproszenia, przyjęcia bezAvarunkoAvo od
mówić.

T. K asparek — St. KozłoAvski — W. Budzynowski“ 2). 
W  dniu 9. marca odczytano program obrad:

') Spraw. T. Br. P. za r. 1888—89.
2) Kury er hvoAvski z 0. marca 1889.
K s. P am iątkow a. 5
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„Porządek dzienny poufnego zebrania akademików, które 
się odbędzie dziś i ju tro  . . . będzie następujący: 1. Zbliżenie 
się młodzieży miejscowej i zamiejscowej. 2. Organ młodzieży.
3. Stypendya. 4. Stosunek młodzieży do władz. 5, Fakultet 
medyczny we Lwowie. 6. "Wynagradzanie młodzieży w biu
rach. 7. Szkoły wyznaniowe. 8. Reformy m inistra Gautscha. 
9. Ustawa wojskowa. 10. Udział młodzieży w życiu pu- 
blicznem“ i).

Tu wspomnieć musimy, że inicyatywę do zwołania tego 
wiecu dał ś. p. Kozłowski. Posiedzenia kom itetu, zjazd zwo
łującego, odbywały się w Czytelni akad. lub na Technice. 
Całą akcyę prowadzono nadzwyczaj przezornie i konsekwen
tnie i już naprzód przeznaczono ewentualne ofiary tego dzieła, 
jakoteż pomyślano w jak i sposób im przyjść w razie potrzeby 
z pomocą.

Przebieg wiecu podajemy podług słów jednego z ucze
stników: „Dnia 9. i 10. b. m. odbył się w tutejszej sali ra tu 
szowej wiec studentów następujących zakładów naukowych: 
Uniwei-sytetu lwowskiego, Szkoły politechnicznej, Szkoły agro
nomicznej w Dublanach, Szkoły w eterynaryi i lasowej.

Naliczeni doświadczeniem, jak  u nas szanują wolność 
słowa i zgromadzeń, wpuszczali inicyatorowie wiecu do sali 
tylko osoby, posiadające imienne zaproszenia.

Każdemu słuchaczowi wyż wymienionych zakładów wy
stawiono zaproszenie, których bjdo ogółem 1327, a wręczono 
przeszło 1000. W  sobotę o godzinie 3-ciej zapełniło salę prze
szło 500 osób. Zgromadzenia nie rozjjoczęto jednak natych
m iast, gdyż Rektor U niw ersytetu p. P iętak , obrażony, że go 
nie zaproszono i o radę nie zapytano, kategorycznie zabronił 
studentom U niw ersytetu brania udziału w dyskusyi lub gło
sowaniu.

Po długich targach i przedstawieniach, że Senat nie 
może zabraniać wzięcia udziału w zgromadzeniu poufnem, 
R ektor na pozór zezwolił na zgromadzenie zwłaszcza, że ze
brani nie mieli wcale zam iaru rozchodzić się. Zagajono tedy 
zgromadzenie i wybrano przewodniczącym technika Kozłow
skiego, zastępcami zaś kol. Laskownickiego, Biedronia, Ka- 
sparka i Łopatyńskiego. Po wyborze przewodniczącego Rektor

') Kuryer lwowski ■/. 9. marca 1889.
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wyraził życzenie, ażeby obrady odbywały się w granicach 
przyzwoitości, poczem brał również udział w obradach, jak  
i studenci. . . Potem zabrał głos kolega Laskownicki, podzię
kował R ektorow i, że zezwala na obrady, i udowodniwszy po
trzebę jakiegoś ciała, któreby całą młodzież lwowską łączyło 
z poza-lwowską dla wspólnej akcyi, jakoteż któreby wzięło 
na siebie wykonanie uchwał w iecu, postawił wniosek, by wy
brano kom itet wykonawczy, złożony z 15 kolegów. Wniosek 
przyję to ... Następny referent kol. Fraenkel przedstaw ił po
trzebę założenia politycznego organu młodzieży. Wniosek po 
długiej dyskusyi przyjęto.

Kol. Markiewicz w ykazał oburzające wyzyskiwanie mło
dzieży w biurach, przyczem faktami udowodnił, że kucharka 
w mieście stosunkowo lepsze pobiera w ynagrodzenie, niż p ra
wnik w biurze adwokata. AV końcu postawił rezolucyę: „Ko
m itet wykonawczy wystosuje prośbę do Izby adwokackiej 
i no tarya lnej, by mundantom podwyższono płacę na 20 zł. 
miesięcznie i zniżono liczbę godzin pracy na 5“. W  razie zaś, 
gdyby Izby nie uwzględniły słusznego żądania, poleciło zgro
madzenie kom isy!, by ta  zastanowiła się nad możliwością 
ogólnej zmowy wyzyskiwanych.

Kol. Kasparek, referujący „rozdawnictwo stypendyów“, 
udowodnił również faktam i, że stypendya, przeznaczone w ła
ściwie dla ubogich, służą na „piwo“ lub „Taschengeld“ lu
dziom, którym niczego nie brakuje, chyba ptasiego mleka, 

^grom adzeni przeto zażądali, żeby przy rozdawaniu stypen
dyów zwracano także uwagę na opinię młodzieży. Postano
wiono również na wniosek referenta udzielić młodzieży 
bawiącej w Szwajcaryi pełnomocnictwa, na podstawie któ
rego mogłaby przedsięwziąć odpowiedne kroki przechvko kr. 
P laterow i, który samowolnie rozporządza fundacyą K rystyna 
Ostrowskiego, a rachunki okrywa nieprzeniknionym płaszczem 
tajemnicy.

R eferat kol. Trylowskiego „o udziale kolegów w życiu pu- 
blicznem“, mimo, że wyboru tem atu można było tylko powin
szować referentow i, był nieszczególny, zawierał tylko kry- 
tykę postępowania władz rządowych ptodczas wyboru do Sejmu 
i Rady państwa.

Na tem wyczerpano porządek obrad tego dnia. Zgroma
dzeni opuścili salę około 8 godziny.



68

W  niedzielę około godziny 3-ciej pojawiły się we wszyst
kich stowarzyszeniach akademickich ogłoszenia, zabraniające 
słuchaczom U niw ersytetu dalszego udziału w obradach wiecu. 
Osiągnęły one jednak skutek wręcz przeciwny zamierzonemu 
celowi, Avywołały bowiem tak  wielkie oburzenie, że zamiast 
poprzednich 500 zjawiło się w sali około 800 studentów. Na 
tem posiedzeniu był także obecnym Rektor Politechniki p. 
Zbrożek.

Pierwszy referent kol. S. (Schleyen Adolf — technik), wy
kazawszy, że istniejące na papierze równouprawnienie między 
Politechniką a Uniwersytem de facto nie istnieje, postawił 
następującą rezolucyę: „Komitet wykonawczy uda się do odpo
wiednich władz z prośbą: 1. aby Rektorowi Politechniki na
dano głos wiry lny w Sejmie, 2. aby drugi egzamin pań
stwowy nadawał technikowi te same prawa, co doktorat stu
dentowi U niw ersytetu, 3. aby raz już nadano Politechnice 
s ta tu t organiczny na wzór takiego, jak i posiada Uniwersytet,
4. aby utworzono przy Technice wydział handlowy. Rezolucye 
te przyjęto. Również postanowili zgromadzeni zażądać odrę
bnej Akademii rolniczej z wydziałem melioracyjnym i leśnym.

Następnie kolega P. (Podkowicz Stefan) z niezrównanym 
dowcipem mÓAvił o „stosunku naszym do w ładz“. Udowodnił 
on, że praw a obywatelskie, które nam zastrzegają zasadnicze 
ustaw y państw a są tylko ironią......  Poczem na wniosek refe
ren ta  wiec przy jął następujące rezolucye:

I. Wysokie m inisteryiun raczy znieść: a) rozporządzenie 
minist. wyznań i oświaty z dnia 13. października 1849 1. 7215
d. u. p. 416 dodat. II. do d. u. p. 415 i to §§. 7, 10. i 12. b) 
rozjDorządzenie minist. spraw wewnętrz. z dnia 1 . czerwca 
1876, intymowane władzom uniwersyteckim rozporz. m inistra 
wyznań i oświaty z dnia 20. czerwca 1876 1. 7914.

II. Świetny Senat akademicki raczy: u) znieść rozporzą
dzenie swe z listopada 1888, mocą którego niedopuszcza się 
nieczłonków Towarzystw akademickich do brania udziału 
w kółkach tychże Towarzystw, b) Zechce poprzeć rezolucye 
wiecu wyrażone pod liczbą I. a, b.

Na wniosek kol. G. (?) referenta sprawy w ydziału medy
cznego we Lw ow ie, uchwalono jednogłośnie zażądać zało- 
żenia<jvydziąłu medycznego we Lwowie , jakoteż szkoły rabi- 
n ack ie j.\Z  kolei odczytano referat o „reformie G autscha“.
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Treścią rezolucyi było życzenie, by pan Minister przeszedł na 
pensyę i ustąpił miejsca jakiemu patronowi oświaty.

Na wniosek referenta „kwestyi ustaw y wojskowej” kolegi 
K. (?) zgromadzeni zaprotestowali przeciw nowej ustawie 
w ogólności, a w szczególności przeciw §. 25, n ie jako  obrońcy 
przywileju klas m ożnycli, jakim  je st instytucya jednoro
cznych ochotników, lecz jako przeciwnicy m ilitarym u.......

Na koniec referent szkół wyznanioAvych krótkiemi sło
wami scharakteryzował obrzydliwość dążeń reakcyjnych tych 
lu d z i, którzy chcą ze szkół — porobić domowe diakówki 
ichajdery , poczem odczytał rezolucyę, w której protestowano 
przeciw szkołom w yznaniowym , w jakiej by one formie i przez 
kogokolwiekby były proponowane.

Na tern zakończył się wiec, ale nie skutki jego“ ').
O tern radzono na tak  głośnym w swoim czasie wiecu. 

Sądząc bezstronnie — nie można dopatrzeć się w głosach 
młodzieży niczego, coby zagrażało „porządkowi“. W prawdzie 
oryginalny nieco wniosek nieznanego a u to ra , by minister 
G-autscli „podał się na pensyę“, nieodpowiada powadze wiecu, 
ale ów epizod przypisać należy raczej krewkości młodzieży, 
jak  ciasnemu pojmowaniu sprawy. A jednak wiec ów wywołał 
formalną burzę tak  w prasie, jak  i wśród społeczeństwa. 
Prawie wszystkie dzienniki w sążnistych artykułach uderzyły 
na młodzież, używając broni najbardziej u nas skutecznej, 
a zarazem najbardziej poniewieranej przez wszystkie stron
nictw a, — patryotyzm u. Młodzież nie je s t patryotyczną, 
przeszła w „kosmopolity“ i t. d. — oto jak  streścić można 
owe narzekania i alarmy, wzywające do gaszenia pożaru. Co 
gorsza jednak, że i wśród młodzieży znaleźli się protestujący.

Przelękniony ówczesny prezes Czytelni akademickiej Ła- 
szowski i skarbnik Baranowski ogłosili w dziennikach list 
otw arty, w którym  w ystępują przeciw wiecownikom — oczy
wiście także w imię patryotyzm u.

W ładze również zaojuekowały się młodzieżą. „Wiec aka
demicki — pisze jeden z dzienników — ściągnął nieprzyje
mności na tych, co go zwoływali i co na nim mieli referaty. 
Senat akademicki wytoczył im śledztwo dyscyplinarne, a nadto 
przyzywa policya do siebie niektórych“ 2).

') „Ognisko“ Nr. 1. z kwietnia str. 20—2!.
2) Kuryer lwowski 15. marca 1889.
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Sprawa wiecu zaciekawiła szerszy ogół tak dalece, że 
naw et między „posłami wywarła wielkie wrażenie“ 1), a za
kończyła się smutno dla młodzieży, biorącej w niej udział. 
Albowiem „Senat akademicki po zakończeniu śledztwa dyscy
plinarnego“ relegował dwóck akademików, którzy należeli do 
kom itetu zwołującego wiec, na 3 półrocza.

Byli to: W acław Budzynowski, słuchacz filozofii, i Teodor 
K asparek, prawnik. „Prócz nich wszyscy referenci i zabiera
jący głos na wiecu otrzymali nagany i upomnienia“ 2).

W dwa tygodnie zaś później „władza Szkoły politechni
cznej przeprowadziła też śledztwo dyscyplinarne i wyrok wy
dała, mocą którego Stanisław  Kozłowski, uczeń IV. kursu 
m echaniki, jako jeden z tych , którzy Aviec zwoływali, rele- 
gOAvany został na 3 półrocza, a Adolf Schleyen na jedno pół
rocze“ 3), a oprócz tego A\rsz y scy  słuchacze otrzym ali pisemną 
naganę.

Na Technice, ja k  Avidzimy, osądzono młodzież av rezu lta 
cie znacznie ostrzej , aniżeli na  UniAversytecie, zapeAvne z po- 
Avodu mniej pochopnego uźyAvania przez m łodzież politechniczną 
OAvycli „restrykcyi m enta lnych“ i innych różnych AvykrętÓAv,
o których  mÓAvi lir. TarnoAvski, (patrz  s tr . 334 „Z doświad
czeń i rozm yślań“), a tem  samem łatAviejszego AvysondoAvania 
Aviny, gdyż w inne poAvody, ja k :  „W ink von Oben“, które 
ÓAycześni technicy wym ieniają' — trudno nam  uwierzyć.

Dla scliarakteryzoAvania oAvego wyroku przypomnieć na
leży, że Adolf Schleyen domagał się głosu Avirylnego av Sej
mie dla Rektora Politechniki, doktoratÓAv dla technikoAV, Avy- 
działu handloAvego przy Politechnice — a Avięc żądania jego 
równoznacznymi były z żądaniam i tych , którzy go relego- 
Avali. Inaczej jednak na wiec zapatryAvała się prasa po
stępowa (Kuryer hvowski, Ognisko) oraz młodzież sama. W y- 
dział Czytelni akademickiej uclrwalił na posiedzeniu z dnia 
15. marca 1889 „udzielić votum nieufności dla prezesa Ła- 
szowskiego i skarbnika Baranowskiego, za sainoAvolne ogło
szenie protestu przeciw Aviecowi“ 4) (votum nieufności cofnęło 
później W alne Zgromadzenie tego towarzystwa). „Bratnia

*) Kuryer lwowski z IG. marca 1889.
2) Tamże 15. marca 1889.
3) Tamże 28. kAvietnia 1889.
4) Tamże IG. marca 1889.
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Pomoc“ Politechniki i „Akademiczne bractwo“ („Bratniej Po
mocy“ w Dublanach nie dozwolił kurator To w. i Dyrektor 
szkoły uchwały takiej powziąć, W ydział zaś sam dla siebie 
zerwał stosunki z Czytelnią) uchwaliły zerwać wszelkie sto
sunki z Czytelnią akademicką 1).

W iemy więc już dokładnie, jakie powody skłoniły techni
ków do zerwania z Czytelnią akadem icką; prócz tego nad
mienić Avypada, że na temże Walnem Zgromadzeniu „Bratniej 
Pomocy“ z powodu uzurpowania sobie przez Czytelnię władzy 
reprezentowania całej młodzieży szkół w yższych, uchwalono: 
r e p r e z e n t a n t k ą  m ł o d z i e ż y  t e c h n i c k i e j  j e s t  t y l k o  
„ B r a t n i a  P o m o c “.

Nie na tem jednak koniec. Bok 1889 nazwaćby można 
epokowym w życiu młodzieży akademickiej. Postępowość jej 
okazywała się na każdym kroku; technicy wysłali z powodu 
odsłonięcia pomnika Giordana Bruno następujący telegram :

„Prawda trw a wiecznie i zawsze zwycięża. Łączymy się 
z W ami w uczczeniu pamięci wielkiego Myśliciela Giordana 
B runo , m ęża, k tóry pierwszy zrozumiał i głosił naukę nie
śmiertelnego K opernika“ 2).

Młodzież krakowska wydawać poczęła właśnie czasopismo 
„Ognisko“, którego pojawienie się przyjęła młodzież politechni
czna z zapałem, a jej przewódcy brali iidział w redagowaniu 
pisma.

Na podstawie programu tego pisma wypracowało swój 
program stronnictwo czeskiej młodzieży tak  zwanych „postę- 
230wców“ 3). Rok ten prócz tego był także rokiem niezwykłych 
klęsk dla młodzieży. Wspominaliśmy już o zarządzeniach 
władz z powodu wiecu ; w tymże roku uwięziono na granicy 
rosyjskiej T. Dwernickiego i aresztowano grono młodzieży 
na wycieczce w Ojcowie, a co najważniejsze, odbył się w tym 
roku głośny w swoim czasie proces o „tajne stowarzyszenie“. 
Proces ten trw ał od 26. września do 3 października 1889. 
Oczywiście, że proces poprzedziły „więzienia śledcze“ (bardzo 
dobry sposób karania ty c h , którym winy dowieść nie można) 
i „niepraAvidłowości“ Avładz w obchodzeniu się z więźniami, 
co av czasie procesu wykryto.

') Spraw. Tow. Br. Pom. 1888-S9.
2) Kuryer lwowski z d. 11. czerwca 1889.
3) Czasop. akad. Nr. 11. 1895.
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W  procesie tym  prokuratorya oskarżyła „pp. Bolesława 
C W ysłoucha, Aleksandra Klimaszewskiego (technik), Stanisława 

IvozłoAvskiego (technik), Jana Homulickiego (akad. krak.), W il
helma Jelskiego (dublańczyk), Marcelego Wilczewskiego (du- 
blańczyk), Zdzisława Januszewskiego i Kazimierza Górzy- 
ckiego (akad. lwowski) o należenie do tajnego stowarzyszenia, 
istniejącego we Lwowie, Krakowie, Dublanach i W arszaw ie“ '). 
Rozprawa sądowa wykazała dosadnie bujność fantazyi pro- 
kuratoryi, albowiem sąd ogłosił „wyrok uwalniający wszystkich 
podsądnych, z wyjątkiem  Stanisławra Kozłowskiego, którego 
uznano winnym usiłowania zarzuconego mu występku i ska
zano po myśli §§. 286, 287 a i 288 a na karę 14-dniowego are
sztu i zwrot kosztów postępowania karnego 2). Prócz tego „zo
stali K lim aszewski, W ilczew ski, J e ls k i , Januszewski i Homu- 
licki odstawieni do policyi lwow skiej, gdzie kazano ich 
przymusowo odfbtografowaó i wręczono edykta wygnańcze 
z A ustryi“ 3), byli bowiem poddanymi rosyjskimi.

W ypadki r. 1889 ja k  i przyczyny, w yw ołujące ruch  wśród 
młodzieży, m ają, i z ogólniejszego stanoAviska wychodząc, pe- 
Avne znaczenie. Mamy tu  na m yśli ruch, przeszczepiony przez 
młodzież akademicką między młodzież robotniczą — ruch, 
który  w yw ołał av dalszym  ciągu powstanie av Galicyi party i 
robotniczej , socyalno-dem okratycznej. Agitacya pod hasłami 
postępu społecznego , przyniesiona przez młodzież zakordo- 
noAvą, znalazła na Technice niety lko  g ru n t podatny , ale także 
porw ájá  dla OAvych idei Aviele Avybitnycli itmysłów. Arciszew- 
ski W ład., Bukow ski, PilemonoAvicz Jakób  , JabłonoAvski, Kli- 
maszeAvski i Avielu innych członkÓAY „Z achęty“, w szczególności 
zaś Kozłowski Stanisław, Schleyen Adolf, Kassjusz (zapisany 
na Technikę pod nazwiskiem  Hausmana, a potem  Słonimskiego), 
a późniejszym i czasy Brygiewicz W acław, Mokłowski Kazi- 
m ierz , Tołoczko K onstanty, TruseAvicz Stan. i Tuleja Józef 
szukali niety lko m iędzy technikam i i akadem ikam i zAvolennikÓAV 
dla noAAry c h  id e i , ale prowadzili także żyAvą akcyę pośród mło
dzieży rzem ieślniczej. Jednocześnie pom yślano o AvytAvorzeniu 
sobie zwolennikÓAV m iędzy robotnikam i av ogóle. ZyAvej ag itacyi, 
podjętej przedew szystkiem  przez Kozłowskiego i Schleyena,

’) Kuryer lwowski 26. września 1889.
2) Kuryer lwowski 3. października 1889.
3) Ognisko Nr. 3. 1889.
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a szczególnie Kassjusza i Mokłowskiego wespół z kilkoma 
słuch. Uniw ersytetu i Szkoły rolniczej w Dublanach, przy
pisać należy powstanie organizacyi robotniczych na podstawie 
program u liainfeldzkiego, założenie pisma partyjnego „Robo
tn ik“ i wiele innych objawów ruchu między robotnikami.

A gitacya, prowadzona między młodzieżą, uniwersytecką, 
na rzecz haseł postępowych, spotkała się z dość znacznym 
u niej oporem. Dowodem tego choćby protest „Czytelni aka
demickiej“ przeciw wiecowi, a właściwiej powiedziawszy, 
przeciw jednostkom, zwołującym wiec, bo przecież uchwały 
wiecu, jak  to z poprzedniego przedstawienia w ynika, nie mo
gły jeszcze stanowić poważnego powodu do protestu. .Jaki 
duch panował wówczas na Technice, wskazuje nam prawie 
jednogłośna uchwała zerwania stosunków z Czytelnią , a do
dać tu  potrzeba, że do Bratniej Pomocy należeli podówczas 
wszyscy słuchacze Techniki bez wyjątku. Konsekwentnie po
stępując, wykluczono z Tow. trzech kol. L. S. i R. z powodu 
p ro testu , umieszczonego przez nich w „Przeglądzie“ przeciw 
zapadłej uchwale "Walnego Zgromadzenia Bratniej Pomocy 
w sprawie „Czytelni“, ostentacyjnego wpisania się do Czy
telni akademickiej i przeforsowania przez to uchwały Zgroma
dzenia Czytelni, udzielającej Łaszowskiemu i Baranowskiemu 
absolutoryum za ogłoszenie przez nich protestu w imieniu 
„Czytelni akademickiej“.

Zajścia z r. 1889, a szczególnie spraw a w jdduczenia 
z Towarz. owych trzech kolegów w yw ołała Avíele nieporozu
m ień m iędzy profesoram i, a względnie kuratoram i, a człon
kam i Towarz. K uratoram i byli wówczas prof. Dr. Dziwiński,
b. prezes Towax-z. z r. 1873/4, i Dr. M. Łazarski. "Wydział 
Towarz. Avykluczył początkowo 6-ciu „protestoAviczÓAAr“, zaś 
"Walne Zgromadź. zatAvierdziło wykluczenie ty lko trzech , gdyż 
inni uniew innili się dostatecznie. W skutek  uchwały, potw ier
dzającej Avykluczenie trzech kolegÓAV L. S. i R., Avnieśli K u
ratorow ie rezygnacyę (Avybrano ich natychm iast ponoAvnie) 
z SAvych godności i zdali z tego kroku relacyę Kolegium  pro- 
fesorÓAv.

Kolegium uchwałą z 8. kAvietnia 1889 dało m andat K u
ratorom do załatAvienia tejże sprawy. W ywiązując się z da
nego polecenia zawiadomili Kuratorowie W alne Zgromadzenie 
Towarz. o tymczasoAvem zawieszeniu jego uchwały, przyczem
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kurator Dr. Dziwiński zaznaczył, iż upoważniono. Kuratorów 
naw et do zupełnego zniesienia uchwały W alnego Zgromadze
nia. Zamach ten ua autonomię Towarz. spotkał się jednak 
z energicznym protestem ze strony młodzieży politechnicznej, 
tak  dalece, że pojawiły się wnioski zupełnego usunięcia go
dności kuratorów Towarz. S ta tu t Tow. bowiem nie przypisy
wał kuratorom żadnego prawa w pływ ania, a tem mniej za
wieszania uchwał 'Walnego Zgromadzenia, gdyż §. 25. owego 
sta tu tu  zastrzegał kuratorom ingerencję tylko w kwestyi lo
kacja kapitału  żelaznego; zachodził tu  zatem wypadek prze
kroczenia zakresu działania kuratorów, w ypadek , który mógł 
łatwo przejść w precedens szkodliwy dla Towarzystwa i nie
zgodny z jego statutam i. Zważywszy nad to , że władze, sto
jące poza ToAvarzystwem, mogą w ogóle tylko wtedy niedo- 
puszczaó do uchwał Walnego Zgrom adzenia, jeżeli takowe 
sprzeciwiają się §. 20. ustawy o stowarzyszeniach (ustawa 
państwowa z 15. listopada 1867 dz. u. p. Nr. 134), jakoteż 
zważywszy, iż kuratorowie tw ierdzili, że prawo zapraszania 
kuratorów jest zarazem i obowiązkiem Towarz., bez spełnienia 
którego ono istnieć nie może (statu t tego obowiązku a tem 
mniej warunku istnienia Towarz. wcale nie zaznaczał), — nie 
zdzhvimy się, że cała ta  spraAva Avywołała daleko idące wnio
ski co do kuratorów. Z licznych wniosków najoryginalniejszą 
była propozycya, abj^, w razie zrzeczenia się kuratorÓAv ich 
godności, c. k. Dyrekcya policyi protektorat nad Towarz. 
przyjmoAvała. Ostatecznie przyjęto poprawkę do s ta tu tu , po- 
staAvioną przez AVydział, „aby av razie ustąpienia kuratorÓAv, 
Rektor Szkoły Politechnicznej z iirzędu staAvał się kuratorem “. 
NaAviasowo Avspominamy, iż niepotrzebny ten dodatek został 
później przez NamiestnictAvo usunięty głÓAvnie z poAArodów, 
któreśmy przedtem przytoczyli, a także d la tego , że postano- 
Avienie to „wkłada na Rektora oboAviązek, urzędem jego Avcale 
nie objęty; przyjęcie Avięc tej godności j)ozostaAvione być musi 
Avoli każdoczesnego R ektora“ *).~W skutek stanoAviska zatem, jakie zajęli kuratoroAvie 
av tej spraw ie, to je s t  av skutek mylnego interpretoAvania so
bie statutÓAy Toav. i ustaAvy o stoAArarzyszeniach , został AAuiio- 
sek Avykluczający cofnięty, a p rzy ję to  ty lko za ogólną zgodą

') Beskr. o. lc. Namiest. z 10. czerwca 1890 1. 38504.
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wniosek tej treści: „Walne Zgromadzenie, ulegając pressyi, 
a nieclicąc Towarz. w jakikolwiek bądź sposób narazić, przyj
muje do wiadomości wykreślenie się kolegów L. S. R. i wy
raża swe zadowolenie z powodu ustąpienia tycliże z grona 
członków Towarz.“ f).

Wiec ogólno-akademicki i jego następstw a, ścisła opieka 
c. k. Dyrekcyi policyi, która wielką wagę do tego przyw ią
zyw ała, aby jej reprezentant zawsze w porę o odbywaniu się 
W alnego Zgromadzenia był uwiadomiony i na nim się znaj
dow ał, wreszcie dopiero co przedstawiona sprawa bardzo za
niepokoiły wielu kolegów. Z tego też powodu czytamy w spra
wozdaniu z r. 1888/9, iż Towarzystwo w tym  czasie „było 
zagrożone rozwiązaniem i tylko z ciężkim trudem, po ciężkiej 
walce, zdołano zażegnać burzę“. Aczkolwiek niepodzielamy 
obaw, wyrażonych przez autorów spraw ozdania, nie mniej 
jednak przyznać musimy, iż r. 1888/9 o ile był bardzo wy
bitny ruchem umysłowym młodzieży technicznej , o tyle dla 
Towarz. był jednym  z najburzliwszych.

W  tym  czasie przewodniczył Towarzystwu Aleksander 
K rüger; okazał się on nietylko dzielnym reprezentantem mło
dzieży, ale i jako adm inistrator Towarz., dzięki dokładnej 
znajomości jego potrzeb, wprowadził prawie w każdym dziale 
sam lub przy pomocy równie dzielnych współpracowników, 
których wówczas wcale nie brakło, wiele korzystnych zmian. 
Z naj czynniej szych ówczesnych członków To w. wymienić na
leży, oprócz poprzednio wjdiczonycli: Anczyca St., Geschöpfa 
J. (następca Czarneka W ład., który się odznaczył prawdziwie 
mrówczą pracą dla Towarz.), Kulskiego W ład., Kornelię Andrz., 
Kudelskiego Ja n a , Nosowicza Andrz., Ollera Juliusza, Pru- 
szyńskiego F au sty n a , Rozwadowskiego Tadeusza, Szaynoka 
Józefa, W egmanna Abrahama i Wierzbickiego Aleksandra.

Z ważniejszych czynności W ydziału, dotyczących ro
zwoju Bratniej Pomocy, wymienić należy wniesienie zmiany 
statutów. Jednak tak projekt zmiany statutów, uchwalony 31. 
października i 10. grudnia 1888, jakoteż i projekt z dnia 7. 
grudnia 1889, nie doczekały się potwierdzenia c. k. Namiestni
ctwa. A ponieważ w ostatniej rezolucyi podniosło c. k. Na
miestnictwo znów te same uwagi co do członków wspierających

') Sprawozdanie Tow. z r. 1888/9.
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i honorowych, przeto Towarzystwo, zniechęcono do ciągłych 
podań o zmianę statutów , nie zajmowało się tą  myślą aż 
do roku 1893. W  roku. 1889 powstała w skutek uchwały 
W alnego Zgromadzenia fundacya stypendyów im. Towarzy
stwa. Stypendya te uchwala odtąd co roku W alne Zgro
madzenie, a na wspólnem posiedzeniu ustępującego i nowowy- 
branego W ydziału bywają te stypendya o rocznych 120 zł. 
pomiędzy najbiedniejszych kolegów rozdzielane. Od r. 1893 
zawarowane je st rozdzielanie stypendyów przez B ratn ią  Po
moc w statucie, a W alne Zgromadzenie uchwala corocznie 
ilość tychże.

Dzięki nadzwyczaj życzliwej opiece b. kuratora Towa
rzystw a Rektora śp. Dominika Zbrożka objęło Tow. wskutek 
uchwały Kolegium profesorów dotychczasową salę klubową 
we własny zarząd; odtąd sala ta  staje się salą klubową B rat
niej Pomocy, a nieczłonkowie Towarzystwa korzystają z niej 
tylko jako goście za specyalną opłatą.

Ze stosunków z innymi Towarz. akadem. podnosimy 
prawdziwie przyjacielskie pożycie z kolegami z Dublan. P ra
wie każdy ważniejszy krok w życiu ówczesnej młodzieży 
omawiano wspólnie na wzajemnych dość częstych odwiedzi
nach. Z innymi Tow. akadem. galicyjskimi z wyjątkiem  Czy
telni akadem. w KrakoAvie nie utrzymywano żadnych serdecz
niejszych stosrinków. Zerwanie zaś stosunków z „Czytelnią 
akadem. we Lwowie“ wyszło w rezultacie na korzyść ruchu 
umysłowego na Technice; B ratnia Pomoc bowiem, utrzym ując 
łączność z Czytelnią akadem icką, nie mogła pracy s wy cli 
członków ześrodlcowywać i zużywać tylko u siebie, owszem 
praca ta rozpraszała się na rozmaite Kółka, jak  filozoficzne, 
etnograficzne, i t. d . , istniejące w „Czytelni“. Obecnie po po
różnieniu się byli technicy poniekąd zmuszeni żyć tylko ze 
sobą, zogniskowywać się w Bratniej Pomocy i jej Kółkach; 
nic więc dziwnego, że możemy wykazać w tym  kierunku 
pomyślne wyniki.

Założenie nowego Kółka naukowego „Ognisko“ w łonie 
Towarz. i odczyty miane w tym  czasie w innych Kółkach, 
najlepiej obrazują to, cośmy przed chwilą powiedzieli.

W  następnym  roku adm. 1889/90 przewodniczyli Towa
rzystwu Rozwadowski Tadeusz i Kornelia Andrzej. Rok ten, 
słusznie rzec m ożna, zachował tradycye la t poprzednich, a
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przynajmniej było to staraniem  W ydziału, aby utrzym ać To
warzystwo na tej samej stopie statecznego rozkwitu. Jednak 
zmiana Wydziałów, a po części budząca się po burzliwych 
dniach Aviecu reakcya między młodzieżą były p rzyczyną, że 
rok ten stanowił niejako przejście do bardzo osłabionego 
ruchu pomiędzy młodzieżą, jak i też zapanował w następnym  
zaraz roku, a nawet przez niejaki czas w r. 1891/2.

Oczywista w K ółku „Zachęty naukoAvej“, ą także avuoavo 
zaw iązanem  av m arcu 1890, drugim  naukowem  K ółku „Ogni
sku“ istn iało  jak ie  tak ie  życie , ale by ł to ruch ty lko 
m iędzy pojedynczym i grupam i, k tó ry  całości m łodzieży nie 
obejmował. „Zachęta naukow a“, Avierna SAvej tradycy i i pro- 
gram owi dz ia łan ia , liczyła z początkiem  roku 1889/90 
przeszło 70 członkÓAv. Ilość ta  spadła  jednak  przy końcu roku 
do 40 członków. Oprócz głÓAvnego p unk tu  SAvego program u, 
sam okształcenia, zajmoAvało się Kółko dokończeniem „Nauk 
ekonomicznych M arxa“ (puszczono av obieg księgarski w kwie
tn iu  1890) i Avydaniem odpoAviedniej odezAvy, poprzednio przez 
nas przytoczonej.

Przyczynę założenia Kółka „Ognisko“ opisuje av tych  
słoAvach pierAvsze spraAvozdanie tego K ółka') :

„W łonie naszego ToAvarz. istniejące Kółka wypełniają 
swoje zadanie każde av zakresie sAvego działania. Atoli nie 
zaspakajają wszystkich potrzeb naszych kolegÓAv. Bo zadaniem 
Kółek je st przez częste stykanie się kolegÓAV, czy to na po
siedzeniach , czy też w ogóle av jakikolwiek inny sp o só b .... 
Avzbudzenie av nas coraz bardziej zanikającego życia koleżeń
skiego. Kółka u nas istniejące tego nie wypełniały.

Również silnie dał się uczuAvać b rak  K ó łk a , gdzieby 
można czyto przeczytać, czyto pogaAvędzić o spraw ach nas 
PolakÓAV dotyczących; a więc o ludzie naszym , o h isto ry i 
polskiej i geografii, o lite ra tu rze  i td. Chcąc więc Avszystkie 
b rak i te usunąć zaw iązaliśm y Kółko, m ające się zająć budze
niem koleżeństAva przez Avycieczki, spacery  i pogadanki, pozna
niem  ludu naszego, historyi, geografii i l ite ra tu ry  naszej, n a
stępnie urządzaniem  obchodÓAv narodow ych, wieczorków mu- 
zykalno-deklam acyjnych , a co zatem  id z ie , kształceniem  się 
av deklam acyi i założeniem  lub popieraniem  chóru techników .

') Sprawozdanie Towarzystwa z roku 1889/90.
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Wreszcie, aby czemprędzej bodaj dopomódz do urzeczywist
nienia zamiarów wybudowania domu techników, mieliśmy 
obracać dochody z p r z e d s i ę b i o r s t w przez nas urządzanych na 
fundusz dla wybudowania domu techników“.

Ci sami założyciele Kółka zamieścili w sprawozdaniu 
W ydziału z r . 1891/2 o powodach założenia „Ogniska“ jeszcze 
następującą notatkę :

„Opozycya przeciw panującemu u nas ówcześnie prądowi 
radykalizm u, zabarwionego kosmo}Jolityzmem, oparłszy się na 
hasłach narodowego postępu, założyła nowe Kółko naukowe 
„Ognisko“.

Z tych dwóch notatek będzie można trafnie odgadnąć 
przyczynę założenia tego Kółka.

Po stłum ieniu skrajnie postępowego ruchu młodzieży, 
który się objawił na zewnątrz w r. 1889 na wiecu marcowym, 
oraz w procesie o tajne stowarzyszenie, okazywać się poczęła 
reakcya. „Kółko zachęty naukow ej“ dawniej, jak  i dziś jeszcze, 
zajmowało się przedewszystkiem kwestyam i społecznemi i to 
najwięcej w zakresie teoryi. Prawdę wyłącznie teoretyczne 
traktow anie kwestyj rozmaitych, ze stanowiska ogólno-ludz- 
kiego, mogło mu nadać w pojęciu ludzi, nie rozumiejących 
lub nie zdających sobie dokładnie sprawy z istoty nauk spo
łecznych i programu samokształcenia, jak i „Zachęta naukowa“ 
rozwinęła — pozór opuszczenia gruntu  narodowego. Kółko to 
nietylko przez policyę, ale i przez niektórych profesorów źle 
było widzianem — ba naw et prześladowanem ; władze dokła
dnie zapisywały sobie nazwiska członków jego, aby móc 
przy nadarzającej się sposobności zrobić z tego użytek. W  ko
łach ludzi, stojących p o z a  młodzieżą, posądzano przeważnie 
„Zachętę naukową“ o działalność destrukcyjną tak  dalece, 
iż świeżo zaciągającej się na Technikę młodzieży dawano 
jako najważniejszą przestrogę, aby do Bratniej Pomocy się nie 
zapisywała, a przedewszystkiem Kółek naukowych unikała. 
Nic dziwnego, że jjrzekonania te o „Zachęcie naukowej“ wszcze
p iały  się powoli i w młodzież, choć niejednokrotnie, jak  są 
tego dowody nawet bezmyślnie.

Od paru la t istniejąca partya , o czem przedtem mówili
śmy, a której moralnymi przewódcami byli dawniej Lisowski 
W acław, a obecnie Stroka Korneli, a po części i Rozwadow
ski Tadeusz, zaczęła tem silniej zwalczać „drakonów“, jak  na
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zywano stronników Kółka „Zachęty naukowej“ z powocln ich 
zawsze stanoAvczego a ostrego występowania przeciwko wszel
kim prądom reakcyjnym tak  w Bratniej Pomocy, jak  i w ogóle 
w życiu koleżeńskim. To było rzeczywistym powodem zało
żenia Kółka „Ognisko“, około którego poczęła się teraz gro
madzić par ty a, ze zmienionym programem działania o kierunku 
postępowym, nazwana przez przeciwników „patryotnikam i“. Za- 
strzedz tu  jednak należy, że jakkolwiek „Ognisko“ wystąpiło 
początkowo przeciw „Zachęcie Naukowej“, nie można powie
dzieć, jakoby ono było reakcyjnem. Przeciwnie, gromadziły 
się w niem także żywioły postępowe , a chociaż w teoryi nie 
zgadzało się ono zupełnie na program „Zachęty“, jednakże zwal
czało każdy objaw wsteczny, pobudzając młodzież do samo
dzielnego myślenia w imię dobra Ojczyzny i społeczeństwa.

Głównym założycielem „Ogniska“ był Jędrzej Moracze- 
wski, późniejszy prezes Tow. Jego też główną zasługą je st 
wszczepianie w grupę młodzieży, kupiącej się około „Ogniska“, 
zasad postępow ych; ze stronników tegoż wyrobiła się też po
woli partya pośrednią między dawnymi „patryotnikam i“ a 
„drakonami“, zbliżona bardziej do tych ostatnich; w końcu 
r. 1892/8 nie było już prawie żadnej różnicy między progra
mem „Zachęty“ a „Ogniska“, a w szczególności między ich 
przewódcami.

Założenie „Ogniska“ wyszło w rezultacie na korzyść nie- 
tylko życiu koleżeńskiem u, ale i Bratniej Pomocy. W skutek 
ścierania się zdań nastało wielkie ożywienie, zbliżenie i wza
jemne nauczanie rozmaitych grup koleżeńskich; nadto Avy- 
kształcił się cały zastęp kolegów, którzy doprowadzili Bratnią 
Pomoc SAvą pracą do jej niezwykłego, jak  na Towarz. akade
mickie, rozkwitu. Dlatego też każdy bezstronny przyznać 
m usi, iż założenie tego „Kółka“ wysoce korzystnym objawem 
nazwać trzeba.

Dla porównania działania „Zachęty“ i „Ogniska“ poda
jemy spis odczytów, wygłoszonych w obu Kółkach w latach 
1891-4 .

W  Kółku „Zachęty naukowej“ wygłoszono:
W  roku 1891-92 :
1. „W pływ dziedziczności na fizyczny i umysłowy rozwój 

ludzkości“ ;
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2. „"Wnioski antropologii i socyologii w obec clanycli lin
gwisty cznych“ ;

3. „Narodowość“;
4. „Szkice socyologiczne“ ;
5. „Analiza kwestyi żydowskiej1)“.
W  roku 1892—93:
1. „Początki cywilizacyi“ — T. Szczepański;
2. „W dziesiątą rocznicę śmierci M arxa“— Kućmyda J . ;
3. „Pierwszy a Trzeci M aja“— A. Frankow ski;
4. „Dziedziczność psychologiczna“ — T. Szczepański;
5. „Rozwój własności“ — J. Kućmuda.

W  roku 1893-94:
1. K rytyka broszury B uchnera: „Darwinizm a socyalizm“

— J. Kućmyda;
2. „Kościół a państwo“ — Trepka Stefan ;
3. „Zasady psycliofizyki“ — A. N iekrasz;
4. „Zasady etyk i“ — T. Bogucki.

Zaś w „Ognisku“ w roku 1891—92:
1. O lir. Tarnowskiego „Z doświadczeń i rozmyślań“ — J.

M oraczewski;
2. „O skarbie narodowym“ — J. K uraś;
3. „Przemysł i handel w dawnej Polsce a dziś“—J. Stroka.

W  roku 1892-93 :
1. „Socyalizm w Galicyi“ — St. Alexandrowicz;
2. „Z przeszłości“ — J. M oraczewski;
3. „Darwinizm a socyalizm“ — K. Ruebenbauer ;
4. „Rys dziejów gospodarstwa krajowego“ — J. Mora

czewski.
W  roku 1893-94 :

1. „Stosunki ekonomiczne“ — J. Moraczewski;
2. „Nasz patryotyzm “ — .J. Rożen;
3. „W iara w cuda“ — J. Moraczewski;
4. „O nihilistach w Rosyi“ — J. Rożen.
A teraz przejdźmy do opisu innych zdarzeń, zaszłych 

w r. 1889/90, a odnoszących się już to jedynie do Bratniej 
Pomocy, już też do życia koleżeńskiego w ogóle.

') Sprawozdanie nie podaje autorów.
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W roku bym uzyskało Towarzystwo po raz pierwszy 
z funduszu W ydziału Krajowego, wyłącznie na cel wycieczek 
naukowych, subwencyę w kwocie 100 zł. Subwencyę taką otrzy
muje odtąd stale B ratnia Pomoc dla swych członków, a prze
nosi ona czasami 800 zł. w. a. W  tym  też roku ukończono 
wreszcie wydawnictwo Kautslcy’ego, które przynosi prawdziwą 
chlubę młodzieży politechnicznej. W ypełn iając uchwałę W al
nego Zgromadzenia, powołano do życia Komitet budowy domu 
słuchaczów Politechniki we Lwowie, którego dalsze losy wraz 
z bliższymi szczegółami o samym domu podajemy w osobnym 
rozdziale niniejszej księgi.

„Widząc, jak  brak je st ukończonym studentom szkół 
średnich większej znajomości stosunków, wśród których po 
wyjściu z ław  szkolnych żyć mają i jak  często z tego właśnie 
j)owodu dają posłuch błędnym wskazówkom i radom, które 
prowadzą ich bądź do zaniechania dalszych studyów, clióó 
środki są jjotenra, bądź nęcą ich do w yjazdu do większych 
zakładów naukowych za granicą, W ydział uw ażał za swój 
obowiązek wysłać do wszystkich szkół realnych w kraju  na
szym odezwy do abitui-yentów z odpowiedniemi informacyami 
i zachętą do kończenia studyów swych na Politechnice lwow
skiej. Myśl ta  znalazła uznanie tak  w Kolegium Profesorów 
naszych, jak  również spotkała się z przychylnością Dyrekcyi 
szkół realnych 1)“.

Z licznych uchwał W alnych Zgromadzeń wymienić na
leży założenie stypendyum im. Kopernika, przeznaczonego dla 
słuchaczów naszej Politechniki bez różnicy wyznań i narodo
wości, a członków Bratniej Pomocy. Na rzecz tegoż stypen
dyum przeznaczono dochody z wieczorków, urządzanych rok
rocznie ku uczczeniu pamięci Mikołaja Kopernika. Uchwalono 
na temże samem Zgromadzeniu (1. grudnia 1889) nowy s ta tu t 
To w. i regulamin biblioteczny.

Uchwalono także wniesienie petycyi do Wysokiego Sejmu, 
by dla chorych słuch, politech., a członków Bratniej Pomocy 
była w szpitalu powszechnym zarezerwowana I I  klasa, albo 
bezpłatnie, albo po tej samej cenie co I I I  klasa. Petycya ta  
została przychylnie załatw ioną, gdyż W ydział krajowy rezo- 
lucyą z d. 3. maja 1892 1. 21.00-1 i z d. 31. stycznia 1893 1. 6.227

*) Sprawozdanie Wydz. Tow. za r. 1889/90.
Ks. Pam iątkow a. 6
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polecił Dyrekcyi Szpitala przyjmowanie na II. klasę członków 
Bratniej Pomocy, którzy wniosą na jej ręce wystosowane do 
W ydziału Krajów, podanie, w którem ma być poświadczonem, 
iż są członkami Bratniej Pomocy, jakoteż, iż są niezamożni 
(Rektor potw ierdza), i że uiszczą różnicę ceny łóżek II. 
i III. klasy.

Stan funduszu żelaznego Towarz. wzrósł w tym  roku do 
kwoty 12.222-52 zł., a obrotowego do 19.552-80 zł., zaś obrót 
kasowy wynosił 4.667-94 zł. Bal przyniósł 555-53 zł. czystego 
docliodu.

Biblioteka otrzym ała 104 dzieł w 123 tom ach, a ruch 
biblioteczny wykazuje wypożyczonych 2314 dzieł.

Z wieczorków mamy do zaznaczenia przedewszystkiem 
wieczorek styczniowy, urządzony łącznie z młodzieżą dublań- 
ską w sali kasyna miejskiego. Na wieczorku Kopernikowskim, 
czytał kol. Tuleja Józef pracę swą: „Wiedza w stosunku do 
ludzkości“.

Z powodu zapowiedzianego I. Zjazdu reprezentantów 
wszystkich słuchaczów Politechnik austryackich (odbył się 
1 . i 2. marca 1890 we AViedniu), w sprawie starania się o ty 
tu ły  akadem ickie i poprawienie stanowiska ukończonych techni
ków, zwołano na dzień 3. lutego 1890 W alne Zgromadzenie 
wszystkich słuchaczów Politechniki. Zgromadzenie to zajęło 
odrębne stanoAvisko od stanowiska słuchaczów innych Poli
technik i uchw aliło : 1. D rugi egzamin rządowy nie uprawnia 
technika do żadnego ty tu łu . 2. Prócz istniejących dwóch 
egzaminów rządow ych, wprowadza się na Technice trzeci 
egzamin (zamiast dyjdomowego). Do egzamimi tego przystąpić 
może ten, który już oba egzamina rządowe złożył. Przedmio
tem tego trzeciego egzaminu będzie tylko rozprawa lub pro
jekt, w zakres odpowiedniego W ydziału fachowego wchodzący, 
wypracowany przez kandydata i odpowiednej komisja przed
łożony. 3. Po złożeniu tych trzech egzaminów, otrzymuje 
technik ty tu ł Dra nauk technicznych. Do ty tu łu  tego przy
wiązane są wszystkie praw a, jakie przysługują Doktorom 
UniwersytetÓAv. ReferoAvanie spraw tych  Ave W iedniu poru- 
czono kolegom HoAvarthoAvi D yonizem u i SchleyenoAvi Adol- 
foAvi. NaAviasem wspominamy, iż Zjazd nie przychylił się do 
tych AvnioskÓAv; dopiero II. Zjazd z r. 1895 przyjął po części 
te Avnioski, o czem później pomówimy.
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Na wieść o uroczystości odsłonięcia pomnika śp. Agatona 
Gillera wysłano 15. czerwca 1890 do Stanisławowa kolegów 
Kramera Wilhelma i Moraczewskiego Jędrzeja. Ten ostatni 
w gorących słowach podniósł zasługi śp. A gatona, dzielnego 
patryoty  polskiego.

Nie możemy wreszcie przemilczeć o chw ili, w której 
serca całego społeczeństwa polskiego żywszem zabiły tętnem, 
a myśl wzniosła się nad zwykły poziom. Była to uroczystość 
sprowadzenia dnia 4. lipca 1890 zwłok nieśmiertelnego wieszcza, 
Adama M ickiewicza, do grobów królewskich na W awelu.

„Wedle uchwały komitetu akademickiego lwowsko - du- 
blańskiego, wszystkie Towarz. akademickie i B ratnia Pomoc 
dublańska wysłały jeden wieniec na tę uroczystość z 6 wstę
gam i, na których były wymienione nazwiska Towarzystw 
akademickich. Za wieńcem jjostępowali lwowscy akademicy. 
Kolegów naszych jiojecliało na tę uroczystość około 60, co na 
ogólną liczbę 150 techników było nader wiele.

Do niesienia trum ny byli wydelegoAvani koledzy: Bolejko, 
Kornelia, Moraczewski, Rozwadowski i W itkowski. Rozdawa
liśmy również między lud, ze wszystkich stron Polski zebrany, 
książeczki ludowe przez nas zakupione, t. j. „O Adamie Mi
ckiewiczu“ Chociszewskiego i „O Adamie Mickiewiczu“ W y
słouch owej.

Równocześnie koledzy pozostali we Lwowie udali się gre
mialnie na nabożeństwo“ ]).

Jednocześnie z okazyi pogrzebu Adama Mickiewicza miał 
się odbyć, wskutek uchwały ogólnego Aviecu akademickiego 
w Krakowie z dnia 2. czerwca tegoż roku, „pierwszy Zjazd 
polskiej i słowiańskiej młodzieży akadem ickiej, a to w celu 
wzajemnego zbliżenia się, poznania dążności i przekonań mło
dzieży słowiańskiej“ 2). Z powodu jednak zakazu w ładzy po
licyjnej, wiec ten nie przyszedł do skutku; w następnym zaś 
roku odbył się dnia 23. lutego Zjazd delegatów młodzieży, 
akademickiej, grupującej się w Towarzystwach wspierają
cych i kształcących w Dublami c li , H a lli, Krakowie i Lwowie, 
tudzież delegatów młodzieży warszawskiej. Na Zjeździe tym

’) Sprawozdanie Towarz. z r. 1889/90, str. 14.
2) Odezwa z dnia 3. czerwca 1890 w Krakowie (Szukiewicz Wojciech, 

Nawrocki Władysław i Szczytnicki Stanisław).
*
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uchwalono za inicyatywą Bratniej Pomocy szkoły rolniczej 
w Dublanach utworzyć „Wydawnictwo młodzieży imienia 
Adama Mickiewicza“. „Wydawnictwo — według uchwalonej 
organizacyi tegoż — obejmować ma dzieła naukowe i lite
rackie, tak  oryginalne, ja k  tłómaczone, ze szczególnem uwzglę
dnieniem kierunku społecznego; niecenzuralnośó dzieła po za 
Austryą nie wpływa decydująco na wybór“.

„W ydawanie prac naszych pisarzy, zwłaszcza wyświetla
jących ki'ytycznie stan naszego społeczeństwa i warunki jego 
rozwoju na przyszłość, przyswojenie naszemu piśmiennictwu, 
z produkcyi umysłowej innych narodów, dzieł, stojących na 
wyżynie dzisiejszego horyzontu naukowego, tudzież utworów 
literackich, dających artystyczny wyraz życia doby dzisiejszej, 
rozszerzanie i demokratyzowanie świadomości ogółu w wyż 
wymienionym kierunku — oto w kilku słowach cel i kierunek, 
jak i sobie komitet tego wydawnictwa postaw ił“ ‘). Na czele 
wydawnictwa stali Dr. Franciszek Siedlecki i A rtur Górski.

W alne Zgromadzenie Bratniej Pomocy zgodziło się na 
cel i tendencye rzeczonego wydawnictwa i uchwaliło wspierać 
je  odsetkami akcyi (na 1000 marek) Banku ziemskiego w Po
znaniu. To samo uczyniło Tow. Bratniej Pomocy Szkoły rolni
czej w Dublanach. Jednak brak poparcia, a może i inne przy
czyny spowodowały, iż ukazały się tylko „A rtykuły polityczne 
Adama Mickiewicza z przedmową B. Limanowskiego“, tudzież
I. tom Jelskiego: „Rys dziejów gospodarstwa krajowego“. Na 
tem cenne to wydawnictwo zakończyło prawdopodobnie swoje 
istnienie. Co prawda winien tu  i sam K om ite t, k tóry w płon
nej obawie, aby programu wydawnictwa Towarzystwa aka
demickie nie zmieniły, zachowywał się z dziwną tajemniczo
ścią w obec delegatÓAv Towarzystw, czem niechybnie zraził 
sobie poszczególne Towarzystwa.

Oczywista wiele wydawnictwu zaszkodził wreszcie i roz
łam młodzieży wyższych zakładów lwowskich, który nastąpił 
po wiecu.

Rozłam ten starał się nadaremnie W ydział naszej Bra
tniej Pomocy usunąć. Wniosek W ydziału pogodzenia się 
z Czytelnią akademicką nie przyjęło AValne Zgromadzenie,

*) Odezwa Komitetu. „W ydawnictwa Młodzieży imienia Adama Mi
ckiewicza“ Kraków, 19. lutego 1893.
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a wskutek tego W ydział ustąpił. Powodem tej uchwały 
Walnego Zgromadzenia była zbyt wielka świeżość wypadków, 
zaszłych w poprzednim roku.

Uchwała ta  Walnego Zgromadzenia wywołała wiele 
kwasów i nieprzyjemności w Towarzystwie. Równocześnie 
z powodu „rzekomej niegodności reprezentowania Towarzy
stw a“ usunięto z W ydziału dwóch kolegów Ad. S. i Ar. S. 
Czytamy w sprawozd. Tow. o tej sprawie taki u s tęp : „Ar. S. 
miał na Zgromadzeniu izraelickick robotników powiedzieć: 
„Wir sind eine judisché Nation und wir wollen eine solclie 
bleiben“. Po obszernej dyskusyi uznano kolegę Ar. S. niego
dnym reprezentowania Towarzystwa i wezwano tegoż kolegę, 
jak  również kolegę Ad. S. do ustąpienia z W ydziału“ 1).

Nie chcemy omawiać bliżej powodów, k tóre m ogły skło
nić W alne Zgromadzenie do powzięcia takiej uchw ały, tem- 
b a rd z ie j, że uchw ała ta  zapadła pod w pływem  sztucznie w y
wołanego rozdrażnienia. Z doświadczenia zaś Aviadomo, że 
w takim  razie w inna zAvykle ag itacya pojedyńczych jednostek, 
przedeAVSzystkiem zaś W ydzia łu ; ten przecież , jako  elita  
z pośród w szystkich członków ToAvarzystwa, poAvinien zawsze 
baczyć na to, aby W alne Zgromadzenie działało nie pod 
Avpływem jak ichś ag itacyi i w rozdrażn ien iu , lecz po głębo
kiej , spokojnej rozwadze. Bo je s t poAvszecknie dość wiadomą 
rze c z ą , że na Zgrom adzeniach mniej ZAvaża się na treść spraAvy, 
a Avięcej na fo rm ę , szczególnie na ubrane av  piękną szatę 
frazesa sym patycznyck jednostek. Naszem zdaniem  av  każdym  
razie Avłaściwiej je s t  odroczyć W alne Zgromadzenie, ja k  do- 
piiścić do niedorzecznej ucliAvały.

Rok 1890/91 nieodznaczał się bynajm niej Avielkiem życiem 
wśród młodzieży. „Możnaby go nazAvaó okresem najAviększej 
reakcyi po burzlÍAvem życiu akadem ickiem  m łodzieży galicyj
skiej w latach  1887—1890, w chwili kiedy starzy  wiecoAvnicy 
u stąp ili m iejsca nowym  m aturzystom , przestrzegającym  
przestróg rodzicielskicli i rad  profesorÓAV g im nazyalnych2)“. 
Sąd ten  może nieco za suroAvy, ja k  łatAvo AvyAvnioskoAvaó z po- 
przednicli uwag. Pew na jednak  reakcya objaw iła się po wiecu. 
Nie odbiło się to AvpraAvdzie zbyt w yraźnie na ToAvarzystwie,

*) Sprawozdanie Tow. z roku 1889/00.
2) Sprawozdanie Tow. z roku 1890/91.
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gdyż było 0110 dość silne — ale w kółkach , szczególnie nau
kow ych, objawił się pewien zastój.

Stan biblioteki wzrósł do 1609 dzieł w 2253 tomach; 
czasopism otrzymywało Towarzystwo 71. Co do zabiegów 
W ydziału około spraw finansowych Towarzystwa, nie możemy 
powiedzieć, jakoby AVydział nie dokładał wszelkich starań, 
aby pomimo panującej apatyi pośród członków, o ile możno
ści utrzym ać .Bratnią Pomoc na statecznej drodze rozwoju. 
Owszem, musimy tu  z całym naciskiem podnieść sumienną 
pracę kolegów Brygiewicza, Leśniaka, Rollego i Syniewskiego, 
jako członków prezydyum W ydziału. Lecz dobre chęci tych 
kolegów rozbijały się o obojętność reszty członków W ydziału, 
którzy zanadto wyraźnie dostroili się swoją apatyą do wię
kszości członków Towarzystwa. Dlatego też w tym  roku 
z powodu zbyt małych dochodów wzrósł dług w kapitale że
laznym z kwoty 401'73 zł. na 1.247‘37 zł., co znaczy, że W y
dział widział się zmuszonym zaciągnąć maximalną możliwą, 
przez s ta tu t dozwoloną pożyczkę.

Kółku „Kuchni“ powodziło się, jak  zw ykle, dobrze; wy
dała ona 12.339 objadów, z tego 900 darmowych. Kółko śpie
wackie zaczęło się na nowo rozwijać z końcem roku admini
stracyjnego pod dzielną batu tą  kol. Traczyka Joachima.

Działalność Kółka „Ognisko“ ograniczyła się jedynie do 
urządzenia kilku wieczorków patryotycznych, zaś „Zachęta 
naukowa“ walczyła pod przewodnictwem Boguckiego Toma
sza z a p a ty ą , kupiąc około siebie grono postępowej młodzieży, 
zwanej przez przeciwników z ironią „drakonami“.

„Dodać tu  musimy, że „Kółko Zachęty naukowej“, p ra
gnąc solidaryzować się z każdym ruchem postępowym nie- 
tylko młodzieży polskiej, lecz i innych narodowości, uchwa
liło wysłanie swego delegata na Zjazd postępowej młodzieży 
słowiańskiej , który się odbył w Pradze w maju r. b. Chcąc 
zatem ożywić naszą młodzież na Politechnice, „Kółko“ po
wzięło inicyatywę zwołania poufnego Zgromadzenia techni
ków, na którem przybyły z Pragi delegat „Kółka Zach. nauk.“ 
odczytał sprawozdanie ze Zjazdu postępowej młodzieży sło
wiańskiej. Uchwały sekcyi polskiej tego Zjazdu wywołały na 
tem Zgromadzeniu techników dość ożywioną dyskusyę“ ’).

') Sprawozdanie To warz. z r. 1890/91.
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Zjazd ten, o którym ustęp ze sprawozdania Towarz. za
cytowaliśmy, odbył się w dniacli 17., 18. i 19. maja 1891 w P ra
dze, a delegatem „Kółka Zacli. nauk.“ był kol. Bartoszewicz 
Stefan. W skutek zakazu policyi radzono sekcyami narodowo- 
ściowemi. Uchwalono tamże wiele wniosków, których tutaj 
przytoczyć nie możemy. Ciekawych Czytelników odsełamy do 
sprawozdania tegoż Zjazdu (wydawnictwo Sekcyi polskiej). 
Tu tylko z obowiązków kronikarskich przytaczam y program 
tegoż Zj azd u :

„Za postęjjowego studenta uważamy te g o ,. który jest 
wrogiem wszelkiego panowania narodu nad narodem , płci nad 
płcią, warstwy nad w arstw ą, który uważa religię za sprawę 
pryw atną jednostk i, która tylko jej samej dotyczy, a nie 
pragnie zrobić z niej środka do podciągnięcia całego społe
czeństwa pod jedną form ę, nie pragnie z niej ukuć broni 
przeciw postępowi lub zrobić ją  przedmiotem zarobkowania; 
dalej teg o , który widzi państwo w samych tylko obywatelach, 
ale nie uosobione w kimkolwiekbądź innym, ze wszystkiemi 
stąd płynącemi konsekwencyami; tego, kto dąży do najwyż
szego rozwoju jednostki, oddając społeczeństwu tylko najko
nieczniejsze nad nią praw a, leżące w interesie ogółu, kto jest 
zwolennikiem jak  najszerszej wolności obywatelskiej i dąży 
do wolnego rozwoju społeczeństwa pod obroną nie arm ii, ale 
pod ochroną sanach  świadomych obywateli“ 1).

Sekcya po lska, ruska i czeska przedłożyły zebraniu de
legatów poszczególnych sekcyi narodowościowych pisemne re- 
zolucye, które były przedmiotem debaty, a które streścić 
można w następujących punktach określających zadanie po
szczególnych sekcyi: „1. Określić stosunki każdej narodowości 
słowiańskiej do państwa austryackiego i sformuhrwać postu
laty, dotyczące politycznej organizacyi A ustryi; 2 . Określić 
stanowisko młodzieży względem pojedyńczycli kwestyi polity
cznych i cywilizacyjnych; 3. Określić drogi i środki do osią
gnięcia celÓAV, a także wzajemne stosunki między Słowianami;
4. Specyalne sprawy młodzieży: określić plan organizacyi po
stępowej młodzieży w A ustryi“.

') Sprawozdanie ze Zjazdu postępowej młodzieży słowiańskiej z Au- 
stro-Węgier odbytego w dniu 17., 18. i 19. m aja 1891 w Pradze. — Wydaw. 
Sekcyi polskiej. Gródek.
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Na rok 1891/2 obrano przewodniczącym Bratniej Pomocy 
Jędrzeja Moraczewskiego (założyciel „Ogniska“), zaś 20. marca 
1892 Karola R uebenbauera, który cieszył się przez la t cztery 
jako przewodniczący zaufaniem kolegów (do 27. stycznia 1896).

Ze w zględu na to , że od roku tego zaczyna się nowy 
rozwój Bratniej Pomocy uwieńczony wreszcie takim  rozkwi
tem , jakim  się żadne Towarzystwo akademickie p o l s k i e  po
szczycić nie m oże, dalej ze Avzględu, iż życie koleżeńskie wre 
odtąd znów w całej p e łn i, a wreszcie z pow odu, iż czasy te 
łączą się ściśle z obecnym stanem Bratniej Pomocy, a zatem 
stanoAvią właściwie dzieje najnowsze — poświęcamy im oso
bny rozdział niniejszej liistoryi.

I V .

„AV r. 1890/91 obrany W ydział nie zapisał się złotemi 
głoskami w dziejacb rozwoju Towarzystwa. W ina tego spływa 
w znacznej części na usterki wszystkich poprzednich wydzia
łów i na niekorzystne okoliczności najrozmaitszej natury. 
Objęliśmy tedy zarząd w niebardzo dla nas korzystnych wa
runkach i stajem y przed wami koledzy, składając rachunki 
z całorocznej naszej działalności od 1. listopada 1891 do 31. 
października 1892 r., a składamy je  przekonani, żeśmy su
miennie spełniając nasze obowiązki stali zawsze na straży in
teresów „Bratniej Pomocy“ i utrzym ali ją  na tej wyżynie, 
na jaką  się wzniosła przed czterema laty. Przewodnią naszą 
myślą w kierowaniu Towarzystwem była zasada postawiona 
w 1888 r., że B ratnia Pomoc je st reprezentantką ogółu te
chników. W  ten sposób pojęliśmy i podnieśli sprawę obcho
dzenia żałoby narodowej w 1892 r., jako w 100 letnią rocznicę 
najsmutniejszego wypadku dziejów naszych... I  mimo zło
wróżbnych przepowiedni, że Towarzystwo nasze na tem ucierpi, 
rok ten okazał się dla nas nietylko pomyślnym, ale najpo
myślniejszym ze wszystkich la t ubiegłych“ J).

Rzeczywiście rok ten odznaczał się większym ruchem 
umysłowym i towarzyskim , jak lata poprzednie, począwszy 
od 1889 r. Już  sama ilość zgromadzeń Towarzj^stwa może być 
w tym  względzie wskazówką. Odbyły się mianowicie 2 W alne 
Zgromadzenia zwyczajne, 3 nadzwyczajne oraz 2 zebrania

’) Sprawozdanie Towarz. Br. P. z r. 1891/2.
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* ogólne techników. Na niektórych z nich poruszano sprawy,
odnoszące się wprost tylko do Tow arzystw a, na innych sprawy 
bardziej ogólne.

I  tak na nadzwyczajnem W alnem Zgromadzeniu z 1'3. 
stycznia 1892 r. uchwalono nie urządzać zabaw tańcujących 
z powodu żałoby narodowej, zaś na Walnem Zgromadzeniu 
słuchaczów Politechniki z dnia 10. lutego 1892 roztrząsano 
sprawę kolegi Mokłowskiego i towarzyszy.

Rzecz  się tak miała.
„Za zwołanie zgromadzenia młodzieży, uznanego zresztą 

przez odnośne władze za legalne, relegowało Kolegium Pro
fesorów kol. Mokłowskiego, a pięciu innym udzieliło nagany 
za obecność na tem Zgromadzeniu motywując tak  srogi w y
miar kary socyalistycznemi agitacyami rzeczonego kolegi. 
'Wskutek tego licznie zgromadzeni słuchacze uchwalili po 
dłuższej a wyczerpującej debacie, petycyonować do Kolegium
o ponowne rozpatrzenie sprawy, lub przynajmniej o złago
dzenie surowego wyroku.

Spodziewano się pomyślnego załatwienia sprawy i z naj
lepszą otuchą zbierano podpisy do petycyi. Tymczasem w przed
dzień wręczenia j:>rośby, jeden z kolegów (kol. J. M.) przyw ła
szczył sobie arkusz z podpisam i... Tymczasem w ykryto sprawcę 
tego bądź co bądź brudnego czynu, a ponieważ w dodatku po
stępek j ego pociągnął dotkliwe dla relegowanego i towarzyszy 
skutki, uchwalono na dwóch Zgromadzeniach techników udać się 
do Kolegium z prośbą o wydalenie tego kolegi z Techniki. — 
Kolegium nie uczyniło zadość życzeniu słuchaczów, zapewniło 
jednak , że sprawca na rok 1892/3 na Technice się nie zjawi... 
Z początkiem jednakże roku 1892/3, wspomniany Kolega pojawił 
się znów na Technice. Skutkiem tego zwołano 18. października 
1892 Zgromadzenie techników i znów wniesiono do Kolegium 
pismo domagające się wydalenia tego kolegi... Znów odmó
w iono... Wobec tego Avszyscy technicy przestali chodzić na 
Avykłady. Tym sposobem dopięto nareszcie celu“ ').

Lecz av ślad zatem  posypały  się kary . Relegowano po- 
noAvnie MokłoAvskiego a także K iszakiew icza (nie b ra ł on ża
dnego udzia łu  av OAvem Z grom adzen iu , a tylko p rzy  śledztAvie 
dyscyplinarnem  p rzyznał s ię , że je s t  socyalistą i zgadza się

’) Sprawozdanie Tow. z r. 1891/2.
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na ucłnvałę), pięciu dostało naganę rektorską (zarazem u tra
cili stypendya i uwolnienie od czesnego) a 129 dziekańską. 
Nadto wielu z pomiędzy tych ostatnich utraciło prawo uwol
nienia od czesnego i zniżono im stopień obyczajów z zu
pełnie odpowiednich na odpowiednie. Epilogiem tejże sprawy 
było wyrażenie przez Kolegium Prof. ubolewania W ydzia
łowi Towarz. za opisanie tych faktów w spraAvozdaniacli 
Tow. z r. 1891/2 i 1892/3, jak  również proces przeciw Reda
ktorom (Daszyński, Hudec) czasopisma „Robotnik“, którzy 
opisali całe to zajście w nadzwyczaj ostrym a obrażającym 
dla pp. profesorÓAv artykule z dnia 4. listopada 1892 pod ty 
tułem : „Wyższa ekspozytura c. k. policyi na hvowskiej po
litechnice“. Jednak „ av rozpraAvie sądoAvej, Sąd uznał nie
winność „Robotnika“, po przeproAvadzeniu przez tegoż do- 
Avodu praw dy“ r).

W ychodząc z p unk tu  w idzenia bezstronnego obseiw atora, 
p rzyz n a ć m usim y, że cały  p rzebieg  tej spraAvy odbyAvał się pod 
Avpływem Avielkiego roznam iętnienia i rozdrażnienia, wywoła- 
nego sztucznie przez k ilku starszych  kolegÓAV, k tó rzy  bądź to 
ag itacyą , bądź też naAvet presyą s ta ra li się nakłonić m łodszych 
do jednom yślności z nimi. Co do oAvego kol. J. M. sprawcy ca
łego zajścia przy toczyć należy, że b y ł to bardzo m łody in ie -  
ledAvie dziecinny um ysł. Kolegę 0Aveg0 użyAvano jako  przed
m iot rozm aitych  nieAvłaściAvych żartÓAv. Lekkom yślnie rzucony 
ż a rt  Avziął tenże kolega za seryo udzieloną radę i bojąc się 
u tra ty  stypendyum  (gdyż go tem  żartoAvnisie straszyli), a nie- 
chcąc SAArego nazAviska z arkusza z podpisam i ostentacyjnie 
Avykreślać — przyw łaszczył sobie cały  arkusz. Tu by można 
odnośnie do OA\'ych żartoAvnisiów i kol. M. bardzo dobrze za- 
stosoAvać px-zysłoAvie o ślusarzu i kowalu.

Ja k  dalece rozdrażnienie objęło całą Technikę od n a js ta r
szego do najm łodszego, ŚAviadczą wreszcie o tem  i wym ierzone 
k a ry  d y scy p lin a rn e , k tóre chyba nie stoją av żadnej propor- 
cyi do w iny... Trochę zimnej Avody na rozpalone um ysły  w for
mie surowej, po ojcoAArsku wypoAviedzianej nagany, tak  ja k  to 
daAvniej n ieraz praktykoAvano — byłoby zdaniem  naszem zu
pełnie w ystarczyło  i równoAAra g ę  sprow adziło. Co do OAvycli 
k a r za j)rzyznaAvanie się słucliaczÓAY do społecznych przeko-

*) Sprawozdanie Tow. z r. 1892/3.
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n a ń , to wolimy o tej sprawie przem ilczeć, zw łaszcza, że na 
wszystkich wyższych zakładach naukowych w G-alicyi pano
wała w tych czasach między profesorami prawdziwa mania 
karania za wypowiadanie swych przekonań. Powodów tego 
postępowania ze słuchaczami, niczem nieusprawiedliwiano — 
w idocznie, kto inny inspirował całą tę akcyę.

Poza spraw am i w ew nętrznem i b rali także członkowie 
Tow. żyAvy udział i av  życiu publicznem . rI W .  B ratniej Po
mocy w ysłało delegata (K urasia Jakóba) na 25 le tn i jubileusz 
założenia Aviedeńskiego „O gniska“ . Jednocześnie z tym że ob
chodem odbył się av  dniu 2-2. i 23. m arca 1892 r. z jazd dele- 
gatÓAV toAvärzystw polskich akadem ickich av A ustry i, Na 
Zjeździe tym  podniesiono m yśl założenia „Zjednoczenia To
w arzystw  m łodzieży akadem ickiej polskiej av A u stry i“ na 
wzór s z a v aj carskiego „Zjednoczenia ToAvarzystAV m łodzieży 
polskiej“ i niem ieckiego „Mölker Corps-Convent“. Do zAviązku 
tego m iałyby  należeć Avszystkie ToAvarzystAva akadem ickie bez 
różnicy poglądÓAv politycznych. Do statutÓAv tegoż Zjednocze
nia p rzy jęto  jako  cele:a) solidarne Avystępowanie na zew nątrz ,

b) AvydaAvanie Avspolnego organu tych że TowarzystAV,
c) wzajemna pomoc m ateryalna i moralna,
d) zakładanie noAvycli zAviązkÓAV akademickich, gdzie ich 

do tąd  jeszcze nie m a, a są po trzebne, oraz popieranie obe
cnie istn iejących , których b y t z poAvodÓAv materyalnych lub 
zeAvnętrznych jest zagrożony,

e) zakładanie av  każdem  mieście gim nazyalnem  rodactAv 
akadem ickich.

OAve „rodactAva akadem ickie“, o k tó rych  mowa av punkcie
c ) , m iały  istnieć na Avzór czeskich „krainskich spolek“. "W Cze
chach je s t  około 50 tak ich  ToAvarzystAV, sk ładają  się one Avy- 
łącznie z słuchaczów Techniki i UniAversytetu a celem ich:

1. pielęgnoAvanie koleżeństw a i solidarności pom iędzy 
słuchaczam i UniAArersy te tu  i Techniki z tych  sam ych m iast 
i okolic i zachęcenie ich do działalności społecznej ,

2. szerzenie ośw iaty  i poczucia narodoAvego m iędzy lu 
dem av stronach rodzinnych (co je st Avyraznie av statutach  
zatAvierdzone przez NamiestnictAvo pruskie i berneńskie),

3. pomoc b ra tn ia  dla ubogich kolegÓAY z tych  poAviatÓAV, 
skąd się Podactw o rek ru tu je .
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Nadto na wniosek delegata kol. Kurasia uchwalił Z jazd :
I. W iedeńskie „Ognisko“, które zainicyowało Zjednocze

nie ma b y ć , aż do zatwierdzenia tegoż przez rz ą d , prowizo
rycznym punktem centralnym w sprawach Zjednoczenia.

II. Uwiadomić o uchwałach Zjazdu wszystkie związki 
akademickie polskie w Austryi.

III. Każde stowarzyszenie ma najdalej do końca maja 
1892 powziąć w sprawie Zjednoczenia odnośne uchwały i sta
nowcze decyzye i zawiadomić o nich „Ognisko“ Ave W iedniu.

IV. Drugi Zjazd w sprawie Zjednoczenia ma się odbyć 
podczas II. Zjazdu młodzieży słowiańskiej na Zielone Świątki 
we W iedniu.

Bliższe szczegóły całej .tej sprawy znaleśó można w pro
tokołach owego Zjazdu w archiwum Towarzystwa naszego.

Na tem jednak koniec tej pięknej myśli, gdyż ani ini- 
cyatorowie, ani też poszczególne Towarzystwa akadem ickie 
nie debatoAvali Avięcej nad spraAvą Zjednoczenia.

Oprócz tej delegacyi wysełano także do W iednia kolegę 
Kornelię w spraAvie subAvencyi i zniżek kolej OAvych dla słu
chaczów naszej Politechniki, b iorących udział av Avycieczkack 
naukow ych , urządzanych  pod kieroAvnictwem pp. profesorów. 
I  jedna  i d ruga prośba nie pozostała bez skutku. Uzyskano 
boAviem av tym  samym  jeszcze roku darm owe b ile ty  dla jednej 
trzeciej kolegÓAV, biorących udział av Avycieczkack naukoAvych 
(reszta m a zniżkę do połoAvy ceny II. lub III . klasy). Zaś 
Avycieczki naukoAve, zaczęło odtąd subsydoAvaó M inisteiium  
OŚAviaty, przeznaczając zAvykle 300 zł. subAvencyi. Mówiąc
o Avycieczkack naukoAvyck, Avspomnieó także trz e b a , iż W y
dział krajoAvy udzielił na  ten  cel 300 zł., a zatem  nie byAvałą 
dotąd sumę.

W ysłano także av tym  roku delegacyę do KrakoAva na 
pogrzeb śp. Stefana Buszczyńskiego. Na szarfach Avieíiea przez 
delegacyę niesionego, widniał nap is: „Pogromcy Stańczyków — 
młodzież politechniczna hvoAvska“ *).

NaAviazano av tym  roku zerw ane stosunki z C zytelnią 
akadem icką, gdyż nastąp iła  tam że radykalna  sanacya dotąd 
panujących  stosunkÓAV.

*) Testament polityczny śp. Stefana Buszczyńskiego.
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„"W tem miejscu wspomnieć należy o oliwili, w której 
zapal niekłamany ogarnął wszystkie klasy naszego społeczeń
stwa, a która jedna za kilka la t życia wystarczyć może. Mó
wimy o wielkiem święcie Towarzystwa gimnastycznego „Sokół“. 
W  obchodzie samym wzięło udział czterdziestu kilku naszych 
kolegów, a w sali Towarzystwa odbyło się przyjęcie gości 
„Sokołów“ z różnych stron“ *). Byli to przeważnie Czesi, 
których przywitano ich hymnem narodowym i serdecznie 
przyjmowano.

W  tymże roku (17. lipca) kolega Puebenbauer w imieniu 
Towarzystwa żegnał, powszechnie łubianego prof. J . Frankego, 
opuszczaj ącego Politechnikę.

Co do kółek naukowych, to te również niezłe wykazały 
rezultaty. W  tym  roku ruch umysłowy przedewszystkiem 
ześrodkowywało Kółko „Ognisko“. Liczyło ono do 40 członków 
i urządziło 12 odczytów ; ono także założyło „Koło techników 
Szkoły ludowej“, które przed feryami wakacyjnemi odesłało 
80 zł. do Krakowa. „Zachęta naukowa“ urządziła tylko 6 
odczytów, gdyż, jak  tłómaczy się Zarząd tego K ółka, „Aviele 
posiedzeń poświęciliśmy rozstrząsaniu spraw życia koleżeń
skiego“, które zresztą przechodziło w tym  roku dość ciekawe 
fazy rozwoju.

Oprócz zwyczajnych, rok rocznie się powtarzających 
obchodów, urządzono na dochód Tow. odczyt w sali ratuszowej 
„O teoryi muzyki“, wygłoszony przez prof. R. Gostkowskiego, 
a także 2 odczyty popularne dla techników, prof. Gostko
wskiego: „O paliwie przyszłości“ i prof. Skibińskiego: „O naj- 
noAvszem zastosowaniu fotografii av naukach technicznych“.

F estyn  w tym  roku urządzony przyniósł czystego do
chodu 387-14 zł., a z subwencyi różnych uzyskano 500 zł.
I  pod Avzględem adm inistracyjnym  rok ten  przedstaAvia się
o Aviele lepiej od poprzednich. S tan  funduszu żelaznego z dnia 
31. października 1892 Avynosił 13.434-49 zł., obrotoAvego 
20.700-41 zł. „Dzięki energii komisyi dłużniczej udało się 
także osiągnąć pom yślniejsze rezu lta ty  . . .  OdezAvy av dzienni
kach , znaczna liczba listów zdziała ły  ty le, że kAvota zAvrotu 
pożyczek wynosiła 2.008-52 zł.“ 2).

') Sprawozdanie Tow. z roku 1891/2.
2) Sprawozdanie Tow. z r. 1891/92.
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Biblioteka powiększyła się o 96 d z ie ł, między któremi 
było wiele cennych. W prowadzone kaucye 50 ct. na ściąganie 
kar za przetrzym yw anie po za wyznaczony term in książek 
bibliotecznych okazały się bardzo korzystnym pomysłem.

Kuchnia rozdzieliła 400 darmowych obiadów, a ogółem 
wydano 12.041 obiadów. Na czele zarządu stali kol. Zaczkowski 
Kazimierz a później Prysak W ładysław, którzy z prawdziwym 
zapałem zajmowali się sprawami Kuchni.

Także „Kółko śpiewackie“ świetnie się rozwijało, urzą
dzając wspólnie z „Ogniskiem“ wieczorki patryotyczne. „Prócz 
tego wzięło udział „Kółko“ w koncercie, urządzonym w Koło
myi przez „Ognisko“ na dochód Towarzystwa „Szkoły ludo
w ej“ wspólnie z Tow. muz. im. Moniuszki av Kołomyi, jakoteż 
na festynie „Sokoła“, k tóry się odbył dnia następnego“ '). 
Członków liczyło Kółko 30.

¿ g q z / i  W  tym roku zawiązało się także; „Kółko mechaników“.
Ja k  z tego krótkiego opisu w idoczna, panoAvał w  Towarz. 
dość ożywiony ru c h , k tó ry  w yw ołany b y ł , szczególnie co do 
spraw  finansoAvych — Avprost siłą  konieczności, gdyż Aviele 
w ażnych spraAV dla ToAvarz. było zupełnie zaniedbanych. I  tak  
Avskutek nieoględności p o p r z e d n i c h  W ydziałów  m usiano zacząć 
spłacać podatek  ekAviAvalentoAvy, nałożony na Towarz. za IV. 
dziesięciolecie av sumie 391-20 zł. W skutek  Avniesionego jednak  
p o d a n ia , uzyskano rozłożenie sp ła ty  na  16 r a t  kAvartalnych. 
P odatek  nałożony za V. dziesięciolecie, Avskutek niechAvycenia 
się przez poprzedni W ydzia ł árodkÓAv p ra w n y c h , a także 
Avskutek fałszywego zafasyonow ania podwyższono do podAvój- 
nej kw oty 1.169-25 zł. (ty tu łem  k a ry  za spóźnienie). W  odpo- 
Aviedzi na Avniesione podanie, uzyskano zniżenie tej kAvoty do 
połoAyy i praAvo sp ła ty  av  17 ra ta ch  kAvartalnych. (W najnoAV- 
szych czasach Avysłano podanie na ręce p. M inistra Skarbu 
Dr. Bilińskiego o odpisanie tego podatku  w drodze łaski).

W  tym  roku podjęto także z M agistratu m iasta I/\voAva 
stałą subAvencyę o rocznych 25 zł., niepobieraną przez trzy  
la ta  (za r. 1890, 1891 i 1892). Uzyskano także subwencyę 
z fundacyi śp. Konstantego Zahorskiego, rozdaAvana przez 
Namiestnictwo Niższej Austryi. Podjęto Avreszcie, Avskutek

*) Sprawozdanie Tow. z roku 1891/92.
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energicznych zabiegów i poszukiwań, zapis pozostałego kapi
ta łu  żelaznego po rozwiązanem Towarzystwie „Polaków Poli- 
techników w Dreźnie“, a tem samem zakończono sprawę od 
r. 1889 się ciągnącą.. Z wydawnictwa „Kautsky’ego“ uzyskano 
w tym  roku 39'99 zł.

Z hasłem „Oszczędność“ starał się W ydział o ile możno
ści ograniczać się w wydatkach. Dzięki też obfitym wpływom 
nie tylko pozbyto się rozmaitych zaległości, ale nadto spłacono 
część długu w kapitale żelaznym Towarzystwa. Rozdano 
także trzy stypendya po 120 zł. im. Towarzystwa, a nadto 
zbierał W ydział drogą składek fundusze na czwarte sty- 
pendyum.

Wspomnieć tu  wreszcie musimy o zabiegach W ydziału 
nad założeniem stałego, rok rocznie wybierać się mającego 
Sądu honorowego, koleżeńskiego, złożonego z 18 kolegów, 
wybieranych z pośród wszystkich ła t i W ydziałów fachowych 
Politechniki. Regulamin takiego Sądu ułożył kolega Rueben- 
bauer. Jednak zachody te spełzły na razie na niczem wskutek 
tego, że władze nie mogłyby potwierdzić statu tu  takiej insty- 
tucyi. Poradzono sobie przeto później w roku 1893 z okazyi 
zmiany sta tu tu  Bratniej Pomocy w ten sposób, że Sąd w łą
czono nominalnie do Towarzystwa. Przez to, ja k  obecnie do
świadczenie uczy, zyskał Sąd nietylko na pow adze, ale i na 
stałości podstaw, do czego zresztą później powrócimy.

Rok 1892/3, na który znów wybrano prezesem Karola 
Ruebenbauera, jest niejako dalszym ciągiem poprzednio roz
poczętych prac. Najwybitniejszym objawem życia młodzieży 
był wiec, urządzony 20. listopada 1892.

„Nader licznie zebrana młodzież wypełniła po brzegi 
wielką salę ratuszową, budząc tem mimowoli w umyśle wspo
mnienie wielkiego Aviecu z r. 1889. Na porządku dziennym 
postawiono najpierw  sprawę „Żałoby narodowejc:. . . Uchwalono 
dalej popierać „Tow. szkoły ludowej“, oraz przemysł krajowy. 
Wreszcie na wniosek kol. Moraczewskiego uchwalono starać 
się o utworzenie „Uniwersytetu robotniczego“ ').

Żałoby narodowej nie pojmowali technicy , jako czczej 
manifestacyi, albowiem stosownie do uchwał wiecu zajęto się 
składkami i wysłano 180 zł. dla Towarz. szkoły ludowej, zaś

‘J Sprawozd. Towarz. z roku 1892/3.
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założona Komisya ubiorowa dla popierania przemysłu krajo
wego i dla wygody kolegów, wykazała obrót wynoszący 2.500 zł.

Myśl założenia komisy i takiej nie je st właścńvie zupełnie 
nową w naszem Towarzystwie, jak  to z niniejszej historyi 
wynika, gdyż w r. 1866 W ydział sam funkcye takiej Komisyi 
ubiorowej spełniał. Obecnie jednak zawiązana Komisya prze
prowadziła myśl rzeczoną na wielką skalę , a wskutek usta
nowienia osobnego Z arządu , związanego z W ydziałem tylko 
osobą przewodniczącego Komisyi, który je st członkiem W y
działu i składa na tegoż posiedzeniach miesięczne sprawozda
n ia — rozwinęła się Komisya tak korzystnie i takie trw ałe ma 
podstawy, że można o jej egzystencyę zupełnie być spokojnym.

„Na wniosek kol. Józefa Szaynoka, uchwalono w prow a
dzić w życie, poruszoną na W alnem Zgromadzeniu z dnia 
z dnia 1. grudnia 1892 przez AVydział, myśl odnośnie do 
K ó łka , które ma kolegów zaopatryw ać w tanią i ratalnie 
spłacalną odzież, obuwie, przybory rysunkowe, opał itp., wy
bierając Komisyę ubiorowa z 5 członków się składającą, z któ
rych jeden ma być z grona W ydziału“ — czytam y w spra
wozdaniu za rok 1892/8.

Dzięki energicznym zabiegom kol. Kazimierza Zaczko- 
wskiego ułożono regulam in, zaprowadzono potrzebne księgi
i doprowadzono w ogóle omawianą Komisyę do wprost wzo
rowego stanu. Nic też dziwnego, że tym  przykładem zachę
cone inne Towarz. akademickie takie same Komisyę ubiorowe 
u siebie pozakładały, „w czem służyliśmy im całem naszem do
świadczeniem“. Komisya rozpoczęła swoje istnienie od 15. maja 
1893, opierając się początkowo o kredyt Towarzystwa, którego 
obecnie już nie potrzebuje. Do bliższych dat rozwoju Komisja 
wrócimy jeszcze przy omawianiu następnych la t liistox-yi To
warzystwa.

Prócz założenia Komisyi ubiorowej zajęto się także żywo 
proponowanym na wiecu organem młodzieży polskiej — i za
łożono przy udziale ogółu młodzieży dwutygodnik „Zycie“, 
redagowany w duchu polskiego radykalizm u, który na naszej 
Technice liczył przeszło 80 prenumeratorów. W  organie tym 
jako współpracownicy brali żywy udział wybitniejsi słuchacze 
Politechniki (Alexandrowicz, Cekak, Moraczewski, Ruebenbauer, 
Rybczyński i Zipser).



97

„Lecz i taka żałoba nie ze wszysfckiem podobała się od
nośnym sferom. Aresztowano kol. K. Szczepańskiego, u innych 
(n. p. u Cehaka) odbyto rewizye, niby z powodu jakiejś agi- 
tacyi za żałobą, niezgodnej z przepisami policyi. Wdrożone 
śledztwo i odbyta rozprawa sądowa (przed trybunałem  wyro
kującym) wykazały najzupełniejszą ich niewinność“ *).

Do Kornela Ujejskiego z powodu Jego jubileuszu, wysłano 
telegram , na co nadeszła na blankiecie Towarzystwa szkoły 
ludowej następująca odpowiedź:

„Bratnia pomoc techników lwowskich we Lwowie“.
„Za W asze uczucia dla m nie , gorące składam podzięko

wanie. W as, co jesteście przyszłością narodową, Ciebie mło
dzieży polska, kocham i kochałem jeszcze w kolebkach Waszych.

W iara i w iedza, to siostry, nie rywalki. Wiedza bez 
w iary martwa. Bóg i ojczyzna niech będzie hasłem Waszem. 
Bogaty, kto ma te dwie miłości w sobie.

Temu la t 24 w Leodium w gronie młodych polskich 
techników, których tam było wówczas kilkudziesięciu, tak 
przem ówiłem: Życzę W am , abyście na ziemi polskiej urzą
dzali fab ryk i, a gdy będzie potrzeba i młyny prochowe — 
ale stawiajcie także świątynie pańskie i muzea narodowe.

Kochający Was i ufający Wam

Kornel Ujejski.
W rzesień 1893“.

W  smutnej uroczystości pogrzebu śp. Teofila Lenartowi
cza wzięli technicy gremialny udział. Wieniec z biletów Tow. 
„Szkoły ludowej“ nieśli delegaci Towarzystwa kol. Cehak, Mo- 
raczew ski, Ruebenbauer i Zipser. Prócz tego wysłano tele
gram y z powodu śmierci jenerała Różyckiego, Jana Matejki
i Żegoty Krówczyńskiego , odprowadzono zaś do grobu zwłoki 
Stanisława Kozłowskiego, jednego z inicyatorów wiecu z 1889 r. 
Zam iast wieńców złożono 52-27 zł. na cele Tow. „Szkoły lud.“.
O zajęciu się sprawami ogółu świadczy i to , że Towarzystwo 
w ysyłało dwukrotnie do Krakowa kol. Ruebenbauera na po
siedzenia kom itetu „W ydawnictwa młodzieży im. Adama Mic
kiew icza“ .

l) Sprawozdanie Tow. za rok 1892/3.
K s. P am iątkow ą. n
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Nagrodę konkursową za odczyt na wieczorek koperni
kowski otrzym ał kol. J . Tuleja 1).

"Wznowiono także w tym  roku wskutek uchwały W al
nego Zgromadzenia Towarzystwa konkurs z r. 1884 na roz
prawę pod ty tu łe m :

„W ykazać i uzasadnić jakie gałęzie przem ysłu, bądź 
mechanicznego bądź chemicznego m ają naturalną podstawę 
w zasobach ekonomicznych kraju  naszego“. Jednak podobnie 
ja k  w r. 1884 nie nadpłynęła żadna p ra c a , bo tem at był tru 
dny, wymagający długich badań, mozolnej pracy i większego 
doświadczenia i znajomości k ra ju , niż je  mieć może słuchacz 
politechniki.

Ja k  przed laty, tak  i teraz spadła na Towarzystwo nie
miła kara za niepopełnione Aviny w postaci zawieszenia dzia
łalności Kółek przez c. k. Dyrekcyę policyi, która przypo
mniała sobie swoją odezwę z r. 1888. Skutkiem tego odbyło 
się kilka nadzwyczajnych W alnych Zgromadzeń, na których 
uchwalono zmiany w statucie. Korzystając ze sposobności do
magało się Kolegium Profesorów w p iśm ie, wystosowanem do 
W ydziału, uchwalenia większych praw  dla kuratorów ... ale 
bezskutecznie.

Kolegium Profesorów domagało się mianowicie na wnio
sek prof. Thulliego następujących praw  dla kuratorów Towa
rzystw a :

„1. O wszelkich posiedzeniach ToAvarzystwa, W ydziału  
lub K ółek m ają  być zawiadom ieni obaj KuratoroAvie, oraz ma 
im być podany odnośny porządek dzienny.

2. KuratoroAvie m ają  praw o obecności na Avszelkich po
siedzeniach W y d z ia łu , ToAvarzystAva oraz K ó łe k , a to z gło
sem doradczym  i praw em  przemaAviania w każdej drw ili.

3. Uch.Avały W alnego Zgrom adzenia lub W ydzia łu  po- 
Avzięte bez obecności przynajm niej jednego kurato ra  są nie- 
Avażne.

4. Na żądanie KuratorÓAv ma być zwołane posiedzenie 
W ydziału lub AYalne Zgromadzenie, najdalej do dni ośmiu.

5. Jeżeli zdaniem  K ura to ra  poAvzięta uchw ała sprzeeiAvia 
się celom ToAvarzystAva, natenczas ma on praAvo zaAvieszenia 
tej uchw ały  do następnego posiedzenia.

') Odczyt- ten umieszczono w sprawozdaniu z r. 1892/3.
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6. Kiiratorowie mają prawo każdego czasu wglądać 
w księgi i korespondencye, oraz szkontrować kasę Towa
rzystwa.

7. K apitał żelazny lokuje W ydział za zgodą Kuratorów, 
jak  również tylko za zgodą tychże można z niego pożyczkę 
zaciągnąć“ 1).

Nadmienić przy tem trzeba, że jednocześnie uchwaliło 
Kolegium poprzeć u Namiestnictwa zmianę sta tu tu  Towarz. 
tylko w razie przyjęcia tych punktów.

Zbytecznem chyba będzie dodawać, że w razie, gdyby 
Towarzystwo owe praw a przyj ę ło , musiałoby zrezygnować 
zarazem ze swej autonomii i poddać się zupełnie woli K u
ratorów, obdarzonych władzą absolutną.

Nie trudno naw et wyobrazić sobie pow stałe stąd  wieczne 
niepokoje, a naw et kto Avie czy nie form alne Avalki z K uratoram i, 
k tó rzy  korzysta jąc  ze SAvych praAv m ogliby żądać od m łodzieży 
podporządkoAvania się Avładzy KuratorÓAV ta k , ja k  się to dzieje 
av  B ratniej Pomocy U niw ersy tetu  Jagiellońskiego, choć av s ta 
tucie  Avymienionego ToAvarzystAva niem a ta k  daleko idących 
jn’aAv dla K uratorów . Nie um iem y sobie naAvet Avytłómaczyć 
poAvodÓAV żądania tych  praw  dla KuratorÓAV, gdyż nigdzie 
av  O A yjrch  czasach nie można się dopatrzeć w  postępow aniu W y
działu  ani W alnego Zgrom adzenia B ratniej Pomocy, jak ichś nie- 
AvłaściAvości av zarządzaniu  spraw am i Tow arzystw a , a owszem, 
ja k  Avspomnieliámy, znajdoAvala się B ra tn ia  Pomoc w po
czątku ery sAvego ŚAvietnego rozw oju. A zresztą  pam iętać  po
trzeb a  , że praAva dla KuratorÓAV zostały  iisunięte av r. 1868 
Avłaśnie Avtedy, gdy  n iek tó rzy  z obecnych profesorów należeli 
do ÓAvczesnycli członkÓAv zAvyczajnych B ratn iej Pomocy.

Takie obaAvy co do praAv KuratorÓAV podzielało ÓAvczesne 
W alne Zgrom adzenie Tow arzystw a i dlatego też na posiedze
niu z dnia 20. m arca 1893 niety lko nie p r z y j ę ł o  Avymienionych 
żądań  K oleg ium , ale nad to  uchw aliło na Avniosek W ydziału  
„z uAvagi na ustaAvę o stow arzyszeniach (która niedom aga 
się dla ToAvarzystAv akadem ickich kuratorÓAV, a tem  mniej 
każe dla nich ustanaAviaó jak ieś prerogatyAvy Aviększe od 
p raw  W ydz ia łu , W alnego Zgrom adzenia, a naAvet od W ładzy  
c. k. D yrekcyi policyi jako  organu nadzorczego ToAvarzystw),

') Uchwala Kolegium Profesorów z 14. kwietnia 1893.

*
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na prawo zwyczajowe (zaczerpnięte od poprzedników), jako- 
też dobro Tow arzystw a, nie zamieszczać żadnych praw dla 
Kuratorów, jak  również opuścić wszelkie praw a, które się 
w kradły do projektu zmiany sta tu tu  To warz., uchwalonego 
na poprzedniem W alnem Zgromadzeniu“ *).

W niesiony do zatwierdzenia s ta tu t odrzuciło c. k. Na
miestnictwo z rozm aitych formalności, a między innymi nad
mieniło nawiasem o prawach Kuratorów.

W skutek tego wniósł W ydział ponownie zmianę statu tu , 
gdzie uwzględniono żądania c. k. Namiestnictwa z wyjątkiem  
oczywiście ta k ich , które nie m iały poparcia w ustawie o sto- 
warzyszeniach ja k  11. p. o jakichś prawach dla Kuratorów Towa
rzystwa. Gdy c. k. Namiestnictwo jeszcze raz dopatrzyło się 
pewnych niewłaściwości, uchwaliło W alne Zgromadzenie w dniu 
26. października 1893 znów uczynić zadość Avymogom c. k. 
W ładzy. Teraz wniesione sta tu ta  zostały wskutek interwencyi 
nowo wybranego R ektora , a zarazem K uratora Towarz., Dr. 
Placyda D ziw ińskiego, ostatecznie zatwierdzone reskryptem
c. k. Nam iestnictwa z dnia 7. listopada 1893 1. 88.399.

„Kto rozumie i wie, jakim  był nasz dotychczasowy statu t, 
kto w ie , że sześć razy od la t czterech podawaliśmy nadare
mnie o jego zm ianę, kto w ie, że panowało u nas mniemanie, 
że nigdy nie uzyskamy zmiany s ta tu tu , kto w ie , że opiera
jąc się na dawnym statucie , kwestyonowano istnienie kółek, 
istnienie członków honorowych i wspierających, — ten zrozumie 
czem jest dla n a s , ja k  upragnionym i oczekiwanym postępem 
w rozwoju Towarzystwa ten sta tu t obecnie prawny, usuwa
jący tyle braków i wprowadzający tyle reform , w arujący
i zastrzegający nam tyle pól do działania. Przez 10 la t wi
dzieliśmy jego b rak i, a nie można im było zaradzić“ 2).

S ta tu t ten , m ający dla Towarzystwa, pierwszorzędne 
znaczenie, wprowadził wolność tworzenia Kółek w Towarzy
stwie , poAviększył ilość WydziałoAvych, rozszerzył praAva W y
działu i uregulował sprawy finansoAve T oav. Nadto powstały 
noAve rozdziały: o komisyi lustracyjnej Towarz., o stypen
d ia ch  i subwencyach na wycieczki naukow e, o kółkach i o są
dzie lionoroAvym ToAvarzystAva. P rojekt noAvego sta tu tu  wy
pracował kol. Karol Ruebenbauer.

■) SpraAvozdanie Towarz. z r. 1892/3.
2) Tamże.
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Lecz wróćmy do inny cli spraw Bratniej Pomocy.
W  tym  roku adm inistracyjnym a mianowicie na Wal nem 

Zgromadzeniu z dnia 28. listopada 1892 uchwalono urządzić 
w czasie "Wystawy Krajowej w r. 1894 Zjazd byłych człon
ków Towarzystwa Bratniej Pomocy, a zarazem byłych słu
chaczów Akademii technicznej , a obecnie Szkoły politechni
cznej , wydać księgę pamiątkową tego Z jazdu, jakoteż wziąć 
udział w W ystaw ie jako wystawcy. W  tym  celu zawiązano 
K om ite t, na czele którego stanął początkowo kol. Rolle Karol. 
Bliższe szczegóły, odnoszące się do tego K om itetu, opisujemy 
w osobnym rozdziale niniejszej Księgi pamiątkowej.

Co do kółek naukowych, to „wskutek nakazu Policyi, 
rozwiązującego je ,  jako wrzekomo nielegalnie istniejące, 
zmuszeni byliśmy — tłómaczy się W ydział — zawiesić 
wszystkie kółka; natom iast poleciliśm3r dotychczasowym kie
rownikom Kółek naukowych urządzanie odczytów i poga
danek naukowych bez dotychczasowej organizacyi Kółek, 
co było w myśl §. 3 1. 1 «J i § .4  lit. a) s ta tu tu  naszym 
obowiązkiem“ *). Wobec tego nie dziw, że rozwój Kółek 
nie odbywał się normalnie; mimo tego jednak „Ognisko“ 
urządziło 16 odczytów i 4 wieczorki, zaś „Zachęta“ 14 od
czytów. Nadto zawiązano kółko „Mechaników“ (6 odczytów)
i „Inżynierów“ (5 odczytów). Doliczywszy kółko „Kuchni“, 
„Śpiewackie“, „Szermierzy“ i „Szkoły ludowej“ dochodzimy 
do liczby 8 kółek istniejącycli w r. 1892/3 w łonie Towarzystwa. 
(Odczytów urządzono w Towarzystwie w r. 1892/3 wogóle 43). 
Dołączyć jeszcze tu  wypada dwie „komisye“ mianowicie: 
„Komisyę zjazdu byłych członków „Bratniej Pomocy“, wyni
kiem prac której je s t niniejsza księga pam iątkowa, oraz „Ko
misyę ubiorową“, a będziemy mieli obraz ruchu Towarzystwa.

Kółko „Kuchnia politechników“ otrzym ała przy końcu 
roku 1892/3 nowy lokal w parterze gmachu głównego Polite
chniki, a to dzięki przychylności R ektora Dr. Dziwiiiskiego. 
Nowy lokal został należycie urządzony i zaopatrzony w nowy 
inwentarz kosztem sumy 433 zł. przez Towarzystwo wyłożo
nej. W  tym  też roku zniesiono dotycliczasowe darmowe objady 
a zaprowadzono rewersowe. Rewersa te w myśl uchwały W al
nego Zgromadzenia To w. spłacalne są w ratach  miesięcznych

') Sprawozdanie z r. 1892/3.
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po BO ct., a po opuszczeniu przez dłużników tutejszej Poli
techniki przechodzą na własność Towarzystwa jako zwykłe 
pożyczki.

Nietylko K uchn ia , lecz też i sala zebrań To warz. zo
sta ła  av tym  roku gruntownie odnowioną, otrzym ała nowe 
m eble, lam perye, biust Kościuszki (dar artysty-rzeźbiarza 
p. Barącza) i t. p. kosztem 388 zł.

Przejdźm y z kolei do finansowej gospodarki Towarzystwa. 
Biblioteka powiększyła się o 103 dzieł. Ruch korzystających 
z biblioteki Avykazuje 1643 przeczytanych dzieł, tz. że na je 
dnego członka Towarzystwa wypada w ciągu roku przeciętnie 
dziesięć dzieł przeczytanych. Ilość czytających kolegów wy
nosiła 80% ogólnej liczby członków.

Całkowity dochód roczny wynosił 7570"0 zł. a rozchód 
7071-0 zł., — zatem cyfry przewyższające najpomyślniejsze 
liczby la t poprzednich.

S tan funduszu żelaznego wynosił z dniem 31. paździer
nika 1893 r. 14145-79 zł., a funduszu obrotowego 21547-32 zł. 
Zawiadowca wydawnictw sprzedał w ciągu roku 1015 egzem
plarzy za kwotę 885-33 zł. Dochód z wieczorku Kopernika 
przyniósł 100 zł. na fundusz stypendyjny. Pożyczek udzielono 
w tym  roku 2510-0 zł. a zwrotów długu było 1640-0 zł. Długu 
do kapitału  żelaznego sjdacono 100 zł.

Z ważniejszych wpływów wspomnieć trzeba , iż oprócz 
zwykłych subwencyi uzyskano z Kom itetu W ystaw y przemy
słu budowlanego 768-16 zł., z W ydziału krajowego 250 zł., 
z fundacyi śp. Zahorskiego 150 zł. i z Tow. wzajemnych ubezp. 
w Krakowie 100 zł. Razem uzyskano tego roku w skutek 
ofiarności publicznej 1518-0 zł., a zatem wprost olbrzymią, 
jak  na nasze stosunki, kwotę.

Ulepszając wreszcie proAvadzenie ksiąg w Tow. zapro
wadzono księgę „stałych kont“. Wprowadzono także w życie 
uchwałę W alnego Zgromadzenia, mocą której skarbnik To war z. 
może pod własną odpowiedzialnością udzielać pożyczki na de- 
kreta stypendyjne.

A teraz pomówimy jeszcze o niektórych wypadkach z ży
cia koleżeńskiego owych czasów. Mamy tu  na myśli przede- 
wszystkiem ta jną  (bez żadnych podpisów) petycyę w sprawie 
zmiany przepisów dyscyplinarnych dla słuchaczów Politechniki. 
Petycyę tę  wysłano przez pocztę, widocznie z obawy przed
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śledztwami dyscyplinarnym i, które w tym  roku często się 
pow tarzały (n. p. pociągano do odpowiedzialności słucliacza 
za to , że na wezwanie dziekana za pośrednictwem służącego 
nie przyszedł słuchacz na wykład. F ak t ten je s t av owej pe- 
tycyi opisany). Mając jedną taką petycyę pod ręką p rzy ta
czamy żądania słuchaczy na końcu petycyi w ypisane:

„Prosimy pokornie: Świetne Kolegium raczy: 1. "Wydać 
przepisy dyscyplinarne, któreby jasno i dobitnie wykazywały 
nam nasze praAva i obowiązki, jak  również określały stosunek 
słuchaczów do Szanownych pp. profesorów; 2. Dozwolić, by 
każdy słuchacz przed daniem słowa honoru przepisy dyscy- 
plinarne poznał“. Uderza w całej tej petycyi nadzwyczaj bo- 
jaźliw y i uniżony ton — widocznie inspirowany obawą przed 
śledztwem dyscyplinarnem.

W  tym  też roku pojawiła się także pokątna agitacya, 
m ająca na celu rozbicie Bratniej Pomocy na dwa Towarzy
stwa t. j . Czytelnię i B ratnią Pomoc. "Wprawdzie propagatora 
owej myśli kol. N. wykluczono z Tow arzystw a, ale zato od
tąd poczęła ta  sama w swej istocie agitacya w inny sposób 
szkodzić Bratniej Pomocy. W  tym  bowiem roku założono we 
Lwowie „Czytelnię K atolicką“, która wraz z „Kongregacyą 
M aryańską“, założoną jeszcze w r. 1889, starała  się odciągnąć 
przez swych agentów, mających na Technice silnych sprzy
mierzeńców, o ile możności jak  najwięcej techników od Bra
tniej Pomocy. Ta agitacya mylnie jednak pojęła oba wymie
nione stowarzyszenia religijne, bo przecież można być reli
gijnym i należeć do specyalnycli Tow arzystw , mających na 
celu podtrzym ywanie p rak tyk  re lig ijnych , — a mimo tego 
należeć do czysto studenckiego Tow arzystw a, jakiem  jest B ra
tnia Pomoc. Prowadzenie takiej agitacyi kosztem Bratniej 
Pomocy, którą pomawiano o szerzenie zasad akatolickich, jest 
co najmniej nieszlachetne — a agitacya ta  niezdrowa wyszła 
właśnie na niekorzyść obu Towarzystwom poprzednio wymie
nionym , do których pomimo całych wysiłków agitacyjnych 
należy obecnie tylko kilku techników.

Z burzliwych zdarzeń tego roku wspomnieć wreszcie po
trzeba o wykluczeniu z Towarzystwa na jeden rok 23 kolegów 
wyznania mojżeszowego. Rzecz miała się tak. W  dniu 12. 
grudnia 1892 wnieśli wszyscy koledzy w. m. z wyjątkiem  
kol. B. pismo do W ydzia łu , w którym  im putują całemu To-



Avarzystwu B ratniej Pomocy, a w szczególności W ydziałow i 
czynienie kolegom av . m. ze względów antysem ickich „zarzu
tów, ubliżających honorowi ty ch że“ a zarazem  oświadczają, 
iż w ystępu ją  z Towarz. Oburzony tern W ydzia ł uchw alił dla 
ukaran ia  tychże kolegów, ja k  rów nież dla dania możności 
W alnem u Zgrom adzeniu rozstrzygnięcia tej sp raw y : „nieprzy- 
jąó  do Aviadomości w ystąp ien ia  z ToAvarzystAAra 23 kolegów 
a v . m. ze AA^zględu na t o , iż regulam in W y d z ia łu , intim o- 
Avany członkom ToAvarzystAva, w yraźnie oznacza sposób zgło
szenia Avystąpienia z ToAvarzyst\7a (zgłoszenie pisem ne ka
żdego członka ToA\rarz. z osobna, w raz z podaniem  poAArodÓAv), 
a za rzucone oszczerstAva na ToAvarzystAvo w ykluczyć tychże 
z grona członków ToAva.rzystAva na przeciąg  jednego roku“. 
G dy uchw ała poAvyższa W ydzia łu  spowodowała odA\rołanie się 
wym ieniony cli kolegów, ZAVołano W alne Zgrom adzenie ToAvarz., 
na którem  potAvierdzono po 4-godzinnej dyskusyi uchAvałę 
W y d z ia łu , uznając  słuszność jego motyAvÓAV.

W ypadek  ten  usiłoAvano przedstaAvić jako  ZAvykłą „hecę 
an tysem icką“ ; p rzyznać jednakoAvoż trzeba  bezstronnie , że 
całą tę  uchw ałę spowodowali głÓAvnie OAvi Avykluczeni koledzy, 
bo rzucanie kolegom SAArym  obelg av oczy, a następnie  usu- 
Avanie się coprędzej z ToAvarzystwa — może każdego rozdra
żnić. N ajlepszym  A\rłaśnie doAvodem teg o , cośmy av tej cliAvili 
zaznaczy li, je s t  ta  okoliczność, iż ci sam i koledzy już  po 
uchwale W alnego Zgrom adzenia żałoAvali SAvego kroku, a je 
den z kolegów w. m., kol. B. ju ż  z góry usunął się od tej 
akcyi. Zastrzedz się tu  oczyAviście m usim y, że jakkolw iek 
uznajem y motyAva 0Aveg0 postępku W ydzia łu  i W alnego Zgro
m adzenia , uspraw iedliw iane po części i te m , że OAvi koledzy 
av . m. udaw ali się ze skargą  do profesorÓAV a naAvet mieli 
zam iar udać się do p. N am iestnika — mimo tego nie po
chw alam y Avcale 0AAreg0 k ro k u , gdyż można było spraAvę tę  
łagodniej załatw ić. P rzep a tru jąc  uw ażnie pro tokoły  W alnych 
Z grom adzeń , posiedzeń W y d z ia łu , lub Kom isyi pożyczkoAvej 
nie spotkaliśm y się nigdzie z jakim ikolw iek dowodami an ti- 
sem ityzm u ze strony  członków ToA\ra rz y s tw a , gdyż OAvszem 
koledzy av . m. zostaAvali do Avszystkich praw ie godności av  W y
dziale Ayybierani, a z poAvodu panującej m iędzy nim i Aviększej 
biedy, ja k  m iędzy innym i kolegami, udzielano im zaAVSze hojnie 
w sparcia.
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Ów w ypadek z dwoma braćm i S. w  r. 1890 m iał za powód 
rzekomo germ anizatorskie w ystąp ien ia  jednego z n ich , a i ten  
fak t kto wie czy by łby  zaszed ł, gdyby  nie karygodna agita- 
cya k ilku starszych  kolegów i opisanie tejże  sp raw y i niejako 
w zyw anie do usunięcia od reprezentow ania  p rzez  b rac i S. ToAva- 
rzystw a w a rty k u łac h : „D ziennika polskiego" i „Śm igusa“ . 
W  r. 1885 spowodował jeden  z kolegów (kol. P. T.) ustąpienie 
z Tow arzystw a 30 kołegÓAY w. m. użyciem  Avzględem nich 
obraźliAvego porów nania. "W swej zaciekłości n ieprzeprosił 
ty c h ż e , a aby ToAvarzystAvo s tra ty  m ateryalnej nie poniosło, 
p łacił przez rok za nich Avkładki. P rzyczyną tego wypadku 
był Avięc postępek jednostk i i dlatego możemy nad nim 
śmiało przejść do porządku. W ogóle przyznać trz e b a , że 
nigdzie ToAvarzystAvo nasze nie manifestoAvało się jako  a n ty 
sem ickie, co chlubnie św iadczy o postępoAvych przekonaniach 
jego członkÓAV. Dodać tu  AYreszcie musimy, że bezpośrednim  
skutkiem  tego Avykluczenia z ToAvarz. 23 kol. av . m. było za
łożenie przez OAvych kolegÓAv K uchni „B y t“ dla akadem i
ków a y . m.

Na rok 1893—4 z u o a v u  AYybrano prezesem ToAvarzystAva 
kolegę Karola Ruebenbauera. W ypadek ó a v  niebyAvały av dzie
jach Bratniej Pomocy Avyboru jednego i tego samego ko
legi przez trzy  la ta  po sobie następujące na godność prze
wodniczącego Towarzystwa jest sam przez się najlepszym do- 
wodem zasług tego kolegi, około rozwoju Bratniej Pomocy; 
poprzednie zaś uw agi, tyczące się roku 1891—2, przytoczone 
słowa najzupełniej motywują.

Podstaw ą rozw oju ToAvarzystwa by ł przedew szystkiem  
u o a v o  uzyskany s t a t u t , k tó ry  dozwolił zawiązyAvać av łonie 
TowarzystAva kółka nau k o w e, a przez to samo w zbraniał Dy- 
rekcyi policyi rozAviązy\vać takoAve z powodu jak iejkolw iek  
nieprzyjem nej dla niej au ry  av ToAvarzystAvie.

W obec tego zdaAvaćby się m og ło , że korzysta jąc  z p rzy 
sługujących im praAV członkoAvie B ratn iej Pomocy Avytężą 
w szystkie siły, by kółka naukowe rozw inęły się należycie. 
Stało się jed n ak  nieco inaczej — mimo boAviem usilnych s ta 
rań  przew odniczącego i W ydziału — rok 1893/4 (a także 
1894/5) by ł czasem Ayzględnej ap a ty i i drzem ki umysłoAvej 
av Tow arzystw ie, do czego zdaje się p rzyczynił się głÓAvnie 
ruch  z powodu Wysta.Avy, Z jazdu i budow y domu Towarzystwa.
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I  tak  kółka „Inżynierów“ i „Mechaników“ przestały 
istnieć tego roku , a kółka „Ognisko“ i „Zachęta“ wykazały 
razem zaledwie 20 odczytów. R ozpatrując nieliczne ślady 
„czucia i myślenia“ młodzieży politechnicznej w tym  czasie, 
wspomnieć wypada o w iecu , który się odbył av dniach 18.
i 19. marca, oraz 15. kw ietnia 1894. Była to jednak parodya po
przednich wieców. W iele obiecujący porządek dzienny wyczer
pany został tylko av pierwszym punkcie (reforma wyborcza). 
Nie nosił on Avłaściwie charakteru Aviecu młodzieży, będąc ra
czej polem walki dla „socyalistÓAv“ i „ludowcÓAv“ i to prze
ważnie z poza grona młodzieży.

J e ż e l i  c h o d z i o b e z s tro n n o ś ć  to  p r z y z n a ć  n a le ż y ,  ż e  o b ie  
p a r t y e  zacliOAvyAvały s ię  b a rd z o  n ie ta k to A v n ie  , p r z e m ie n ia ją c  
r z e c z o w ą  d y s k u s y ę  n a  o so b is te  A v y c ie c zk i i  a t a k i  przeAvodcÓAv 
d w ó c h  s tro n n ic tA v .

Z nieudałym tym  Aviecem w ścisłym związku pozo- 
staje upadek organu młodzieży: „Zycie“. Przyczyną tego był 
także brak określonego programu tego pisma, oraz niebyAvała 
chAviejność zdań , przedeAvszystkiem av kwestyacli społecznych. 
Chcąc temu zaradzić uznało W alne Zgromadzenie ogółu słu
chaczów Politechniki potrzebę założenia postępoAvego a nauko
wego czasopisma dla młodzieży. Prócz tego kilku z kolegÓAv 
postanowiło wydawać skrypta litografowane podające, jak  
poAviada prospekt, „Avyciągi i przekłady z dzieł autorów Avio- 
dących ludzkość po drodze ciągłego postępu“. Pismo nie przy
szło do skutku — ze skryptów zaś Avydano dotychczas stre
szczenie „DziejÓAv utworzenia przyrody — H aeckla“ oraz 
streszczenie „Ekonomii politycznej“ IwaniukoAva. Dowodem 
bliższego zainteresoAvania się sprawami publicznymi je s t av pe- 
Avnej mierze także nabożeństAvo żałobne, urządzone przez te- 
chnikÓAT za p o ni o r d o av any cli w Krożach. (14. X II. 1893).

Jeżeli już rozpatrujem y na tem miejscu udział młodzieży 
politechnicznej av spraAvach ogólnych, zamilczeć nie możemy
o pobycie BolesłaAva LimanoAvskiego av Towarzystwie Bratniej 
Pomocy. CzłoAviek te n , „łączący av sobie nader czułą strunę 
Avybitnie narodową z pojęciami postępu społecznego“ *) jaAvił 
się av ToAvarzystAvie dnia 30. listopada o 12 godz. av południe.

') Księga pamiątkowa Towarzystwa Bratuiej Pomocy założona av r. 
1893. (Archiwum Towarzystwa).
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Oczekiwało nań około 120 techników. Imieniem techników 
powitał go kol. Jędrzej Moraczewski.

Mowę tę , charakteryzującą dość dokładnie zapatryw ania 
większości młodzieży z tego czasu, pozwalamy sobie przyto- 
toczyć dosłownie.

„"Witamy Cię czcigodny Obywatelu szczerem sercem. 
Małe to poczęstne, ale prosimy nie gardź niem i przyjm  je 
tak  szczerze, jak  szczerze Ci je  ofiarowujemy. Stokroć rado
śniej w italibyśmy Cię i obyśmy Cię jak  najprędzej witali, 
gdybyś do nas na stały  zaw itał pobyt.

Dziś trudno nam o radość, gdy serce się z bolu kraje 
a nienawiść przepełnia umysł na wspomnienie, że człowiek 
tej m iary co Bolesław Limanowski w ygnańcem , tułaczem, 
dzięki ludziom, zwącym się Jego współrodakami.

Choć nie znaliśmy Cię osobiście, oceniliśmy Cię. Dzieła 
Twoje znalazły oddźwięk w sercach naszych i uznanie w umy
słach. Czcimy Cię i kochamy dla Twoich jjrzekonań, Avyrażo- 
nych w „Historyi ruchu społecznego“, w „Historyi powstania 
z 1863 r .“ i wielu innych pismach Twoich.

W ielbimy Cię, żeś się nie dał zgiąć, że wierny SAvym 
przekonaniom cierpisz dla nich i to z Aviny swych Avspółroda- 
kÓAV, a mimo tego cały jesteś przepełniony dla nas miłością. 
Kto tak , jak  Ty, cierpi za miłość dla społeczeństAva polskiego, 
ten zaAYSze znajdzie serca nasze otAvorem. Boś Ty nas nau
czył praAvdziAvie kockać Ojczyznę, boś nas nauczył kochać 
rl\voje ideały, dążyć do TAvoich celów, w ślad za Twemi ¡prze
konaniami. Idąc za Tobą objęliśmy umysłem i sercem całą 
ludzkość, pojęli jej dolę, niedolę i nędzę i dopiero Avtedy po
znali, jakie zadanie nas czeka av Ojczyźnie, ja k  mamy pra- 
coAvać dla N iej, dla społeczeństAva polskiego. Pojęliśmy, że 
daAvne hasło nie przebrzmiało jeszcze, że av niem jest jedyna 
dla nas tradycya, że av niem spuścizna geniuszÓAV. Hasłem 
tem : Wolność, rÓAvność, braterstAvo !

W o ln o ś ć  p o l i t y c z n a  ludÓAV, to  z a d a n ie  lu d z k o ś c i. My 
m a m y  j ą  z y s k a ć  d la  n a s z e j P o ls k i ,  d la  n ie j  p r a w rw a ć  av  p o c ie , 
av z n o ju  i  Ave k n v i .  W o ln o ś ć  je d n o s te k , to  AvyzAVolenie m il io -  
u Ó a v  s z a re g o  p r o c h u , ro b o tn ik ó w  z  n ieA voli k a p i t a ł u , do n ie j  
d ą ż y m y  av  im ię  s p ra A v ie d liw o ś c i s p o łe c z n e j. D ą ż y m y  do ró 
w n o ś c i w s z y s tk ic k  ludÓAV, k tó r e  d z iś  u c iś n io n e ; A v y rz e k a m y  
się  p rzeA Y ag i n a d  in n e m i l u d a m i , a  z a ra z e m  c h c e m y  p ra A v d z i-
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wej równości społecznej, czci i szacunku tylko dla pracy, 
prawdziwej równości ekonomicznej, słowem Ojczyzny, w któ- 
rejby nie było ni chłopa, ni pana, ni robotnika, tylko sami 
ludzie pracujący dla społeczeństwa, a więc dla siebie i jako 
tacy równo szanowani i czczeni, równi sobie umysłem i du
chem i równo zabezpieczeni ekonomicznie.

W  takiej Ojczyźnie zakwitnie braterstwo. Takie społe
czeństwa będą sobie bratniem i a braterstwo ludów wyjdzie 
z dziedziny frazesów. Te przekonania w Tobie widzimy. Tyś 
był jednym  z tych , co je av nas wszczepili. To też dziś, wi- 
dząc Cię w naszych progach , choć radość zasępia m yśl, żeś 
Ty wygnańcem i tułaczem z rodzinnej ziemi — cieszymy się 
niezm iernie, że możemy Ci hołd złożyć skromny, ale gorący
i prawdziwy. Ze szczerego serca wznosimy okrzyk: Bolesław 
Limanowski niech żyje!“ J).

Po serdecznej odpowiedzi gościa, oraz po odśpiewaniu 
„Jeszcze Polska nie zginęła“ technik Szukiewicz Maciej (Cy- 
pryan) wygłosił na poczekaniu ułożony wiersz swego u k ład u :

„Jak nas tu widzisz, przyszło nasze grono 
W hołdzie przed Tobą czołem swem uderzyć,
Tyś nową wiarą natchnął polskie łono,
Tyś nam w wskrzeszenie Polski dał uwierzyć,
I pierwszy zbudził na polskiej ziemicy 
Cześć uznojonej, roboczej prawicy.

Między duchami odrodzonej doby 
Równości ludów czujną byłeś strażą,
Szanując ojców, wielkie sławne groby,
Cześć niosąc walki dziejowej cmentarzom,
Nowe na przyszłość pokazałeś drogi,
Nowe jutrzenki, nowe jutra bogi.

Więc Cię purpury i berła i trony 
Klątwą pościgu obłożyły zgodnie,
Lecz Ty nie zlękły, jak prorok natchniony,
Dumnie prawd szczytnych dźwigałeś pochodnię
I o pospólstwa ciężlde niosąc brzemię 
Smutnym tułaczem zszedłeś wszystkie ziemie.

*) Księga pamiątkowa Towarzystwa Bratniej Pomocy założona w r. 
1893. (Archiwum Towarzystwa).
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Ale precz z Smutkiem! bo choć w całym świeoie 
Znużonych skrzydeł nie wolno Ci złożyć,
Ochronęś znalazł w młodych sercach przecie 
Nieśmiertelności padło Ci w nich dożyć,
Więc odrzuć smutek, przybytek otwarty,
Gdzie cześć i miłość pełnią swoje warty.

Więc odgoń smutek, Ty młodzieńcze siwy!
Niestrudzon w boju, nieś prawdę i wiarę,
Budź dalej śpiących wśród ojczystej niwy 
A dzieje pomną wielką Twą ofiarę,
I ponad stronnictw walki zapaśnicze 
Uznają ducha Twego święte Znicze . . .“ ;)

Ale powróćmy do spraw, tyczących się ściślej Towarzy
stw a, tu  bowiem spostrzedz będzie można zasługi W ydziału
i przewodniczącego około rozwoju „Bratniej Pomocy“.

Na obchód kościuszkowski wysłało Towarzystwo do K ra
kowa delegacyę, złożoną z kolegów Ruebenbauera i Żeleń
skiego — technicy zaś pozostali we Lwowie wzięli udział 
w uroczystości, j ako pluton la  straży obywatelskiej , prócz 
tego „Ognisko“ urządziło w ieczorek, na którym zebrano zna
czną kwotę i przesłano „Szkole ludowej“ .

„Dziwne j akieś zapatryw ania o młodzieży politechnicznej, 
kursujące w formie najdziwaczniejszych pogłosek, wywołały 
zatarg z pewną powszechnie łubianą i szanowaną osobistością 
w sprawie obchodu Kościuszki, który zmusił nas do umieszcze
nia sprostowania w „Kurjerze lwowskim“ z d. 27. m aja b. r., 
Avyśw ietlającym  całą sprawę“ 2). (Chodzi tu  mianowicie o za
targ  z czcigodnym p. F r. Z im ą, któremu doniesiono, — nie 
chcemy naw et zastanawiać się z jakich sfer — iż technicy 
nie zadowoleni, że nie ich rep rezen tan t, lecz reprezentant 
Czytelni akademickiej będzie przemawiał na w ieczorku, za
mierzają z tego powodu demonstracyę urządzić. Oczywista 
był to bardzo nieszlachetny i niegodny donos).

Na bankiecie uczestników  poAVStania z r. 1863 reprezen
tował Towarzystwo przewodniczący, podobnie jak  i na ban
kiecie, urządzonym w czasie AYystawy ku czci Z. Miłkowskiego 
(T. T. Jeża).

!) Księga pamiątkowa Towarzystwa Brat. Pom. założona w r. 1893. 
(Archiwum Towarzystwa).

2) Sprawozdanie Tow. Bratniej Pomocy za rok 1893/94.
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Odnośnie do przemówienia kol. R uebenbauera, na ban
kiecie uczestników powstania z r. 1863, czytamy w sprawo
zdaniu To warz. następujący ustęp : „jednak delegat nasz nie 
posiadał tego szczęścia , co delegaci innyck Towarzystw, któ
rych na rękack obnoszono (jest tu  mowa o przewodniczącym 
Czytelni akademickiej K. Wojciechowskim), bo gdy poprze
dziwszy swoje zapatryw ania krytyką tak  zwanych „demokra
tów “ (lewicy R ady państwa i Sejnm), cliciał wypowiedzieć 
zajDatrywania młodzieży politechnicznej , iż młodzież ta  roz
wija dalej z objawów społecznych, których nam dostarcza rok 
1863, chęć do pracy, sj)osób do niej i kierunek — odebrano 
mu głos (przewodniczył budowniczy i docent Politechniki J. 
K. Janowski)“ '). W skutek tej mowy starał się ówczesny 
Rektor Dr. Dziwiński, a zarazem K urator Tow. (nie wiadomo 
z jakich motywów), relegować kolegę R., a nadto pojawił się 
wkrótce potem okólnik do wszystkick pp. profesorów z we
zwaniem wpływania na młodzież, gdyż ta, liołdując radykal
nym przekonaniom, naraża przez to Bratnią Pomoc na niebez
pieczeństwo rozwiązania przez c. k. W ładze.

Nie umiemy wprawdzie dojść związku, jak i zachodzi 
między niebezpieczeństwem rozwiązania Towarzystwa a rze
czoną sp raw ą, lecz ostatecznie wyobrazić sobie to można. 
Naszem jednak zdaniem mogą wywołać rozwiązanie takiego 
liumanitarnego Towarzystwa, jakiem  jest Bratnia Pomoc na
wet najlojalniejsi członkowie, jeżeli wejdą w kolizyę z ustawą 
o stowarzyszeniacli; zaś takiego zarzutu nie uczyniła Towarz. 
żadna władza. Wiadomem było tylko tyle, że władze nie były 
wrzekomo zadowolone ze sprawozdania za rok 1892/3, ale 
żadnych powodów tego niezadowolenia nie zakomunikowano 
Towarzystwu.

Wspomniawszy o W ystawie krajowej zanotować należy, 
że Towarzystwo brało w niej udział jako wystawca i postarało 
się o zniżone wstępy oraz „perm anentki“ dla swych członków.

Bratnia Pomoc wystaw iła w pawilonie Politechniki 
(1. 1.679 katalogu W ystaw y krajow ej):

a) tablicę graficznie przedstawiającą rozwój Towarzystwa 
z la t 34, sporządzoną według wskazówek kol. Rnebenbauera 
przez kol. Frankowskiego;

•) Sprawozdanie Towarzystwa z roku 1893/94.
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b) tablicę, przedstawiającą ruch. kasowy w ciągu ostatnich 
la t 10, wykonaną, według wskazówek kol. Jaszczurowskiego 
przez kol. Laurynow a;

c) spis wszystkich wydawnictw sporządzony przez kol. 
M ińskiego;

d) sprawozdania i sta tu ta  Towarzystwa od roku 1861, 
oprawne w jedną księgę;

c) 34 egzemplarzy rozmaitych wydawnictw 1).
Tego roku, podobnie jak  i poprzedniego, na konkursie, 

rozpisanym z powodu wieczorku kopernikowskiego, palmę 
pierwszeństwa otrzym ał kolega Józef Tuleja za odczyt: „Jak \  
świat przy jął dzieło M. Kopernika „de revolutionibus“ ? 2).

O staraniu się W ydziału o dobro Tow., świadczy także 
dotacya nadzwyczajna na bibliotekę w kwocie 500 zł., co 
pozwoliło Zarządowi biblioteki zakupić wiele cennych dzieł.

Dochód z wydawnictw dosięgnął w tym  roku niebywałej 
dotąd wysokości, doszedł bowiem do 530-75 zł. W  popieraniu 
wydawnictw a zarazem w ułatw ianiu nabywania tychże kole
gom, doszło Tow. do niedającego się porównać z poprzedniemi 
la ty  postępu. Prócz wydawnictw fachowych sprzedawano 
także: „Stuletnią walkę narodu polskiego“ (B. Limanowski), 
oraz „Eys historyczny założenia i rozwoju Szkoły politecli- li 
nicznej“ pióra prof. Dr. AYład. Zajączkowskiego.

Zamierzony Zjazd w czasie AVystawy przyszedł także 
do skutku, ograniczamy się jednak tylko na wzmiance, albo
wiem w innem miejscu tej książki czytelnicy znajdą dokładne 
sprawozdanie. Eównież pomijamy z tych samych powodów 
postępy, jakich dokonał „Komitet budowy domu słuchaczów 
lwowskiej Politechniki“ — zaznaczając jedynie, że do urze- 
czywistnienia tej myśli przyczynił się najbardziej przewodni
czący Towarzystwa kol. Karol Euebenbauer.

Ze stosunków z innemi Towarzystwami notujemy zer
wanie zupełne stosunków, skutkiem uchwały AYalnego Zgrom, 
z dnia 26. listopada 1893, z „Klubem szermierzy“ i z „Biblio
teką słuchaczy praw a“, z powodu demonstracyjnego lekcewa
żenia przez te Towarzystwa uchwał wiecu młodzieży, zaś

’) Sprawozdanie Tow. z r. 1893/4.
2) Umieszczony w sprawozdaniu Tow. Br. Pom.
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z „Czytelnią akadem icką“ nie zawiązywano serdeczniejszych 
stosunków z powodów, o którycli w dalszym ciągu wspomniemy.

Ze zjednoczeniem Towarzystw młodzieży polskiej za gra
nicą utrzymywano, jak  zwykle, ciepłe stosunki i wysłano de
legata na Zjazd do Zurychu.

; Podczas W ystaw y w lipcu i sierpniu 1894 roku podej
mowano gości przybyłych z Poznania i z innych dzielnic 
Polski. Kilku techników zajęło się też oprowadzaniem włościan 
po W ystawie.

Z obowiązków kronikarskich Avspomnieó musimy, iż mło
dzież politechniczna Avysełała tego roku telegram y: kondolen- 
cyjny do rodziny śp. Kossutha LudAyika i gratulacyjny do 
posła Dr. Karola L e w a k o av s k iego z powodu jego protestu 
av parlamencie przeciAvko uczczeniu przez parlam ent austryacki 
pamięci cara A leksandra III.

W skutek zaproszenia Czytelni akademickiej wzięli dele
gaci młodzieży technickiej udział av obradach Komitetu, urzą
dzającego Zjazd młodzieży słoAviańskiej. Zjazd miał się odbyć
2. i 3. lipca 1894, podczas W ystaw y krajowej. Na przeAvodni- 
czącego Komitetu Avybrano kol. Ruebenbauera. Jednak repre
zentanci Czytelni akadem ickiej, Avidocznie nie zadoAAroleni 
z tego, że nie wybrano przeAvodniczącym Komitetu AvłaściAvego 
inicyatora Zjazdu kol. Wojciechowskiego, rozmyślnie Komitet 
cały rozbili przez podniesienie ni s tąd , ni zoAvąd spraAvy 
zdjęcia cliorągAvi polskiej przez akademikÓAAr rusinÓAv z semi- 
naryum grec. kat.

R eprezen tanci Czytelni sam i rusk ich  akademikÓAV do 
K om itetu  zaprosili, Avygłaszając głośne ty ra d y  na cześć bra- 
terstAva i Avspólności działan ia  z rusk im  narodem ; gdy  jednak  
koledzy R usini głównie SAVoimi głosam i przyczynili się do 
przeproAvadzenia Ayyboru przeAvodniczącego K o m ite tu , k tó ry  
nie Avypadł po m yśli ich polskich kolegów — ci sami człon- 
koAvie Czytelni akadem . Avszczęli w aśń narodoAvą. A wszakże 
rep rezen tan t naszego ToAvarz. nie reprezentoAvał Avyłącznie 
kol. RusinÓAv ( je s t Polakiem), lecz obie narodoAvości, g rupujące 
się av zupełnej zgodzie w B ratniej Pomocy PoliteclinikÓAV.

Lecz nie na tem  koniec, g d y ż  secesya ta rusk ich  kolegÓAV 
spowodoAvała, nie Avladomo z j akich j> rz y c z y n , naraz Avystą- 
pienie z K om itetu  reprezentantÓAY rozm aitych  klubÓAv i klubi- 
lców, na ja k ie  dzielą się słuchacze UniAversytetu.
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Tak zatem Zjazd ten nie z winy techników został zu
pełnie zaniechanym.

Zachowanie się reprezentantów Czytelni akademickiej 
wobec techników cliarakteryzuje prócz tego tak i np. drobny 
fakt. „Kurjer lwowski“, zdając sprawozdanie z uroczystego 
obchodu zakończenia 50-letniego istnienia Politechniki we 
Lwowie, wspomniał, że w imieniu młodzieży (oczywiście teck- 
niekiej) przemawiał kol. Ruebenbaiter. W skutek tego wysłała 
„Czytelnia“ pismo do Redakcyi, żądając w myśl §. 19. ust. 
pras. sprostowania, iż kol. R. nie przemawiał w imieniu całej 
młodzieży „akademickiej“ (Redakcya oczywiście takiego na
iwnego sprostowania wcale nie umieściła) ')• Te wypadki spo
wodowały naturalnie znaczne oziębienie stosunków Bratniej 
Pomocy z Czytelnią tak  dalece, że można je  było uważać aż 
do ostatnich czasów prawie za zerwane.

Mimo to odbył się w sierpniu 1894 poufny Zjazd reprezen
tantów postępowej młodzieży ¡Dolskiej ze wszystkich dzielnic 
Polski, urządzony przez kilku teckników ; poruszono na wiecu 
wiele pięknyck myśli, a między innymi sprawę wydawnictwa 
dla uczniów szkół średnich popularnych streszczeń rozmaitych 
dz ie ł, wiodących ludzkość po drodze postępu , i wydawanie 
Avspólnego organu postępowej młodzieży polskiej. Ten ostatni 
wniosek uchwaliło także W alne Zgromadzenie słuckaczów 
lwowskiej Politechniki odbyte w dniu 22. października 1894.

Wreszcie wspomnieć musimy o wielkiem święcie naszej 
Politechniki, t. j. o uroczystem zakończeniu w dniu 10. lipca 
1894 50-letniego istnienia Politechniki we Lwowie. „W wspa
niałej tej uroczystości uczestniczyliśmy z całym zapałem. 
Uroczystość tę  święciliśmy nietylko jako obchód Szkoły, ale 
także j ako uroczystość narodow ą, bo z rozwoj em Politechniki 
naszej ściśle złączony je st rozwój kraju pod względem ekono
micznym i przemysłowym. W  imieniu młodzieży przemawiał 
kol. Ruebenbauer“ 2) 3).

A teraz przejdźmy do spraw czysto adm inistracyjnych 
Bratniej Pomocy w tymże roku. Przedewszystkiem wspomnijmy
o stypendyack. Oprócz trzeck stypendyów im. Towarzystwa

') Sprawozdanie Tow. Brat. Pom. z r. 1893/4.
2) Tamże.
3) Program Szkoły politechnicznej na rok 1894/5. 

K s. Pam iątkow a.
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0 rocznych 120 zł., rozdanych na mocy §§. 55—59. sta tu tu  
Tow.; zbierano znów składki na czwarte stypendyum koleżeń
skie, a nie uwzględnionych petentów polecono opiece „Komi- 
syi pożyczkowej“ i „Kuchni Towarzystwa“. Fundusz stypen- 
dyjny imienia Kopernika został tego roku zasilony kwotą 
132-36 zł., podjętą dzięki interwencyi Rektora Dr. Dziwiń- 
skiego z kasy Rektoratu, a znajdującą się na książeczce Kasy 
Oszczędności. O pochodzeniu tych pieniędzy mówiliśmy już 
poprzednio.

Mówiąc o stypendyach zaznaczyć wypada charaktery
styczny fakt, świadczący dodatnio o łączności i poczuciu obo
wiązków koleżeńskich w gronie techników. Oto podczas uro
czystości Zjazdu b. członków Tow., jeden z techników, kolega 
Franciszek Deyczakowski, przeznaczył od kapitału  3000 zł. 
roczne 4°/0 odsetki (120 zł.) na stypendyum dla niezamożnego 
członka Tow., jako wieczystą fundacyę stypendyjną swego 
imienia.

W  sprawie stypendyów w ogóle W alne Zgromadzenie 
Towarzystwa, z dnia 22. października 1894, uchwaliło wysto
sować petycyę do Kolegium Profesorów c. k. Szkoły politech
nicznej z prośbą, by Świetne Kolegram raczyło, przed ¡miece
niem petentów do odnośnych władz, zasięgnąć zdania kolegów, 
wybranych w tym celu z poszczególnych la t i wydziałów 
w liczbie 18, przyczem każdy rok poszczególnego wydziału 
w ybiera swego delegata. Żądanie było jak  najsłuszniejsze 
w świecie, a nawet wcale nie „radykalne“, skoro godzi się na 
nie St. Tarnow ski, omawiając wiec studencki z 1889 ro k u 1); 
a jednak Kolegium uchwaliło „nie korzystać z ofiarowanego 
mii współudziału słuchaczów Politechniki av spełnieniu obo
wiązku rozdawnictwa stypendyów, a to z pow odu, że wła
ściwe władze zasięgają zdania samego tylko Grona profesorów“, 
ja k  zauważa pismo Rektora prof. Thulliego 2).

Korzystając z ustępu w statucie, gdzie je st mowa o Są
dzie honorowym Towarzystwa, postarano się o uznanie tegoż 
Sądu przez ogół słuchaczów Politechniki za „Sąd honorowj^ 
koleżeński słuchaczów Politechniki“ (uchwały W alnego Zgro
madzenia słuchaczów Politechniki z dnia 22. października 1894
1 Walnego Zgromadzenia Towarz. z dnia 30. listopada 1893).

') Stanisław lir. Tarnowski: Studya polityczne.
2) Sprawozdanie Tow. Brat. Pomocy z roku 1893/4.
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Sądowi temu nadano odtąd prawo i obowiązek występo
wania z obowiązku przeciw takim  kolegom, których postępo
wanie ubliża ogółowi młodzieży politechnicznej. Za obopólną 
zgodą stron wyrokuje tenże Sąd także w sprawach pryw at
nych. Sąd ukonstytuowuje zawsze W ydział ToAvarzystwa przez 
swego delegata. Sądowi obowiązany je st poddać się każdy 
słuchacz Politechniki, a w razie niestawienia się oskarżonego 
ma praAvo Sąd przeprowadzić sprawę zaocznie. (Nie było do
tąd takiego wypadku). Regulamin Sądu na próbę ułożony, (na 
podstawie dawnego projektu), okazał się tak dobrym, że go 
później W alne Zgromadzenie z 14. marca i 7. czerwca 1896 
roku jednomyślnie przyjęło.

Nadmienić tu taj musimy, że dotychczas spraw, zacho
dzących między słuchaczami Politechniki albo wcale nie roz
patryw ano lub rozstrzygano je na Zgromadzeniach słuchaczów 
Techniki, gdzie oczywista, jak  to powszechnie wiadomo, cza
sami nie fakta, lecz agitacya lub namiętności zwyciężyć mogą. 
Jes t jeszcze i ta  korzystna strona owego Sądu, że czuwa on 
łącznie z W ydziałem , aby żadna niegodna jednostka do 
grona koleżeńskiego nie należała.

Pojęcie potrzeby i użyteczności Sądu zakoi’zeniło się 
głęboko a szybko, a pietyzm, z jakim  Sąd bywa wybierany — 
prawdziwy zaszczyt naszej młodzieży przynosi.

Administracyjna czynność W ydziału roku tego niczem 
właściwie nie różni się od tak ie jże  la t poprzednich. Oczywista 
m ożna s k o n s t a t o A v a ć  coraz w iększe Avzmaganie się finansoAvej 
siły ToAvarzystAva. I  t a k  lvAVota pożyczek dosięgła sumy 
3.484-84 zł., a Avięc przew yższyła najpom yślniejszy dotąd pod 
tym  AArzględem rok o 865-91 zł. Czynność kancelary jna ToAva- 
rzystAva by ła  w  tym  roku z poAvodu budoAV3r dom u, WystaAvy 
k r a jo A v e j , Z jazdu i t. p. praw dziw ie g o r ą c z k o A v ą .

Oprócz listÓAV Avysłanycli przez rozm aite K om ite ty  w y
słano 2.858 łistÓAV, a p rzy jęto  546, nie wliczając’ koresponden
cja na odcinkach przekazów. W ydano 166 poleceń do pp. 
lekarzy  i ap tek , a przeciętn ie około 70 poleceń miesięcznie 
wydaAvano do tea tru  i łazienek D iany i śav. Anny.

Komisya ubiorowa świetnie się rozwijała. Instytucya ta, 
nieznana dotychczas w towarzystAvach akademickich, kroczyła 
powoli, choć statecznie, na drodze rozAvoju, rozszerzając zakres

*
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swego działania. Po zawarciu ugód z Dyrekcyą galic. Tow. 
handlowego o dostawę sukna z B iałej, K ęt i Sław uty, z p. 
W allachem o dostawę sukna, z p. W yspiańskim o wyroby ga
lanteryjne, p. Bromilskim o przybory rysunkowe, p. Seidlerem
o kapelusze, tudzież z krawcami i szewcami, przystąpił Zarząd 
do uporządkowania części manipulacyjnej. Komisya rozkłada 
spłacenie każdego zamówienia na pięć ra t miesięcznych, które 
dłużnicy obowiązują się spłacać regularnie i punktualnie. Po
czątkowo opierała Komisya swój kredyt na rewersach gwaran- 
cyjnych Bratniej Pomocy, obecni jednak posiada już ona dosta
tecznie w ystarczający fundusz gwarancyjny, złożony z wpiso
wego (50 ct.), które każdy korzystający z dobrodziejstw Komisyi 
wnosi, i z rabatów, jakie odstępują dostawcy. W  ostatnich 
czasach zaprowadzono nową buchalteryę i przyjęto  stałego 
płatnego buchaltera (jeden z kolegów). Za czas od 15. maja 
1898 do 1. listopada 1895 było w Komisyi zamówień na ogólną 
kwotę 10.147-19 zł. Dochód w tym  czasie wynosił 8.743-90 zł., 
zaś rozchód 8.721-38 zł. Dłużną była Komisya z dniem 1. listo
pada 1895 lavotę 1.103-70 zł, zaś Komisyi dłużni byli koledzjr
1.595-29 zł. Fundusz gw arancyjny wynosił 514-11 zł.

Liczby te najlepiej ilustrują nasze twierdzenie o świet
nym rozwoju Komisyi. Fundusz gw arancyjny w zrasta , jakto 
widoczne z poprzedniego w stosunku około 5*5°/0 od kwoty za
mówionej. Mniej więcej zatem za 4 lata, gdy fundusz dojdzie 
do kwoty 2.000 zł., będzie mogła Komisya zaprzestać powię
kszania funduszu gwarancyjnego, a wskutek tego otrzymywać 
będą zamawiający tańsze towary, gdyż raba t, który obecnie 
Komisya otrzymuje — oddawać będzie zamawiającym.

Źe Komisya taka była na Technice nie tylko pożądaną, 
ale wprost konieczną, dowodzi tego ta  okoliczność, że liczba 
korzystających z niej wynosiła z końcem roku admin. 1894/5 
155 czyli 61 °/0 wszystkich członków Bratniej Pomocy. Ilość 
zamówień dosięgła w powyższym czasie liczby 412. Na jednego 
członka Komisyi przypadało minimum 1 a maximum 17 za
mówień w ciągu roku, a wysokość zamówienia wynosiła od 
2-65 zł. do 180-86 zł.

Również i Kółko „Kuchnia politechników“ weszło w tym  
roku w okres zupełnie nowego rozwoju. Dotychczas istniejące 
Kółko rozwiązano, a w miejsce niego założono „Kuchnię Tow. 
Bratniej Pomocy“, która jest ściśle odtąd z Towarzystwem
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związaną. Przewodniczącym Kuchni je st członek W ydziału, 
a prócz tego czterech innych członków Zarządu wybiera po
dobnie, jak  dla Komisyi ubiorowej — W alne Zgromadzenie 
Towarzystwa razem z W ydziałem na rok jeden.

Sposób prowadzenia Kuchni został zupełnie zmieniony; 
przyjęto bowiem przedsiębiorcę, który płaci 11 % od dochodu 
brutto z obiadów, a wskutek tego ograniczono ilość członków 
Zarządu z 14 na 5. Zarząd prowadzi kontrolę nad przedsię
biorcą, zawiera z nim kontrakt i sprzedaje kolegom marki na 
obiady; w ogóle uprościła się niezmiernie praktykowana dotąd 
administracya. Ceny potraw zostały zniżone. Z owego pro
centu, wkładek członków (10 ct. miesięcznie) i zwrotów 
długu zebrana kwota pokrywa w ydatki na naprawę sprzętów, 
zakupno naczyń kuchennych i obiady rewersowe dla biedniej
szych kolegów.

W skutek tej reorganizacyi wzrosła żywotność Kuchni 
pod każdym Avzględem. Ilość obiadów wydawanych dosięgła 
cyfry 20.000 na przeszło 120 członków. Obiadów na rewers 
wydano za kwotę 429 zł., tz. przeciętnie 11 obiadów na mie
siąc. Obrót kasowy wynosił za rok 1898/4 6.456-82 zł.

W  roku tym  w ogóle objawia się w Towarzystwie dą
żność jak  największego scentralizowania wszelkich ważniej
szych działów Towarzystwa.

Ostatnie dwa la ta  historyi Bratniej Pomocy t. j. 1894/5 
i 1895/6, na których opisie kończymy niniejszy rys, opowiemy 
tylko szkicowo, gdyż łączą się one zanadto z teraźniejszością, 
a zatem dokładny opis ich i bezstronna krytyka należeć będzie 
do przyszłych pokoleń.

W  r. 1894/5 przewodniczył Towarzystwu, ze względu n a  
będącą w toku budowę domu, po raz czwarty z rzędu kolega 
Ruebenbauer. Najważniejszą czynnością W ydziału w tym  roku 
było jak  najspieszniejsze dokończenie budowy domu, a  w tym 
kierunku wytężono prawie Avszystkie siły, po części z uszczerb
kiem dla innych działów ToAvarz. Dom też faktycznie ukoń
czono av tym roku. Z powodu rozmaitych spraw domu od
było się Aviele Zgromadzeń ToAvarzystAva, av których przewa
żnie omawiano spraAvy Avewnętrzne Komitetu obszerniejszego 
i AvykonaAvczego (młodzieży). Pomimo rozmaitych intryg 
przeciAY Komitetowi A v y k o n a A V C z e m u , uchwaliło W alne Zgro-
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madzenie jednomyślnie swe najzupełniejsze zaufanie rzeczo
nemu Komitetowi.

W  roku tym nastąpił od dawna przewidywany upadek 
„Ogniska“, które wskutek tożsamości programu samokształce
nia z „Zachętą naukową“ straciło racyę bytu. „Zachęta nau
kowa“ rozwijała się normalnie i ogłosiła w sprawozdaniu 
rocznem Towarzystwa swój program pracy, którego niestety 
z braku miejsca przy toczyć nie możemy. Świeżo zawiązane 
Kółko „słuchaczów Inżynieryi“ zaczęło z końcem roku admi
nistracyjnego świetnie się rozwijać. Inne Kółka t. j. śpiewackie 
i szermierzy także dopiero przy końcu roku zaczęły dawać 
znaki życia. Nowo zawiązane przy końcu roku Kółko „Orkie
s tra“ pod kierunkiem M. Niebieszczańskiego — również dobrą 
zapowiadało przyszłość.

Z objawów życia po za Szkołą młodzieży naszej, wy
mienić należy udział jej w Zgromadzeniu z dnia 23. listo
pada i 1. grudnia 1894 roku lwowskiej młodzieży w sali 
ratuszowej.

„Dość licznie zebrani postanow ili, iż polska młodzież 
we Lwowie zamieszkała, a w szczególności jej towarzystwa 
winny w r. 1895 z powodu 100-tnej rocznicy ostatniego roz
bioru naszej Ojczyzny wstrzymać się od wszelkich balów 
i w ogóle zabaw tanecznych. Dalej założono protest przeciw 
wydaleniu słuch. tech. kol. AVacława Czaplickiego z granic 
A ustryi z niezrozumiałych powodów. (Z powodu kol. Czapli
ckiego powstał zatarg między lir. K. Milewskim, a pewną 
Avysoko położoną osobistością. Epilogiem zaś tego zajścia było 
wydalenie kol. Cz. wrzekomo z tego powodu, iż bez przyczyny 
urządzona rewizya znalazła u kol. Cz. jeden numer wypożyczo
nego z Bratniej Pomocy „Przedświtu“ londyńskiego). Wreszcie 
rozwinęła się dyskusya w rozmaitych innych kwestyack, lecz 
nie została uwieńczoną żadnymi postanowieniami“ *). W skutek 
uchwał tego Zgromadzenia nie urządziła B ratnia Pomoc w tym 
roku balu techników.

Na Zgromadzeniu słuchaczów Politechniki oświadczono 
się przeciwko dwuletniej służbie jednorocznych ochotników, 
uważając ją  za ogromną ¡przeszkodę w kontynuowaniu studyów; 
postanowiono też wnieść odpowiedne petycye av  tej spraAvie

') Sprawozdanie Tow. z r. 1894/5.
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clo Rady Państwa i Koła polskiego, żądające zmiany §. 25. 
ustawy wojskowej. Z powodu domagania się c. k. Dyrelccyi 
policy i, aby ją  o Zgromadzeniach słuchaczów politechniki 
zawiadamiano, uchwalono na Zgromadzeniu z 29. kwietnia 1895 
wnieść petycyę do Ministerium Oświaty z prośbą, aby o Zgro
madzeniach słuchaczów Techniki w obrębie szkoły i w obec
ności Rektora odbywanych niepotrzebowano zawiadamiać c. k. 
Dyrelccyi policyi, wskutek czego nie przychodziłby komisarz 
policyi na owe Zgromadzenia.

W skutek zaproszenia słuchaczów Politechniki z Gracu 
na II. Zjazd delegatów słuchaczów austryackich politechnik 
wysełano do W iednia dwukrotnie kol. Ruebenbauera a raz 
kol. Cehaka i Zipsera. Dokładny stenogram z posiedzeń II. 
Zjazdu we W iedniu znajduje się av  archiwum Towarz. 1), zaś 
streszczenie uchwał Zjazdi;, najńsane przez kol. Ruebenbauera, 
znajduje się w sprawozdaniu Towarz. za r. 1894/5. Zjazd oma
wiany odbył się dnia 7., 8. i 9. kwietnia 1895 i przyjął mniej 
więcej uchwały Zgromadzenia słuchaczów naszej Politechniki 
z dnia 22. marca 1895 r. Uchwalono, przeważnie na Avnioselc 
naszych d e le g a tÓ A Y , następujące żądania:

1. żądamy na podstaAvie mającego się zreorganizować 
egzaminu dyplomowego — ty tu łu  „doktora nauk technicznych“ 
wraz z wszystkiemi temi praw am i, które są przywiązane do 
takiegoż ty tu łu  na Uniwersytecie. Tytuł ten ma nadaAvac 
Szkoła jako w ładzą akademicka.

2. żądam y na podstaAvie z dobrym  skutkiem zdanego
II. egz. rzadoAvego na jednym z W ydziałów fachoAvych Poli
techniki — przez Panäfwo strzeżonego oznaczenia naszego 
stanowiska zaAvodoAvego „Inżynier“ („A rchitekt“).

3. żądamy zrównania faktycznego naszych Szkół polite
chnicznych z UniAversytetami.

4. żądam y reorganizacyi obecnie oboAviazujacego na te 
chnikach austr. program u nauk av tym  k ie ru n k u , aby umo- 
żliAvionem było ściśle zaAvodoAve Avy kształcenie się av pojedyń- 
czycli działach obecnie istn iejących fachoAvych W ydziałów . 
EAventualnie żądam y podziału istn iejących 4-ch fachoAvych 
WydziałÓAv stosoAvnie do potrzeby na poddziały.

*) Verhandlungen des II. allg. Delegiertentages der fcech. Hochschu
len Oesterreichs —■ Wien 1895. Także: Bericht über den Techniker-Dele
giertontag im April 1895 zu Wien. — Wien 1896.
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5. żądamy reorganizacyi egzaminów dyplomowych, na 
podstawie których ty tu ł doktora ma być przyznanym.

6. żądamy wprowadzenia jurydyczno-politycznych (pro
pedeutykę prawa) wykładów, jakoteż wykładów o liygienie, 
jako przedmiotów obowiązkowych.

7. żądamy ustanowienia przez Rząd specyalnycli fundu
szów na cel wycieczek naukowych słuchaczów technik i w sta
wienia do budżetu Min. Oświaty corocznych dotacyi na po
wyższy cel dla każdej Szkoły politechnicznej, przyczem 
uwzględnioną być powinna nietylko ilość słuchaczy ale i miej
scowe stosunki każdej politechniki.

8. żądamy zmiany dotychczas używanych stopni klasy
fikacyjnych, aby odtąd podobnie jak  na uniwersytecie tylko 
trzy  stopnie is tn ia ły : bardzo dobry, dobry i zły. Zarazem wy
rażamy życzenie, aby w osiągnięciu uwolnienia od opłaty 
czesnego i innych beneficii nie powstały większe jak  dotych
czas utrudnienia.

9. żądamy wprowadzenia jednolitych przepisów dyscy
plinarnych w myśl projektu ministeryalnego z 28. lipca r. 1848 
z opuszczeniem z dotychczas istniejących przepisów tych ustę
pów, które w zbraniają słuchaczom odbywania zgromadzeń 
poza szkołą, iiczęszczania na zgromadzenia niesłuchaczów 
i wyboru reprezentacyi.

Każde z wymienionych żądań zostało odpowiednio umo- 
tywowane i omówione. Po Zjeżdzie odbyły się deputacye do 
Ministrów, w których b ra ł udział i delegat naszej Szkoły.

Ze spraw wewnętrznych Towarzystwa wymienić mu
simy przedewszystkiem sprawę regulaminu sali zebrań 
Towarz. i Kuchni. W  sprawie tej odbyło się wiele posiedzeń 
W ydziału a także W alnych Zgromadzeń, Aviele pism kur
sowało między Rektorem a W ydziałem. Rozchodziło się tu 
przedewszystkiem o unormowanie warunków, w jakich nie- 
członkowie Towarz. z obu wymienionych sal korzystać mogą. 
Kwestya ta została też w ten sposób unormowaną, że nie- 
członkowie obowiązani są za korzystanie z tychże ubikacyi 
opłacać miesięcznie po 50 ct. ty tułem  wstępu.

Kollegium pji. profesorów domagało się ta k ż e , aby 
z owych wstępów nieczłonków zakupione sprzęty stały  się wła
snością sali czyli oczywista ewentualnie własnością Gmachu 
Politechniki. Jednak okazało się, że na utrzym anie sali i Ku-
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ohni nietylko idą wszystkie docliody z wkładek członków 
i nieczłonków, ale nadto Towarzystwo musi z innych fundu
szów dopłacać na adm inistracyę owych ubikacyi. W sku
tek tego i na tym  punkcie doszło do porozumienia. Pozostały 
tylko trzy  warunki, co do których nie nastąpiło żadne poro
zumienie. W  pierwszym z nich rozchodziło się o to , że nie- 
członek Towarz., wykluczony od korzystania ze wstępu do 
owych s a l, m iałby według żądań Kollegium prawo odwołania 
się do władzy akademickiej. Na ten warunek nie chciała się 
młodzież z tego względu zgodzić, że skoro Sąd honorowy 
uzna, że któryś z kolegów za swoje postępki zostaje z grona 
koleżeńskiego wykluczony, to nie podobna, aby taki kolega 
mógł być wbrew opinii koleżeńskiej, przez Kolegium pomimo 
tego do towarzystwa kolegów dopuszczonjr; nie trudno bo- 
wiem w takim  razie o rozmaite zaburzenia, które nie licują 
z powagą Szkoły Politechnicznej jako wyższego zakładu nau
ko Avego.

D rugi w arunek  sporny, niedopuszczenie używ ania av K u
chni napojÓAv Avyskokowych, motyAvuje w następu jący  spo
sób pismo R e k to ra tu :

„Napoje wyskokoAve dz ia ła ją  szkodÜAvie na  zdroAvie mło
dych lu d z i , Avięc Avzględy hygieniczne przeciw  ich używ aniu 
p rzem aw ia ją ; dalej są one ze AvzględÓAv finansoAvych nieodpo- 
Aviednie, gdyż nie każdy może pozAvolic sobie na użyAvanie 
napó jóav AvyskokoAvyck jjodczas obiadu i Avieczerzy zaś Avzględy 
koleżeńskie Avymagaj ą , aby obiady i Avieczerze av równej foi'- 
mie by ły  podaw ane“ ’). Na ten  Avarunek nie ckciała się mło
dzież zgodzić, gdyż na 120 jad a jący ch  idzie Avszystkiego 10 
flaszek piw a dziennie, obiady ani Avieczerze nie odbyAvaja się 
wcale Avspolnie t a k ,  ja k  av in te rn a ta c h , a wreszcie Avzględy 
finansoAve bardzo często niedozAvalają niezam ożnym  użyAva- 
n ia  przed eAvszystkiem pieczeni i leg u m in ; AA^szystkie Avięc po- 
dane motyAva nie znajdu ją  av prak tyce  poparcia.

AVreszcie av trzecim  punkcie rozchodziło się o Avyklu
czenie od posługi av K uchni służby żeńsk ie j, zdaje się , ze 
Avzględu na niebezpieczeństw o grożące moralności. Młodzież 
jed n ak  nie ckciała się i na  ten  w arunek  zgodzić, raz ze 
w zględu na w ynikające stąd  znaczne u trudn ien ie  dla przedsię

•) Pismo Rektora prof. Tliulliego z dnia 4. czerwca 1895 1. 474.



122

biorcy, który musiałby więcej kosztów łożyć na dobranie od- 
powiednego żeńskiej służbie personalu m ęskiego, a powtóre 
i z tego w zględu, że młodzież sama, dbając o powagę za
kładu naukowego, od najdawniejszych czasów postanowiła 
bardzo surowe środki przeciwdziałające uchybieniom przeciw 
moralności. I  tak  bywa od dawna bardzo ściśle przestrzegany 
i w praktyce stosowany przepis, iż w razie gdyby ktoś z ja 
dających w nieodpowiedni sposób w Kuchni się zachowywał 
lub zwrócił się do służącej w sprawie, nic wspólnego nie ma
jącej z spełnianiem jej obowiązku — zostaje mu natychm iast 
na czas, przez Zarząd oznaczyć się mający, wstęp do lokalu 
kuchennego wzbroniony. Nadto, w razie większych przekroczeń 
w wymienionych kierunkach, stosowane być mogą i ostrzejsze 
kary. Że tak  faktycznie jest i zawsze było, mogą zaświadczyć 
byli i obecni słuchacze Szkoły naszej.

Jednak cała ta sprawa, oddania obydwóch sal pod Zarząd 
Towarzystwa, w ten sposób została zakończoną, że, niezważając 
na owe sporne w arunki, za obopólną zgodą tak  Kolegium jak  
i Bratniej Pomocy ułożono regulam ina, w których o wzmian
kowanych warunkach, podyktowanych przez Kolegium a in- 
kriminowanych przez młodzież, nic nie wspomniano, a przez 
to sprawę całą zakończono.

Ojirócz tej sprawy nadchodziły z R ektoratu  także roz
m aite pisma, pozostawiane bez odpowiedzi ze strony W ydziału, 
już to w sprawie przewodniczącego Tow arzystw a, który nie 
miał rzekomo przez peAvien czas praw a wykonywania swej 
funkcyi w Tow arzystw ie, już to w sprawie obowiązku poda
wania Rektorowi składu W ydziału i wyboru Kuratorów.

Zi'esztą co do strony  finansoAvej T o w arzy stw a , K uchni 
i Kom isyi ubioroAvej nie m am y av tym  roku nic Avażniejszego 
do zaznaczenia — rozAvój TowarzystAva był boAviem zupełnie 
norm alny.

Rok ten  adm in. ta k  Avskutek naAvału pracy  av W ydziale 
z poAvodu budoAvy domu, jako też z innych poAVodów przecią
gną ł się aż do 28. stycznia  1896. AV tym  też  dniu złożył kol. 
R uebenbauer K arol przeAvodnictwo TowarzystAva, a W alne 
Zgrom adzenie ucłiAvaliło jednogłośnie „zaprosić go na członka 
lionoroAvego ToAvarz., w uznaniu  zasług, położonych przez niego 
około rozAvoju T ow arzystw a av ciągu czteroletniego przeAvo- 
dnictAva; w szczególności zaś z poAvodu przyproAvadzenia przez
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niego do skutku budowy domu“ 1). Nowy przewodniczący 
obrany w r. 1895/6, kol. Rybczyński Mieczysław, k rzątał się 
energicznie około poprawy finansów Towarzystwa, gdyż tak  
na razie niepewna gospodarka finansowa domu, ja k  i ol
brzymio wzrastająca ilość członków wym agała wielkiej siły 
finansowej Bratniej Pomocy.

"W roku tym  mamy przedewszystkiem do zaznaczenia 
wzmożenie się ruchu umysłowego w Kółkach naukowych. 
I  tak „Zachęta naukowa“ urządziła trzy  publiczne odczyty 
tj.: kol. Kućmydy „O socyalizmie i socyalnych dem okratach“, 
p. Moraczewskiego „Drobna własność w Galicyi“ i p. Stapiń- 
skiego „O stronnictwie, ludowem“. "Wszystkie te trzy  odczyty 
odbyły się przy pełnej uczestników sali. Ponadto odbyło się 
w Kółku tem pięć odczytów, nie licząc sprawozdań. "W Kółku 
„Inżynieryi“ było ośm odczytów a w Kółku „Mechaników“ 
cztery. Zawiązało się nadto trzy  nowe Kółka tj. „Chemików“, 
„dram atyczne“ i „szachistów“.

Ruch umysłowy między młodzieżą jakoteż postępowość 
jej zasad objawiły się w tym  roku także w uchwałach W al
nych Zgromadzeń i W ydziału Towarzystwa. Podnieśmy więc 
najważniejsze z nich.

Grupa młodzieży krakowskiej , „która tylko siebie mając 
na oku, zawczasu uczy się naginać swoje własne „ja“ i zasto- 
sowywać się do woli miarodajnych czynników, aby tym  spo
sobem dojść jak  najszybciej do korzystnego bytu materyal- 
nego“ — wydała, z powodu na jej niekorzyść wypadłych 
wyborów do "Wzajemnej Pomocy słuchaczów U niw ersytetu J a 
giellońskiego — list otw arty. L ist ów „malujący w dosadnych 
słowach lokajstwo na nim podpisanych“ nie pozostał bez od
głosu, gdyż w liście tym  „rzucają się autorowie na młodzież 
postępową w ogóle, jako na burzycieli porządku społecznego, 
podnosząc z emfazą hasła „Bóg i Ojczyzna“ i piorunując 
w tak t wykładów niektórych „filarÓAv“ krakowskiej szkoły“ 2). 
Czy mogła wobec tego młodzież politechniczna pozostać 
głuchą ?

„Młodzież politechniczna w ydała p ro te s t, (drukowany 
w „Kuryerze lwowskim“) i przesłała go tymże akademikom;

*) Sprawozdanie Towarz. z r. 1895/6,
2) Tamże.
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w proteście tym, demaskując cele autorów listu i piętnując 
ich postępowanie, wyrażała swoje zapatryw ania na poruszone 
w liście kwestye.

W  zamian otrzym ała młodzież politechniczna od grona 
postępowej młodzieży krakowskiej list, w któiym  ta, dzię
kując za protest, zaznacza swą solidarność w zapatryw aniach 
na cele i zadania młodzieży“ 1).

Do protestu tego nie przyłączyła się tutejsza młodzież 
akademicka i nie dziw , gdyż zamanifestowała ona prawie je 
dnocześnie naW alnem  Zgromadzeniu Bratniej pomocy Uniwer
sytetu  lwowskiego swoją niepostępowośó. P rąd bowiem szowi
nistyczny, nurtu jący  od dawna wśród tej młodzieży, objawił 
się. pomimo ciągłych deklamacyi przewódców jej na tem at 
„zgody i ustępstw  dla braci Rusinów“, w odmówieniu praw 
językowych swym kolegom Rusinom.

W  szowinizmie swoim zaszli oni tak  daleko, że uchwa
lili na OAvem Zgromadzeniu odbierać głos ty m , którzyby się 
odważyli po rusku przemawiać. Ten krok spowodował znaczne 
oziębienie stosunków między technikam i a młodzieżą uniwer
sytecką. W  tej sprawie w ysłała naw et nasza młodzież list z za
pytaniem  o wytłómaczenie poAvodów tego wrogiego stanowiska 
względem Rusinów — jednak odpowiedzi żadnej nie otrzymano : 
widocznie uchwalając ten wniosek nie zdawała sobie młodzież 
uniwersytecka sprawy z tego, co czyniła.

Idee postępowe jak  widzimy nie wygasły wśród mło
dzieży naszej a do ujawnienia ich potrzeba tylko jakiegoś 
bodźca zewnętrznego.

Inny fakt, świadczący o zapatryw aniach młodzieży poli
technicznej , to danie W ydziałowi wotum ufności i wyrażenie 
zadowolenia, z powodu przeznaczenia przez W ydział zamiast 
wieńca na trum nę jednego ze zgasłych w tym  czasie kolegów 
odpowiedniej kwoty na cele publiczne.

A teraz pomówmy jeszcze cokolwiek o ruchu adm inistra
cyjnym Towarzystwa. U derza tu  przedewszystkiem w zrastająca 
hum anitarna działalność Towarzystwa. I  tak : wydano na po
życzki 1884-75 zł., stypendya 5700 zł., subAvencye na Avycieczki 
naukowe 258-0 zł., obiady i’eAversoAve 698-71 zł., a zatem roz
dzielono między potrzebujących kolegÓAv bezpośrednio 6411-46 zł.

*) Sprawozdanie Towarz. z r. 1895/6.
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Prócz tego udzielono pośrednio pożyczkę rozmaitym dawniej
szym dłużnikom, asygnując icli rewersa na zagubione książki. 
Wyniosło to kwotę 1847-50 zł. Zniżek do doktorów i aptek 
wydano 308, zniżek do kąpieli i do tea tru  wydano 1161 a po
leceń do Sokoła dla świeżo zaciągaj ących się „druhów“ wy
dano 15. Członków zwyczajnych liczyło Towarz. za ten  czas 
321. Biblioteka wzrosła o 111 dzieł w 135 woluminach i liczyła, 
z powodu wykreślenia wielu zagubionych książek tylko 1330 
dzieł w 2150 woluminach; z tego przypada na dzieł A — 475,
B — 557, C — 214, D — 64, E — 20. W edług oszacowania 
dokonanego przedstawia księgozbiór wartość 5100 zł. a. w. 
Korzystało z biblioteki ogółem 172 kolegów.

Łączna wartość inw entarza wydawnictw z dniem 31. 
października 1896 wynosiła 931-45 zł. Dochodu było w tym 
dziale 329-41, zaś rozchodu 284-75 zł. Inw entarz sali oszaco
wany przedstawia wartość 1234-0 zł. Fundusz żelazny wzrósł 
wskutek oszacowania domu na 70.000 zł. do sumy 72904-43 zł. 
a po odjęciu ciążącego długu do sumy 41253-0 zł. S tan av re
wersach wynosił 24962-10 zł. a łącznie z inwentarzami wy
nosił fundusz obrotowy 32767-65 zł. Z dochodów, jakie w tym 
roku do Towarzystwa nadpłynęły, wymienić należy przede- 
wszystkiem dochód z balu 717-94 zł. i dochód z wydawnictwa 
Kautskyego 152-0 zł.

W  komisyi ubiorowej wynosił przychód za rok admin. 
1895/6 5132-29 zł. a rozchód 4841-16 zł. Fundusz gwarancyjny 
komisyi wzrósł do sumy 753-83 zł. AVydatek 120-0 zł. rocznie 
na płatnego buchaltera komisyi okazał się w rezultacie bardzo 
dla niej korzystnym.

K uchnia w ydaw ała  obiady we w łasnym  zarządzie przez 
255 dni (podczas św iąt Avydaje przedsiębiorca obiady bez po
średnictw a Zarządu Kuchni), za k tóre po odtrąceniu  procentów 
Avypłacono przedsiębiorcy 5031-56 zł. ObiadÓAv reAversoAvycb 
Avydano za sumę 587-10 zł. Ogólny zaś dochód z K uchni w y
nosił za ten  czas 6461-24 zł. a rozchód 6322-42 zł.

Na rok 1896/7 obrano przeAvodniczącym ToAvarzystAva \
kol. Z ipsera K azim ierza.

Na tem  kończym y niniejszy rys liistoryi B ratn iej Po
mocy słuchaczÓAAr Politechnik i lAArOAvskiej — a kończym y w tem  
p rzekonan iu , żeśmy s ta ra li się sk re ś lić , o ile tylko m aterya-
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łów starczyło, sumiennie a bezstronnie dzieje Towarzystwa. 
Ostatni rozdział znajdzie zapewne w przyszłości jakiegoś lep
szego od nas historyka i dlatego też z góry zaznaczamy, że 
okres ten skreśliliśmy tylko szkicowo, nie wdając się w żadną 
rzeczową krytykę faktów w nim omawianych.

Zdaje nam się, że nie będzie od rzeczy jiomieśció na 
końcu tego rysu niektóre uwagi nasze, odnoszące się już to 
do samego Towarzystwa, już też do życia koleżeńskiego na 
Technice w oświetleniu wszelkich wpływów z otoczenia i sto- 
sunków wynikłych.

K ażdy zdaje się przyzna nam po uważnem przeczytaniu 
niniejszego ry su , że B ratnia Pomoc nietylko w zupełności na 
swą nazAvę zasługuje, ale że jest i dzielną reprezentantką 
zdrowego i jędrnego życia, jakie od niepamiętnych czasów na 
naszej Politechnice panuje. Towarzystwo to przeto ze wszech 
miar zasługuje na poparcie jak  najszerszych wax-stw  społeczeń
stwa, raz dla swych celów hum anitarnych, po drugie dlatego, 
że sympatyzować z niem musi każdy, kto pragnie, aby z mło
dzieży studyirjącej na Politechnice byli kiedyś nietylko dobrzy 
arch itekci, inżynierowie itd., ale i dobrzy obywatele kraju.

Dziś Towarzystwo „Bratniej Pomocy słixchaczów Polite
chniki“ je s t niezaprzeczenie pierwszem ze wszystkich towa
rzystw  akademickich polskich, ono tylko posiada własny dom, 
mało które posiadają „Komisyę ubiorową“ i „Kuchnię“, a zdaje 
się że żadne nie może się poszczycić takiem poczuciem koleżeń
stw a i serdeczności, jaka  wiąże Techników z B ratnią Pomocą 
nietylko podczas studów, ale i w późniejszem życiu, jak  to 
najlepiej Zjazd b. słuch. Politechniki udowodnił. Nie znamy 
także wypadku av Towarzystwach akademickich, aby jakie 
z nich tak  otuliło i związało młodzież av nim się grupującą, 
aby mogło tak  jak  nasza B ratnia Pomoc naAvet nad honorem 
i sumieniem swych członkÓAV opiekuńcze skrzydła rozcią
gnąć i dbać przez sAvój Sąd honoroAvy, aby n ik t nie mógł 
naAvet pozoru znaleść do skalania dobrej słaAvy młodzieży te
chnicznej. Zastanawiając się nad ciężkim a trudnym  zaAvodem 
technika, mimoAvoli przychodzi nam na m yśl: czy może się 
znaleść lepsza m atka i opiekunka tej młodzieży, jaką  je st 
Bratnia Pomoc?

Komisya pożyczkoAva, Komisya ubioroAva, Kuchnia, Dom, 
Komisya biblioteczna, Komisya zarobkoAva (zaAviązana osta
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tnimi czasy na wniosek kol. Hrynitika) a ponadto wszystko 
"Wydział wytęża wszystkie siły, aby potrzeby kolegów pod 
każdym względem zaspokoić. Kto zna stosunki między mło
dzieżą, na Technice panujące, ten się nie zdziw i, jeżeli po
wiemy, że jest wielu dziś w kraju  Techników, którym je 
dynie ofiarność Bratniej Pomocy dopomogła Technikę ukoń
czyć i stać się pożytecznymi jednostkami społeczeństwa.

Ta niezwykła ofiarność Bratniej Pomocy, dążność sku
piania i wiązania wszystkich bez różnicy przekonań, wyznań 
i narodowości w jedno społeczeństwo — tworzy właśnie owe 
koleżeństwo i braterstw o na Technice panujące. W prawdzie 
w tym  lub owym czasie dają się odczuwać czy to między 
członkami poszczególnych K ółek , czy też ich reprezentacyami, 
czy znowu między AVydziałem Towarzystwa a członkami bib 
w łonie samego W ydziału, pewne dysonanse, — ale spoj
rzawszy na te chwilowe zatargi i niesnaski z dalekiego pun
ktu widzenia, przekonamy się, że u nas przecież je s t stokroć 
lepiej, niż gdzieindziej, że panuje tu  żywe koleżeństwo, że 
oparte jest ono na zdrowych, realnych podstawach, bo wspól
ności potrzeb i braterskiej wyrozumiałości i że przyszłość 
Bratniej Pomocy av bardzo dodatnich występuje barwach.

Z prawdziwem zadowoleniem możemy tu także skonstato
wać, że nie ma ii nas żadnych waśni narodowościowych. Polacy 
żyją z Rusinami jak  koledzy z kolegami, n ik t naw et nie zastana
wia się nad narodowością, a znani są tylko koledzy. Dlatego 
też nikomu nigdy nie wpadło na myśl zastanawiać się nad 
narodowością lub religią kandydatów do W ydziału.

W reszcie pomówić nam  w ypada o stosunku profesorÓAv 
naszyck tak  do TowarzystAva, ja k  i do słuchaczów Techniki 
av ogóle. I  pod tym  AA^zględem śmiało, a bez przesady poAvie- 
dzieć możemy, że z stosunku tego Szkoła nasza dum ną być 
może. B ra tn ia  Pomoc doznaje od pp. ProfesorÓAv zaAvsze chę
tnego i życzliAvego poparcia, a n ik t nie znajdzie jakiegokol
w iek zarzu tu  pod tym  Avzględem. Oato n iekiedy zachodzące 
nieporozum ienia m iędzy profesoram i a słuchaczam i, o k tórych  
z oboAviązku kronikarskiego gdzieniegdzie Avspomnieliśmy, 
okazują się po dokładnem  zanalizoAvanra ich isto ty  tak  b ła 
hym i, że możemy o nich śmiało przem ilczeć, mówiąc o owyin 
stosunku. Z darzają  się one zresztą wszędzie na wyższych 
zakładach naukowych, a kto wie czy nie av Aviększej obfitości,
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a w ynikają ostatecznie tylko z tem peram entu ludzkiego — 
hidzi bezwzględnie dobrych nigdzie niem a, więc i nasze spo
łeczeństwo technickie w yjątku w tym  Avzględzie tAvorzyć nie 
może. Zawsze jednak każde takie nieporozumienie zakończyło 
się dzięki wyrozumiałości i rozsądkowi profesorów zupełnie 
polubownie. Dlatego też  przeglądając życiorysy b. słuchaczy 
naszej Politechnik i, znaleść można obok nota tk i o jakim ś zaj
ściu na Technice — serdeczny dodatek o profesorach, jako 
szczerych a prawdziwych przyjaciołach i opiekunach mło
dzieży. Nierzadko też czytam y dopisek: „bodajby to się wró
ciły owe niestety już bezpowrotne czasy, kiedyśmy z naszymi 
kochanymi profesorami i kolegami nieraz może i posprzeczali 
się — ale po krótkotrwałej burzy żyli zresztą jak  jedna wza
jemnie się kochająca i szanująca rodzina“.

Sale rysunkow e, laboratorya a szczególnie wycieczki 
naukowe budzą zdaje się u każdego z wychowanków naszej 
Szkoły miłe wspomnienia. Sprawiedliwość, gorliwość i sumien
ność w nauczaniu obok przyjacielskiej wyrozumiałości dla 
młodzieży cechują naszych profesorów. Z rozmysłu słów tyle 
poŚAvięcamy omawianiu stosunku profesorów do ich uczni, 
aby choć A\r ten sposób oddać hołd zasługom naszych profe- 
sorÓAY i zaznaczyć wdzięczność pokoleń kończących studya na 
Politechnice lwowskiej.

K ończąc rys h istory i B ratn iej Pomocy a zarazem  rys lii- 
story i życia koleżeńskiego, Avyrażamy życzenie naszym  na
stępcom  i przyszłym  kolegom w zaAVodzie technicznym , aby, 
czerpiąc p rzyk łady  z skreślonych tu  dodatnich objaAVÓAV życia 
koleżeńskiego a un ikając  ujem nych, kształcili się na przyszłych 
dzielnych obyAvateli i praAyych synÓAv Ojczyzny.

Niech Avięc miłość, koleżeństAvo i braterstw o, które dało 
początek Bratniej Pomocy, i nadal przyświeca Technikom 
podczas ich studyÓAV — niech Bratnia Pomoc i nadal Avszy- 
stkich jednoczy!
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I Józef Horoszkiewicz 
\Tomasz Orłowski

Tomasz Orłowski 
August Sołtyński

—
8
1

121
99

102

78
102

253.86 (54,7)
192.86 (29,76)

282,25 (31,5)

52,55 (3,96) 
5,00 (0,96)

274,99 (20,7) 
147,98 (28,5)
143,96 (22,2)

145,73 (16,2) 
122,92 (7,5)

250,00 (18,8) 
62,00 (12)

134,86 (20,8)

126,84 (14,1) 
128,33 (7,8)

51,80 (3,9) 697,60 (52,5) 

170,25 (27,2)

234,20 (26,1) 
1300,07 (79,7)

pożyczka od 
dyr. lieisingera

47,95
39,20

8,39 (1,6) 12,35 (2.38)

57,91 (6,4) 
38,20 (2,3)

1326,94
519,58
647,93

894,88
1628,78

1024,50 (9S,1) 
298,39 (91,2)
364,65 (99,7)

526,00 (58,7) 
989,75 (60,7)

—
—

— —

oddano p. Kois.
87,15'/j (5,7)

367,55 (41) 
619,40 (38)

18,58 (1,9) 
28,33 (8,8)
1,03 (0,3)

1,33 (0,3) 
19,57 (1,2)

IW 3,08 
826,72
805,08

S94,88
1028,75

283.80
192.80
282,25

774,50
1010,89
1240,68

1637,84
2499,26

600
600
000

1100
1850

9,34

— — —
—

6
7

1866/67
1867/68

| Mieczysław Darowski 
\M aryan Kuczyński 
Ludwik Radwański

— 24
23

150
164 225,74 (12)

305.00 (17,3)
266.00 (14,1)

263,50 (15) 
288,41 (15,3)

269,00 (15,3) 
732,57 (38,8) _

775,25 (44,1) 
273,31 (14,5)

— 90,30 (5,1) 53,50'/2 (3) 
99,11 (5,2)

1756,55 y2 
1885,14

926,50 (60,5) 
1405,00 (79,4)

— — 86,93 (5,6)
—

430,23 (¿8,1) 
240,73 (13,0) 123,37 (7)

1530,81 V2 
1709,10

225,74
116,04

3252,75
8830,19

2450
2900 2,00

zakup io dzic nauk.
—

8
9

10

1868/69
1869/70
1870/71

Eugeniusz Stach 
(Franciszek Słotołowicz 
|  Jan  Kunowski 

Zygmunt Jedliński
—

11
7

12

148
104
114

116,04 (8,8) 
85,72 (9,8) 

208,98 (18,7)

70.00 (5,3)
30.00 (3,4) 
60,50 (5,4)

203,88 (15,4) 
129,79 (14,8) 
153,06 (13,7)

230,55 (17,5) 
511,62 (58,6) 
239,27 (21,4)

40,84 (3,1) 
5,00 (0,5)

489,43 (37,1) 

176,42 (15,7)
—

132,95 (10,1) 
72,70 (8,3) 

219,70 (19,6)

32,07 (2,4) 
37,84 (4,3) 
59,00 (5,2)

1315,76
872,67

1116,96

922,00 (75,0) 
432,£0 (65,2) 
952,50 (85,2)

pogrzeby
81,27 (6,6) 54,00 (4,4)

—
50,93 (4,5)

-
148,GO (12) 
164,29 (24,8) 
91,83 (8,2)

24,17 (2) 
G6,60 (10) 
21,70 (1,9)

1230,04
603,09

1110.90

85,72
208,98

4521,04
4442,82
5110,15

3100
3300
3300

2,00
26,29

117,82
— — — —

11

12
13

1871/72

1872/73
1873/74

(Tadeusz Wojnarowski 
(Albin Zagórski
Albin Zagórski 
Placyd Dziwiński

—

12

12
14

125

123
137

—

94,13 (10,6)

100.00 (9,5)
231.00 (7,0)

199,13 (22,3)

228,31 (21,7) 
303,05 (9,0)

161,60 (18,4)

224,50 (21,4) 
649,00’/2 (19,3)

9,60 (0,9) 
27,70 (0,8)

311,49 (29,6) 
1556,80 (46,2)

poż. z knpit.
279.00 (31,4)

420.00 (12,5)

146,08 (15,3)

150,79 (14,3) 
168,25 </2 (5,0)

9.90 (1,13)

25,05 (2,4)
9.90 (0,3)

889,84

1049,74
3365,77

527,44 (59,0)

920,00 (88,2) 
1917,00 (61,4)

— —
223,15 (7,1)

39,15 (4,4)

61.08 (5,8) 
215,46 (6,9)

239,99 (26,9)

39,01 (3,7) 
420,00 (13,4)

fund. bibl.
191,58 (7,7)

29,00 (3,2)

23,14 (2,2) 
337,22 (10,8)

54,20 (0,1)

0,51 (0,0) 
0,18 (0,1)

889,84

1049,74
3118,90 246,81

5490.99

0180.99 
7621,07

3300

3300
3800

78,82
W.p. f. 0.39.

140,97
09,50

uporz 
uch w

rzyć
2

ądkow 
alono 
uiiduss 
28,15 z

bibl.
LltwO-

bibl.
ł. 17

14 1874/75 August Witkowski 2 29 140 246,81 (8,7) 433,00 (15,3) 275,95V2 (9,7) 628,251/2 (22,1) 15,23 (0,5)
przyłączono 
z fund. bibliot.
357,54 (11,8)

dochód z wyd.
279,41 (9,2) 
106,47 (4,9) 
294,25 (9,9) 
276,66 (8,1)

1034,07 (36,1) 190,00 (6,3) — 15,64 (0,5) 2838,96 1868,50 (75,4) 25,22 (1,0)

mieszkanie
24.00 (0,8)
68.00 (2,8)
13.00 (0,5) 
41,75 (1,3)
20.00 (0,9)

snbwoncya
kuchni

50.00 (1,4)
20.00 (0,5)

— 297,59 (12,0) 90,84 (8,6) — 5,50 (0,2) 2479,28 359,73 8841,10 4000 100,82 521,90 zl.
roz- \ do żelaz. 

R7/1 cn dzio- l £17,15

7

15
16
17
18
19
20 
21

1875/76
187G/77
1877/78
1878/79
1879/80
1880/81
1881/82

Kazimierz Traczewski 
Kajetan Stroński 
Wład3'sł. Białaczewski 
Karol Stelzer 

(Marceli Pilecki 
\  Władysław Deryng 
Aleksander Biborski 

/ Aleksander Biborski 
\K arol Pajączkowski

3
3
4 
6
7
8 

11

25
33
24 
21
25 
55 
52

141
121
199
173
137
182
207

359,73 (11,9)
177,90'/j (7,1) 
91,76 (3,7) 
53,66 (1,7)
33,87 (1,6)

107,23 (3,6)
302,22 (8,9)

220.00 (7,3)
303.00 (12.1)
464.00 (19,1)
232.00 (7,5)
401.00 (18,7) 
536,50 (18,2)
522.00 (15,4)

263,76 y2 (8,7) 
292,25 y2 (11,7) 
286,20 (11,8) 
401,60 (13.0)
299,55 (14,0)
468,44 (16,8)
517,85 (15,2)

560,04 (18,7) 
739,60 (29,6) 
670,17 (27,7) 
910,56 (29,7)
617,84 (28,8)
970,95 (33,2)

1110,SI (32,8)

1310,36 (43,6) 
941,22 (37,6) 
211,32 (8,7) 
703,73 (22,9)
188,91 (8,8)
167,48 (5,7)
227,16 (6,7)

504,13 (23,3) 
375,50 (12,2)
170,00 (7,9)

90.00 (3,7)
80.00 (2,4)

288,05 (13,4) 
313,93 (10,0) 
351,10 (9,7)

17.34% (0,57)
23.22 (0,9) 

129,36 (5,3) 
109,68 (3,5)
36.22 (1,6)

3088.78 
2477,20 
2416,94 
3066,14
2141,91
2948.78 
3387,80

2445,17 (84,0) 
2130,85 (89,5) 
1505,06 (63,7) 
1518,73 (50,1)
1074,91 (52,8)
1447,19 (54,6)
1856,39 (59,2)

534,08 (17,6) 
67,80 (3,3) 
67,40 (2,5) 
69,10 (2,2)

329,50 (11,3)

107,01 (3,5) 
128,94 (6,3) 
250,80 (9,5) 
224,40 (7,1)

101,70'/2 (3,4) 
160,40 (0,7) 
143,22 (0,0) 
20G,40 (6,8)
230,33 (11,0)
290,38 (10,9)
242,88 (7,7)

564,13 (23,8) 
375,50 (12,4)
170,00 (8,3)
CO,00 (3,4)
80,00 (2,5)

14,99 (0,0) 
98,22 4,1 
46,15 (1,5)

294,05 (14,4)
400,10 (.15,3)
583,85 (18,0)

10,50 (0,3) 
11,20 (0,4)
39.05 (1,7 

202,05 (0,7)
42.05 (2,1) 
94,09 (3,6) 
73,91 (2,4)

2910,87‘/2 
2385,44 
2303,28 
3032,27
2034,68
2640,50
3130,53

177,90* 
91, TC 
53, Oli 
33,8?

107,23
302,22
257,27

/2 10049,77 y2
11755.36 >/2 
12590,25'/,
18281.37 ‘
18834,67
14097,31
14842,89

4900
5000
5300
5700
0100 •
(¡500
7100

84,46
205,77
221,35
194,03
90,03
88,85
40,93

f.

240
600
732
908

bib. 1

324
875

1103
1303

357,54

9
14
28
30

8

0

9
7

22
23

1882/83
1883/84

Włodzim. Kostrakiewicz 
(Włodzim. Kostraldewicz 
\ Seweryn W idt

11
11

61
48

195
16G

257,27 (6,9) 
265,25 (0,8)

575,54 (15,5) 
464,00 (12,0)

429,35 (11,5) 
393,25 (10,2)

1355,22 (36,5) 
1065,19 (27,6)

111,70 (3,0) 
98,20 (2,5)

569,29 (15,3) 
758,43 (19,8) 350,00 (9,0)

399,46 (10,5) 
399,49 (10,3) 58,22 (1,5)

3704,83
3852,03

1714,40 (49,8) 
1988,48 (54,7)

127,82 (3,7) 
123,37 (3,3)

390,00 (11,3) 
305,33 (8,4)

239,48 (6,9) 
322,76 (8,8) --

082,86 (19,8) 
601,58 (18,2)

235,02 (6,8) 
211,21 (5,8)

8439,58
3G32,73

205,25
219,30

15202,07
16126,36

7800
8200

11,50
510,18

1003
1151

1544
1606

53
47

12
12

24
25
26

1884/85
1885/86
1886/87

/Teofil Plutyński 
\Seweryn Widt 
Tadeusz Chryściński 

/Tadeusz Chryściński 
\Jan  Tomasz Kudelski

12
12
12

79
54
78

198
190
163

219,30 (4,9) 
219,18 (5,1) 
136,05 (2,9)

599,90 (13,5) 
449,17 (10,4) 
983,66 (20,8)

519.40 (11,7)
516.40 (12,2) 
451,S0 (9,1)

1517,25 (34,4) 
1679,82 (39,1) 
1753,45 (37,1)

150,94 (3,4) 
180,46 (4,2) 
69,97 (1,4)

935,56 (21,2) 
593,74 (13,8) 
647,45 (13,7)

150.00 (3,2)
150.00 (3,2)

406,01 (9,2) 
417,00 (9,7) 
403,13 (9,4)

68,62 •/, (1,5) 
83,73 (1,9) 
60,95 (1,2)

4416,98*/2
4291,40
4716,48

2337.23 (55,6) 
2460,60 (59,2) 
2154,96 (51,0)

24,48 (0,5)
233,74 (5,5) 
56,13 (1,3) 

127,27 (3,0)

411,64'/2 (9,8) 
272,38 (6,5) 
408,40 (9,6)

308,65 (7,3) 
316,49 (7,0) 
895,22 (9,3)

220.00 (5,2)
150.00 (3,6)
230.00 (5,4)

005,25 (14,4) 
599,75 (14,4) 
608,15 (15,8)

81,29 (1,9) 
275,52 (6,6) 
239,19 (5,0)

4197,80'/2
4155,35
4228,19

219,18
130,05
493,29

16945,24
17726.02
17949.02

8800
9017,21

10417,21

667,28
367,87
249,95

1035
1182
1804

1407
1589
17GG

50
03
(¡8

G
24
13

27 1887/88 /Jan  Tomasz Kudelski 
\Aleksander Kriiger 11 85 211 493,29 (9,3) 777,00 (14,9) 514,45 (9,8) 1912,47 (36,5) 139,72 (2,6) 826,47 (15,7) — 493,65 (9,4) 99,54 (1,9) 5256,59 2618,93 (52,5) 55,00 (1,1) 133,15 (2,7) 487,76 (9,9) 594,09 (11,9) 50,00 (10) 008,72 (12,2) 439,83 (8,9) 4987,48 209,11 18029,74 

zaległ. 120,72
11122,21 146,07 1804 1858 73 18

28 1888/89 /Aleksander Krttger 
\Tadeusz Rozwadowski 11 150 219 269,11 (5,7) 538,37 (11.4) 485,00 (10,3) 1647,59 (35,4) 166,36 (3,5) 344,08 (7,3) 625,00 (13,2) 479,50 (10,1) 160,23 (3,4) 4715,24 2447,09 (50,1)

stypend. subw.
132,00 (3,0) 296,06 (6,8) 289,10 (6,6) 294,85 (0,8) — 452,29 (10,3) 446,77 (10,2) 4358,70 366,49 ( 18829,84 

|  zal. 115,72
10922,21 838,79 1491 1992 04 8

29 1889/90 (Tadeusz Rozwadowski 
\Andrzej Kornelia 11 64 160 356,48 (7,6) 618,45 (13,2) 539,40 (11,6) 1843,69 (28,8) 44,79 (0,9) 853,63 (18,4) 320,00 (6,9) 476,05 (10,2) 115,45 (2,4) 4667,94 1700,02 (39,8) 232,00 (5,4) 305,96 (7,1) 193,45 (4,4) 410,55 (9,7) 543,27 (12,6) 606,63 (14,0) 303,43 (7.0) 4307,31 300,od ( 19192,17 

1 zal. 100,72
10922,21 1800,31 1502 2122 55 12

30 1890/91 W iktor Syniewski 13 77 162 360,63 (?,2) 632,90 (14,5) 395,77 (9,0) 1015,23 (23,3) 82,96 (1,9) 635,49 (14,5) 698,60 (14,9) 481,34 (10,9) 86,02 (1,9) 4389,34 1321,89 (35,3) 270,00 (7,2) 199,90 (5,3) 314,15 (8,4) 007,95 (10,2) — 550,54 (14,8) 488,34 (13,0) 3742,77 646,57 I 20031,04 
\ zal. 100,72

10875,93 2044,17 1609 2253 71 23

31 1891/92 (Jędrzej Moraczewski 
| Karol Ruebenbauer 14 114 194 646,57 (.1,5) 898,75 (16,0) 463,10 (8,2) 2008,52 (35,8) 226,92 (4,0) 495,65 (8,8) — 626,39 (11,1) 237,47 (4,2) 5603,37 1900,25 (37,5) 601,96 (11,8) 236,59 (4,6) 368,28 (7,2) 494,10 (9,7) 504,12 (9,9) 521,64 (10,2) 443,61 (8,7) 507G.61 526,70 119382,15 

| zal. 85,01
12GG1,93 772,56 1706 23G7 57 19

32
33

1892/93
1893/94

Karol Ruebenbauer 
Karol Ruebenbauer

15
14

132
87

237
259

526,76 (1,8) 
498,28 (;,6)

1912,36 (25,2) 
1104,00 (14,9)

594,25 (7,8) 
503,70 (6,7)

1638,02 (21,6) 
1679,12 (22,7)

263,78 (3,5) 
541,41 (7,2)

356,70 (4,7) 
788,50 (10,5)

559,71 (7,4) 
800,00 (10,7)

586,26 (7,7) 
534,16 (7,1)

1132,36 (14,9) 
1001,57 (13,4)

7570,20
7450,74

2510,30 (35,5) 
2924,20 (39,5)

665,00 (9,2) 
692,30 (9,3)

134,30 (1,7) 
492,35 (6,6)

289 00 (4,0) 
497,16 (6,7)

969,45 (13,7) 
1092,89 (14,7)

657,10 (9,3) 
200,00 (2,7)

680,05 (9,0) 
589,01 (7,9)

1176,72 (16,6) 
891,00 (10,7)

7071,92
7393,40

498,28
57,28

20103,71 
( 21958,82 
Iwyd.l 240,44
1 28666,91 
}wyd. 975,35 

24902.10 
inw. 72G5,45

13329.00
12908.00

816.79
1805,80

1808
1900

2-180 
2597

G3
84

50
18

34 1894/95 Karol Ruebenbauer 15 97 292 57,28 (,0) 1485,00 (28,0) 600,35 (11,3) 1236,74 (23,4) 503,13 (9,5) 236,08 (4,4) 100,00 (1,9) 8,00 (0,1) 1062,25 (20,0) 5289,43 2225,16 (43,4) 1018,68 (19,9) 397,95 (7,7) 303,80 (5,9) 450,33 (8,7) — 88,05 (1,7) 641,26 (11,4) 5125,22 lG4,2i 1 580,50 
U2000 nailainle

2199,63 1500 2500 81 11

35 1895/96
9 & k i

Mieczysław Rybczyński
. .x~ ' h  J ' f "

16 93 321 164,21 1,8) 1169,95 (9,4) 737,41 (5,9) 1823,64 (14,7) 481,41 (3,8) 717,94 (5,8)
dom  techników
3729,93 (30,0) 9,21 (0,0) 3577,03 (28,8) 12410,73 4130,96 (34,7) 828,00 (6,9) 284,75 (2,4) 515,22 (4,3) 626.01 (5,2)

dom  techników
4062.01 (34,2)

145,86 (1,2) 118,30 (0,9) 1159,52 (9,9) 11870,73 540,10 580,50 
38348,57 nlur.

2317,93 1330 2150 65 IG

Uwaga. Liczby w nawiasie oznaczają procent <;ólnego docliodu względnie rozchodu.



SPIS WYDAWNICTW
członków Towarzystwa „Bratniej Pomocy“ słuchaczów Politechniki.

*1. Wykłady z nauk inżynierskich — prof. J . S tixa , staraniem 
słuch. Inżynieryi (po niemiecku), r. 1867 drukowane.

*2. Geodezya — prof. D. Zbrożka, spisali kol. Z. Demianowski, 
M. Ebenberger, A. Kevoss i A. Semkowicz, rok 1872, 
cena 5 zł.

*3. Geometrya wykreślna — prof. K. Maszkowskiego, spisał 
kol. A. Świątkowski, r. 1872, cena 4 zł.

*4. Geometrya analityczna — prof. W. Ż m urki, spisał kol. A. 
W itkowski, r. 1877, cena 2-50 zł.

5. Mury oporowe — prof. J . Rycktera, spisał kol. J . B lauth 
(staraniem Towarz. wzajemnej pomocy naukowej słuch. 
Polit.), r. 1877, cena 010  zł.

6. Teorya motorów wodnych — prof. .J. Frankego, spisali kol.
K. Dziedzik i J. W itkiewicz (wydane staraniem Towarz. 
wzaj. pom. nauk. słuch. Pol.), r. 1877, cena 080 zł.

7. Ekonomia budownicza — prof. G-. B isanza, spisał kol. K.
Stelzer (wyd. staraniem Tow. wzaj. pom. nauk. słuch. 
Pol.), r. 1878, cena 0-90 zł.

8. Encyklopedya maszyn — prof. J . Bykowskiego, spisał kol. 
L. Goebel (wyd. staraniem Tow. wzaj. pom. nauk. słuch. 
Pol.), r. 1878, cena 0-90 zł.

9. Teorya najmniejszych kwadratów — prof. D. Zbrożka, spisał
kol. A. Witkowski, r. 1878, cena 0'90 zł.

10. Mechanika teor. 1. i II. — prof. J . Frankego, spisał kol. K. 
Stelzer, r. 1878, 6.10 zł.

11. Matematyka kurs 1. — prof. Dr. W. Zajączkowskiego, spisał 
kol. K. Stelzer, r. 1878, cena 5 zł.
K s. P am iątkow a. 9
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*12. Perspektywa rzutowa — prof. K. Maszkowskiego, spisał 
kol. J . K u h l, r. 1879, cena 1'50 zł.

*13. Chemia organiczna — prof. Dr. A. F reu n d a , spisali kol.
A. Szabakiewicz i Żurawski, r, 1881, cena 5 zł.

*14. Geometrya wykreślna — prof. K. Maszkowskiego, spisali 
kol. Latinek i H. Feldstein, r. 1881, cena 3-B0 zł.

*15. Chemia mineralna — prof. A. F reunda , kol. Puciatycki 
i Szameit, r. 1882, cena 3'10 zł.

*16. Chemia organiczna — prof. A. Freunda, spisali kol. Ro- 
sinkiewicz i Swieżawśki, r. 1883, cena 3’50 zł.

*17. Chemia analityczna jakościowa — prof. A. Freunda, spisali 
kol. Rosinkiewicz i Swieżawśki, r. 1883, cena 0-50 zł.

18. Teorya linii i powierzchni krzywych — prof. Dr. W. Za
jączkowskiego, spisał kolega K. A jdukiewicz, rok 1883, 
cena 0-80 zł.

19. Styl starochrześcijański — napisał kol. J. Z ubrzycki, rok 
1884, cena 2'50 zł.

20. Teorya równań różniczkowych — prof. Dr. W. Zajączko
wskiego, spisał kol. K. Ajdukiewicz (wydane staraniem 
T oav. Bratniej Pomocy), r. 1884, cena 0'80 zł.

*21. Mechanika budownicza 1. — prof. M. Thnlliego, spisał kol. 
W. Polakiewicz, r. 1884, cena 2-38 zł.

*22. Mechanika teor. wraz z hydrauliką — prof. J . Frankego, 
spisali kol. Mydlarski i Terlecki, r. 1884, cena 6 zł.

*23. Budownictwo lądowe cz. I. i II. — prof. G. Bisanza, spisał 
kol. J . B ałaban , r. 1884, cena 4-20 zł.

*24. Roboty wodne cz. I. — prof. J .  R yclitera, spisali A. Bie
gański i J. Pisz, r. 1884, cena 3\80 zł.

*25. Mechanika budownicza II. — prof. M. Thulliego, spisał kol.
S. Kornmann, r. 1885, cena 1-68 zł.

26. Sztuka średniowieczna — napisał kol. J . Zubrzycki, r. 1885, 
cena 4-50 zł.

*27. Budownictwo lądowe cz. III. — prof. G-. B isanza, spisał
kol. J. B ałaban , r. 1885, cena 1‘85 zł.

*28. Cukrownictwo — prof. B. Pawlewskiego, spisali słuchacze 
chem ii, r. 1886, cena 2-15 zł.

29. Zbiór wzorów z Matematyki I. — prof. Dr. Dziwińskiego, 
słuchacze m atem atyki I., r. 1887, cena 0-15 zł.

*30. Budowa jazów — prof. J. R y ch te ra , spisał kol. S. Kom-
mann, r. 1887, cena 5 zł.
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*31. Liczby kierunkowe — prof. Dziwińskiego, wydali słuckacze 
m atem atyk i, r. 1887, cena O-15 zł.

32. 0 pracy mechanicznej i żywej sile — prof. J . F rank ego, 
spisali słuchacze mechaniki, r. 1887, cena O-10 zł.'

33. Dynamika — prof. J . Frankego, spisali słuch, mechaniki, 
r. 1887, cena 0-10 zł.

:::34. Matematyka kurs I. — prof. Dr. Dziwińskiego, spisali słu
chacze m atem atyki, r. 1888, cena 2'30 zł.

35. Geometrya wykreślna — prof. Dr. M. Łazarskiego, spisał 
kol. J . Klimonda, r. 1889, cena P50 zł.

36. Metalurgia i elektrometalurgia — prof. B. Pawlewskiego, 
spisał M. Bolejko, r. 1890, cena 4 zł.

37. Nauki ekonomiczne K. Marxa — według Karola K autsky’ego, 
tłómaczone z niemieckiego przez członkow Kółka „Za
chęty naukowej“, wydane przez Bratnią Pomoc i Kółko, 
r. 1890, cena 1 zł. (drukowane).

*38. Zasady termodynamiki — prof. Dr. K. Olearskiego, napisał 
kol. M. Huber, r. 1891, cena 0'26 zł.

*39. Ekonomia społeczna — doc. Dr. W. P iłata — spisał kol. 
J . Sosnowski, r. 1891, cena 5-40 zł.

40. Piwowarstwo — prof. B. PawleAvskiego, spisał kol. W. 
Szczytnicki, r. 1891, cena 1-50 zł.

41. Rowy i kanały — prof. J . R ycktera, spisali kol. T. Korasa- 
dowicz, M. Peckner i B. Z angen , r. 1892, cena l -40 zł.

42. Technologia materyałów budowlanych — prof. B. Pawlew
skiego, spisał kol. K. Rolle, r. 1892, cena 1 zł.

43. Technologia chemiczna wody — prof. B. PawleAvskiego, spi
sał kol. K. R olle, r. 1892, cena 2 zł.

44. Farbierstwo — prof. B. Pawlewskiego, spisał kol. W. 
W ang, r. 1892, cena 6-50 zł.

45. Budownictwo lądowe część I. i II. — prof. G-. Bisanza, spisali 
kol. A. Zackax-iewicz i K. Teodorowicz, r. 1893, cena 3 zł.

4G. 0 narodowości M. Kopernika — napisał kol. J . Tuleja, 
r. 1893, cena 0-10 zł. (drukowane).

*47. Petrografia — prof. J . Niedźwiedzkiego, spisał kolega P. 
Pracktel, r. 1893, cena 2-50 zł.

48. Jednodniówka festynu techników — odpow. redaktor kol* 
K. Ruebenbauer, r. 1893, cena 0-10 zł.

49. Marsz techników — ułożył A. W roński, wydane staraniem 
Bratniej Pomocy, r. 1893, cena 0'30 zł.

*
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50. Fizyka — prof. Dr. K. Olearskiego, spisał kol. W. Woj- 
tan, r. 1894, cena 4-80 zł.

51. Teorya maszyn — prof. T. F iedlera, spisał kol. J . Dym- 
n ick i, r. 1894, cena 6-50 zł.

52. Repetytoryum matematyki elementarnej — prof. Dr. P. Dzi- 
wińskiego, spisali kol. M. Chyżewski i W. Zaremba, 
r. 1894, cena 1-20 zł.

53. Encyklopedya elektrotechniki — prof. R. Dzieślewskiego, 
spisał kol. W. Stolfa, r. Jj3847"cena 2-25 zł. /

54. Analiza I. — prof. Dr. Dziwińskiego, spisał kol. M. Chy
żewski i W. Zaremba, r. 1894, cena 3'20 zł.

55. Analityka I. — prof. Dr. Dziwińskiego, spisali koledzy M. 
Chyżewski i W. Zaremba, r. 1894, cena 2-60 zł.

56. Mechanika teoretyczna — prof. T. F iedlera, spisał kol. K. 
R ykała i W. Zaremba, r. 1895, cena 5-25 zł.

57. Analityka II. — prof. Dr. Dziwińskiego, spisali kol. W. 
Dziakiewicż i W. Jakim ow ski, r. 1895, cena 2'10 zł.

58. Analiza II. — prof. Dr. Dziwińskiego, spisali kol. F. J a 
kubik i H. Kórnicki, r. 1895, cena 2-70 zł.

59. Budownictwo lądowe część III. i IV. — prof. G-. Bisanza,
spisali kol. A. K ühnei, T. Obmiński i M. Teodorowicz, 
r. 1896, cena 3 zł.

60. Teorya linii i powierzchni krzywych — prof. Dr. W.  Za
jączkowskiego, spisał kol. L. Böttcher, r. 1896, cena 2-60 zł.

61. Analiza II. — prof. Dr. ZajączkoAvskiego, spisał kol. L. 
Böttcher i F. Jakubik, r. 1886, cena 4'10 zł.

62. Repetytoryum rachunku różniczkowego i całkowego — napi
sał kol. L. Böttcher, r. 1896, cena 1*35 zł.

63. Fundamenta — prof. J . R ychtera, spisał kol. P. Prachtel, 
r. 1896, cena 3-50 zł.

*64. Sprawozdanie z II. Zjazdu słuch, austr. Politechnik — napisał 
kol. K. Ruebenbauer, r. 1896, cena O-10 zł. (drukowane).

65. Sprawozdanie z budowy domu słuch. Iwows. Politechniki — 
napisał kolega K. Ruebenbauer, r. 1896, cena O-10 zł. 
(drukowane).

U w a g a .  Są- tu podane tylko te w ydaw nictw a, które by ły  przez
B ratn ią  Pomoc rozsprzedawane. Gwiazdki oznaczają, iż w ydawnictwa
są już  wyczerpane.



SPIS ODCZYTÓW i WYKŁADÓW
urządzanych przez członków Tow, „Bratniej Pomocy“,

R o k  1873/4.

W ydział urządził w ykłady i „repetytorya“ z działu nauk 
technicznych; wykładali koledzy :

1. Bziwiński Płacyd. O wytyczaniu łuków.
2. Gustawicz Bronisław. O zasadach astronomii sferycznej 

(5 wykładów).
3. Koehler Wilhelm. O mostack skośnyck (5 wykł.).
4. Kolman Antoni. O perspektywie linijnej.
5. Bembacz Michał. O geometryi wykreślnej (2 wykł.).
6. Spat Bertold. O teoryi determinantów.

C 7. Witkowski August. O teoryi ogólnej planimetrów.
8. „ „ O  zasad ack analitycznej geometryi

w przestrzeni.

R o k  1874/5.

W ykłady i w tym  roku urządził W y d zia ł; wykładali 
koledzy :

1. Kirchenberger Michał. Konstrukcya oświetlenia.
2. Lachner Fryderyk. Składnia wykreślna.
3. Negedło Ludwik. Perspektyw a rzutowa.
4. Bembacz Michał. Geometrya wykreślna.
5. „ n Kamieniarka.
6. Stachowslci Bożymir. Pszczelnictwo postępowe.
7. Witkowski August. Astronomia sferyczna.
U w a g a .  Z la t 1875/6 i 1877/8 brak pewnych dat.
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R epety to rya:
1. Stioiertnia, Maślanka, Blauth Feliks. M atem atyka I. i II.
2. Maślanka, Rudnicki. G-eodezya niższa.
3. Czerwiński, Blauth Ja n , Stelzer Karol. Budownictwo 

lądoAve.
4. Krobieki Leon. Trasowanie handlowe.
5. Marynowski Teofil. Mechanika budownicza.
6. Blauth Jan. O teoryi murów oporowych.
7. Babiński Adam. Teorya machin.
8. Dybowski Tadeusz. H istorya odkryć i wynalazków.

R o k  1878/9.
W  K o m i s y i  l i t e r a c k i e j .

1. Biborski Aleksander. O epoce przejściowej z klasycyzmu 
do romantyzmu w Polsce.

2. Buszczyński Konstanty. O rozwoju języku polskiego.
3. Chodkiewicz Bronisław. O teoryi instynktów.
4. Stwiertnia Oskar. K artki z wycieczki naukowej mecha

ników do W arszawy.
5. Tomkieivicz Stanisław. Porównanie M ickiewicza, K ra

sińskiego i Słowackiego (2 odczyty).
Z roku 1879/80 brak dat o ruchu umysłowym, a wskutek 

tego brak także odczytów.

R o k  1880/1.
W  K ó ł k u  l i t e r a c k i  era.

1. Gaiorońsld. Stefan Batory.
2. Gostkowski Alfons. L isty Joachim a Lelewela.
3. Jurkiewicz Maryan. O krwi.
4. Lundes Szymon. O utworzeniu się warstwy społeczeń

stwa żydowskiego „Postępowców“. t
5. Maywalt Zygmunt. 0  Konstytucyi 3. maja.
6. Raciborski Maryan. O Dyzmie Bończy Tomaszewskim.
7. „ „ O  „Ojcu zadżumionych“ i o „Szwaj-

caryi“.
8. „ „ Kopernik i jego działalność oby

watelska.
9. Wondrausch Jakób. 0  odczytach St. hr. Tarnowskiego.

Rok 1876/7.
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R o k  1881/2.
W  K ó ł k u  n a u k o w e m :

/%63 ■*" Biborski Aleksander. O sztuce u starożytnych (2 odcz.).
/ ć) ^  2. Dzicślewski lioman^O  życiu Hoene AWońskiego.

3. Kozłowski Stanisław. O życiu publicz. Hugona K ołłątaja.
4. Lisowski Wacław. Gdzie szukać należy przyczny wszel- 

kicli zjawisk.
5. Ncułtoff Szczepan. O dziełach Krasińskiego.

N a  w i e c z o r k i !  K o p e r n i k o w s k i m :
6. Niewiadomski Gabryel. Odczyt o Koperniku.

R o k  1882/3.
W  K ó ł k u  ko 1 eż e ń s  k ie m :

1. Daszyński Szczęsny. O postępie.
2. „ „ O  K onstytucyi 3. maja.
3. Kozłowski Stanisław. Znaczenie dziejow e i krótki prze

b ieg  Avypadków w Polsce od r. 1860 do 1864.
4. Lisowski Wacłaiu. Co to jest materyalizm i ja k  się 

w obec teoryi materyalistycznej zachowywać po
winniśmy P

5. Mondschein Bernard. Krótki zarys historyi socyalizmu.
6. Monseu Karol. O „Farysie“ A. Mickiewicza.
7. „ „ W incenty Pol i jego „W it Stwosz“,

zarys biograficzno-krytyczny.
8. Rosinkiewicz Kazimierz. O wycieczkach.
9. Werylio Edward. K rótki zarys historyi filozofiii z szcze- 

gólnem uwzględnieniem filozofii rozumu (2 odczyty).
N a w i e c z o r k u  K o p e r n i k o w s k i m .

11. Spoliński Kazimierz. O dczyt: Stanowisko Kopernika 
w nauce.

R o k  1883/4.
W  K ó ł k u  k o l e ż e ń s k i e m :

1. Biegański Antoni. Stanowisko ziemi w wszechświecie.
2. Buchoiuski Józef. O hutnictwie szklannem.
3. „ „ Stanowisko kobiety w sj>ołeczeństwie.
4. Bukowski Józef. O wolnej konkurencyi.
5. „ „ Początek i rozwój chrześcijaństwa ze

stanowiska kry tyki historycznej.
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6. i 7. Feldstein Herman. O matematyce u starożytnych. 
Egipcyan.

8. Mondsehein Bernard. K ilka słów z ekonomii społecznej. 
Nagrodę na konkursie za najlepszą pracę otrzym ał od

K ó łk a :
9. Bukowski Józef. Sprawa ruska w Gralicyi i sposoby jej 

załatwienia.
Oprócz tego na zaproszenie Kółka w yk ładał:
Siemieński Jan Ics. Dr. O czasach akademickich Adama 

Mickiewicza.

N a w i e c z o r k u  K o p e r n i k o w s k i m  c z y t a ł :
10. Chodkiewicz Bronisław. Przed i po Koperniku.
Oprócz tego dwie prace konkursowe wykonali członkowie

Towarzystwa na tem at: „Stosunek technika do handlu, jarze- 
mysłu i rolnictwa w naszym k ra ju“ ; nagrodę drugę uzyskał 
kol. Feldstein Herman. Zatem 12 odczytów odbyło się w tym 
roku w Bratniej Pomocy.

R o k  1884/5.
W  K ó ł k u  k o l e ż e ń s k i m :

1. Bartl Jan. Sprawozdanie naukowe podług angielskiego 
pisma „Eugieuniering“.

2. Feldstein Herman. Stosunek technika do przemysłu, 
rolnictwa i handlu.

3. Filemonowicz Jakób. Nowa teorya zarobku.
4. Monseu Karol. Rozwój matem atyki w Polsce.
5. JRosinkiewicz Kazimierz. W pływ  Francy i na nasze oby

czaje i literaturę.
Na ogłoszony konkurs p. t. „W ykazać i uzasadnić jakie 

gałęzie przem ysłu, bądź chemicznego, bądź mechanicznego 
mają naturalną podstawę w zasobach ekonomicznych kraju 
naszego“ nadeszła jedna praca, lecz nie została nagrodzoną.

N a  W i e c z o r k u  K o p e r n i k o w s k i m :
6. Feldstein Herman. Odczyt.

R o k  1885/6.
W  K ó ł k u  Z a c h ę t y  N a u k o w e j :

Odczyty :
1. Darewski Jerzy. O Towarzystwach akademickich w Rydze.
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2. Dłuski Jan. "Wstęp do ekonomii politycznej. Czynnik 
ekonomiczny w życiu społecznem. Przedmiot ekonomii 
politycznej. H istorya tejże do Adama Smitha.

3. Tenże. Dalszy ciąg historyi ekonomii politycz.: Adam 
Smith.

4. Tenże. O Malthusie i jego prawie w zastosowaniu do 
Królestwa Polskiego.

6. Michałowski Stanisław. O życiu i dziełach Zygmunta 
Krasińskiego.

6. Monseu Karol. O znaczeniu Kółek koleżeńskich.
7. „ „ Kopernik a Italia.
8. Wr.gman Abraham. Rodbertus Jagetzoff i druga część 

jego dzieła: Zur Beleuchtung der sozialen P ragę“.
Spraw ozdania:

9. Bukowski Józef. Z czasopisma akademickiego „Ziarno“ 
sprawozd.

10. Filemonowicz Jakóh. W. Draper : Dzieje stosunku wiary 
do rozumu.

11. Tenże. Ii. Spenzer: Socyologia. Tom I. Powstanie 
i rozwój wierzeń religijnych.

12. Tenże. J . Baudoin de C ourtenay: Z powodu jubileuszu 
Ducheńskiego.

13. i 14. Tenże. 7i czasop „Przegląd społeczny“ (2 spraw.).
15. Jabłonowski Władysław. F erry : Szkoła pozytywna 

prawa karnego.
16. i 17. Monseu, Karol. Z czasopisma „Kosmos“ (2 spraw.).
18. Olędzki J. M. Muller: Religia jako przedmiot umie- 

j ętności porównawczej.
19. i 20. Tenże. Z czasopisma „Zdrowie“.
21. Tenże. Z czasopisma „AVszechświat“ .
Na wieczorkach przez Kółko urządzanych:
22. Bukowski Józef. O ustawie rządowej 3. maja.
23. Monseu Karol. Rys literatu ry  ruskiej.

N a  w i e c z o r k u  K o p e r n i k o w s k i m :
24. Odczyt.

Rok 1886/7.
~W K ó ł k u  Z a c h ę t y  n a u k o w e j :

O dczyty :
1. i 2. Czarnowski Adam. O pozytywizmie.
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3. Dłuski Jan. 0  Irlandyi.
4. Filemonowicz Jakub. O stosunku teoryi K. Darwina do 

religii i społecznoznawstwa.
5. Kornman Samuel. O mowie światowej Volapück.
6. i 7. Monseu Karol. Umysł i ciało podług A. Baine.
8. Schleyen Adolf. Materyalizm w starożytności. 
Sprawozdania naukow e:

9. Bukowski Józef. K. M arx : Pisma pomniejsze.
10. Filemonowicz Jakób. Dr. Janżu łł: Przemysł fabryczny 

w Królestwie polakiem.
11. Kozłowski Stanisław. B agehot: O początku narodów.
12. „ „ Engels P r . : Początki cywilizacyi.

N a  w i e c z o r k u  K o p e r n i k o w s k i m :
13. Monseu Karol. 0  Koperniku.

Rok 1887/8.
W  K ó ł k u  z a c h ę t y  n a u k o w e j :  

Sprawozdania i odczyty:
1. Arciszewski Władysław. Kwestya irlandzka według 

artykułów Winiarskiego w Przeglądzie tygodniowym.
2. Tenże. O narodowości.
3. Tenże. Sprawozdanie z pracy p. St. Szczepanowskiego 

p. t. „Nędza Galicyi w cyfrach“.
4. Bogucki Jan. Księżyc jako ciało niebieskie.
5. Dłuski Jan. Najnowsze poglądy na teoryę dziedziczności.
6. Filemonowicz Jakób. Sprawozdanie z dziełka Z adory : 

„Na zaraniu“.
7. G-runtowicz Franciszek. Unia Polski z Rusią.
8. Jakubski Karol. Leniwy pierożek, fraszka sceniczna 

w 1 akcie.
9. Klimaszeivski Aleksander. Społeczeństwa zwierzęce po

dług Espinasa.
10. Kornelia Andrzej. Ruchy socyalne w latach 1830—48.
11. „ „ Kościół w stosunku do nauki Ko

pernika.
12. Kozłowski Stanisław. Konstytucya 3. maja.
12. „ „ O  rozwiązywaniu równań alge

braicznych zapomocą elektryczności sposób p. P. 
Lukasa.
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14. Kruger Aleksander. Rozwój pojęć o powstaniu i kształ
cie ziemi.

15. Kulslci Władysław. H istorya rozwoju dróg żelaznych, 
i parowców.

16. Opolski Władysław. Zasada zachowania energii w sy
stemie słonecznym.

Oprócz tego wypracował odczyt kolega :
17. Stroba Korneli. Ogólna charakterystyka powstania 

styczniowego.
Pracy tej jednak, wskutek zakazu c. k. Dyrekcyi Policyi 

nie mógł odczytać na wieczorku koleżeńskim , na który była 
przeznaczoną.

W  K l u b i e  Y o l a p u c k i s t ó w :
18. Kornman Samuel. O idei mowy powszechnej.

Rok 1888/9.
W  K ó ł k u  Z a c h ę t y  n a u k o w e j :

1. Budzynowski Alfred. Nędza dzisiejsza i dzisiejsze prze
ludnienie. Sprawozdanie z dzieła: Maxa Schippla.

2. Klimaszetoski Aleksander. Społeczeństwo zwierzęce po
dług Espinasa. Odczyt drugi.

3. Tenże. Sprawozdania z historyi polskiej dla ludu J. 
Chociszewskiego.

4. Kozłowski Stanisław. Nasze szkolnictwo.
5. Smereczyński Franciszek. Jak i powinien być cel naszych 

dążeń.
Nadto, uproszony przez zarząd Kółka w y k ład a ł:
6. Prof Dr. Petelenz Karol. O Darwinizmie (3 odczyty).

Rok 1889/90.
W  K ó ł k u  Z a c h ę t y  n a u k o w e j :

1. Alexandrowicz Stanisław. Ocena „Ogniska“.
2. Kiszakieioicz Tadeusz. Jakie znaczenie ma dla Polaków 

idea narodowości?
3. Piekarski Kazimierz. K rytyka programu „Ogniska“.
4. Sawicki Aleksander. Idea narodowości w stosunku do 

kwestyi społecznych według pracy K. G-órzyckiego.
5. Tenże. O kwestyi agrarnej w Anglii.
6. Szpunt Michał. O zadaniu socyalizmu.
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7. Tuleja Józef. Nasze stanowisko.
8. „ „ Jak i Avpływ wywiera społeczeństwo na

młodzież i o ile młodzież wpływać może na społe
czeństwo.

9. Włodek Ludwik. Stosunek Aviary do rozumu wedle 
Drapera.

W  K ó ł k u  „ O g n i s k o “ :
10. Alexandrowicz Stanisław. O Józefie Wybickim.
11. Tuleja Józef. O K onstytucyi 3. maja.

N a  Av i e e z o r k u  K o p e r n i k o w s k i m :
12. Tuleja Józef. Jakie korzyści daje wiedza społeczeństwu.

Rok 1890/1.
W  K ó ł k u  Z a c l i ę t y  n a u k o A v e j :

I. Odczyty :
1. Bartoszewicz Stefan. Zadania młodzieży akademickiej 

polskiej a ich Avykonanie.
2. Bogucki Tomasz. K onstytueya 3. maja av obec upadku 

Polski.
3. Tenże. Archeologiczne znaczenie cmentarzysk pogań

skich na W ołyniu (staraniem autora rozkopanych).
4. Domański Zygmunt. Stosunki społeczno-narodowościowe 

na Litwie.
5. DanJcoivski Józef. O Konstytucyi 3. maja.
6. Lipp Oskar. ObjaAvy duszy.
7. Niekrasz Adam. Inteligencya na proAvincyi.
8. Tuleja Józef. Przyczyny emigracyi polskiej.
II. SpraATOzdania:

9. Bartoszewicz Stefan. Znaczenie berlińskiej konferencyi, 
wedle lAvaniukoAva.

10. Dankowski Józef. Dzieje utworzenia przyrody z Haeckla.
11. Tuleja Józef. Dobór płciowy z DarAvina.
III . Ustne rozstrząsania artykułÓAv z czasopism objęli kol.:
12. Bartoszewicz Stefan. Z  „Przeglądu TygodnioAvego“ : 

Chłopskie uniAversytety w Szwecyi.
13. Tenże. Z „Russkaja myśl“ : W ięksi i mniejsi posiada

cze ziemi.
14. Brygiewicz Wacław. Z  „PraAvdy“ : Organizacya stron- 

nictAv ay  Galicyi.
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15. Brygiewicz Wacław. Z „Praw dy“ : Rodowód powitań.
16. „ „ Z „Ogniska“ : Młoda Polska.
17. Niekrasz Adam. Z „Głosu“ : Nasz przemysł.
18. „ „ „ „ Kolonizacya żydowska.
19. „ „ „ „ Cywilizacya, jej przyczyna

i leczenie.
W  K ó ł k u  „ O g n i s k o “ :

O dczyty :
20. Moraczewslci Jędrzej. O stronnictwie stańczyków.
21. „ „ O liistoryi polskiej Bobrzyńskiego.
Nadto na wieczorku ku uczczeniu stuletniej rocznicy

uchwalenia K onstytucyi 3. maja 1791 wygłosił kolega Józef 
Bańkowski odczyt „O K onstytucyi 3. m aja“, a na wieczorku 
ku uczczeniu i’ocznicy powstania styczniowego kolega Jędrzej 
Moraczcwsld odczytał: „O pięciu członkach Rządu narodowego, 
powieszonych 5. lipca 1864 na stokach cytadeli warszawskiej“.

Rok 1891/2.
W  K ó ł k u  Z a c h ę t y  n a u k o w e j :

O dczyty:
1. Analiza kwestyi żydowskiej.
II. Sprawozdania z dzieł naukowych:
2. W pływ dziedziczności na fizyczny 

i umysłowy rozwój ludzkości (streszczenie z Buchnera).
3. Wnioski antropologii i socyologii 

w obec danych lingwistycznych (wedle Geigera).
4. Narodowość (streszczenie K autsky’ego).
B. Szkice socyologiczne (streszczenie K ru

sińskiego).
III. Sprawozdania z czasopism :
6. Z „Głosu“ : Czytelnictwo kobiet.

W  K ó ł k u  „ O g n i s k o “ :
7. Cehalc Adam. Rozwój pojęć społecznych w Polsce 

w drugiej połowie X V III. wieku.
8. Kobylański Tadeusz. N apad na Belweder.
9. Kuraś Jalcób. O skarbie narodowym.

10. Moraczeioski Jędrzej. O broszurze hr. Tarnowskiego: 
„Z doświadczeń i rozmyślań“ (2 odczyty).

11. Tenże. Jakie czynniki w pływają na cywilizacyę.
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12. Moraczetcski Jędrzej. Co mówią historycy o Konstytu- 
cyi 3. maja.

13. Tenże. W pływ re lig ii, literatury i rządu na rozwój 
umysłowy narodów (wedle Buckle’a).

14. Tenże. K rytyka lis tÓ A V  historycznych Mirtowa.
15. Tenże. Rys historyi monizmu.
16. Rybczyński Mieczysław. Udział Wielkopolski i Prus 

w powstaniu z r. 1863.
17. Tenże. Zapatryw ania emigracyi po r. 1831 na sprawy 

społeczne.
18. Sroka Józef. Przemysł i handel dawniej w Polsce a dziś.

N a  w i e c z o r k u  K o p e r  n i k o w s k i m ;
19. Kornelia Andrzej. Kop er nile i jego nauka.
Nadto uproszeni przez W ydział Towarzystwa w yk ładali: 

prof. R. Gostkowski „O teoryi m uzyki“ i „Paliwie przyszłości“, 
zaś prof. K. Skibiński „O najnowszem zastosowaniu fotografii 
w geodezyi“.

Rok 1892/3.
AV K ó ł k u Z a c h ę t y  n a  u k o w e j :

I. Odczyty:
1. Frankowski Aleksander. Pierwszy a trzeci maja.
2. Kućmyda Józef. W  dziewiątą rocznicę śmierci Karola 

Marxa.
3. Trusewicz Stanisłaro. Z powodu żałoby narodowej'.
4. „ „ O  komunie paryskiej.

# 8 6 9  5. Tuleja Józef. W  sprawie artykułów K uryera lwowskie
go: „O młodzieży akademickiej“ z uwzględnieniem
stosunków technickich.

II. Sprawozdania z dzieł naukowj^ch:
6. Dankowski Józef. Powstanie religii wedle Spencera.
8. Ilyjek Andrzej. Powstanie praw moralnych wedle 

Świętochowskiego.
8. Kućmyda Józef. Rozwój własności wedle Lafarąue.
9. Szczepański Teofil. Dziedziczność psychologiczna wedle 

R ibota (2 sprawozdania).
10. Tenże. Początki cywilizacyi wedle Engelsa.
11. Trusewicz Stanisław. W stęp do socyologii Avedle Gum-

plowicza. ...........
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12. Tuleja Józef. „Do młodzieży“ mowa Edmunda Amicisa.
13. „ „ Kilka słów o położeniu włościan polskich

wedle K. D.
Oprócz tego odczytywano stale na każdem posiedzeniu 

Kółka sprawozdania z czasopism, jakoto z „Praw dy“, „Głosu“, 
„Przeglądu emigracyjnego“. T ytuły  ważniejszych artykułów, 
z których zdawano sprawozdanie są:

14. Nowe rynki zbytu dla przemysłu" krajowego.
15. W arunki nowego przedsiębiorstwa.
16. Sprawy agrarne.
17. Sprawa podatku dochodowego.
18. Produkcya przemysłowa Królestwa Polskiego.
19. U niw ersytety kobiece.
20. Feministki.
21. Powstawanie ruchów nerwowych.
22. Dwoistość sumienia.
23. Panam a we Francyi — i w. i.

W  K ó ł k u  „ O g n i s k o “.
I. O dczyty :
24. Alexandrowicz Stanisław. Socyalizm w Galicyi.
25. Celnik Adam. Myśl podstawna Irydiona.
26. „ „ K ilka słów o Odzie do młodości.
27. „ ,, Rozwój idei demokratycznych w Polsce.
28. Morac-zewski Jędrzej. W ypadki z dni pierwszych gru

dnia 1830.
29. Tenże. Z przeszłości.
30. Tenże. Mickiewicz w stosunku do kościoła katolickiego.
31. Tenże. Przewrót umysłowy w Polsce przed Konstytu- 

cyą 3. maja.
32. Tenże. 0  samokształceniu.
33. Rybczyński Mieczysław. Pamiętnik z la t sześćdziesiątych.
34. „ „ Trochę z kwestyi społecznych.
35. Ruebenbauer Karol. Szkic rozwoju politycznego Polski 

do sejmu 4-letniego.
36. Szczepański Kazimierz. Filareci i Filomaci.
37. Zipser Kazimierz. Księstwo wrarszawskie.
II. Sprawozdania z dzieł:
38. Moraczewski Jędrzej. Rys dziejów gospodarstwa krajo

wego A. J. (sprawozdanie). •
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39. Buebenbauer Karol. Darwinizm i Socyalizm (sprawo
zdanie z L. Buchnera),

W  „ K ó ł k u  M e c h a n i k ó w “.
40. 0 sta fiński Witold. O opalaniu kotłów parowych.
41. „ „ O  konstrukcyi mostów.
42. „ » 0  konstrukcyi palowisk.
43. JRolle Karol. O m ateryałach opałowych.
44. Szaynok Józef. O fabrykacyi stali (2 odczyty).
45. „ „ O specyalnych gatunkach stali.
46. Tal/co Kaźmierz. O zwilżaniu powietrza w przędzal

niach.

"W K ó ł k u  I n ż y n i e r ó w :
46. Gerstinger Karol. O kolejach elektrycznych.
48. Jluber Maksymilian. O dynamicznych działaniach cię

żaru ruchomego na mosty.
49. Korasadowicz Tadeusz. O moście na zatoce F irth  of 

Forth w Szkocyi (3 odczyty).

N a  w i e c z o r k u  K o p e r n i k o w s k i m :

50. Tuleja Józef. Czy Kopernik był polakiem?

Rok 1893/4.
W K ó ł k u  Z a c li ę ty n a u k o w e j :

1. Bogucki Tomasz. Zasady etyki (podług W undta).
2. Kućmyda Józef. K rytyka broszury B uchnera: „Darwi

nizm i socyalizm“.
3. Tenże. Demokracya galicyjska a młodzież.
4. Niekrasz Adam. Zasady psychofizyologii (podług Her- 

tzena).
5. Trepka Stefan. Kościół i państwo (podług Tołstoja).
6. Tuleja Józef. O położeniu włościan w Galicyi (podług 

K. D.).

W  K ó ł k u  „ O g n i s k o “ :
7. Cehak Adam. Ostatni dram at Ibsena (Mistrz Solness).
8. „ „ Asnyk jako poeta.
9. „ „ W  stuletnią rocznicę.

10. Gajewski Wiktor. O społeczeństwie poznańskiem.
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11. Moraczewski Jędrzej. Stosunki ekonomiczne.
12. :i „ W iara w cuda (podług Renana).
13. „ „ Społeczeństwo polskie przed po

wstaniem Kościuszko wskiem.
14. NadwoązJci Aleksander. Polityka rządu względem ko

ścioła.
15. Bożen Jan. Nasz patryotyzm.
16. „ „ 0  nihilistacli w Rosy i.
17. Rybczyński Mieczysław. His tory a międzynarodówki (we

dług Laveleya).
18. Cchuk Adam. A rtur Schopenhauer.

N a  w i e c z o r k u  K o p e r n i k o w s k i m :
19. Tuleja Józef. Jak  przyjął świat dzieło M. Kopernika 

„de revolutionibus“.
Nadto na publicznem Zgromadzeniu czytał kol. Rueben- 

bąuer „O II-gim  Zjeździe słuchaczów austryackich technik we 
W iedniu“.

Rok 1894/5.
W  K ó ł k u  Z a c h ę t j r  n a u k o Av e j :

Odczj^ty:
1. JBótłcher Łucyan. Teorya poznania podług W undta.
2. Feuerstein Władysłaio. Kwestya żydowska w Polsce.
3. Kućmyda Józef. 0  prądach wśród młodzieży gali

cyjskiej.
4. Tenże. K ilka słów krytyki w sprawie tz. Sokolstwa 

Polskiego.
5. Moraczewski Jędrzej. O koncentracyi wielkiego kapitału.
6. RoszkoiusJci Leon. O potrzebie jednoczenia się mło-

7. Zawadzki Piotr. Stosunki agrarne w Galicyi. 
Sprawozdania z dzieł naukowych:
8. Cehak Adam. Cuda Chrystusa podług Renana.
9. Tlausser Adolf. W stęp do dzieła E. Renana: „Zycie 

Chrystusa“.
10. Niekrasz Adam. Rozwój moralności według Letourneau.

W  K ó ł k u  s ł u c h a c z ó w  I n ż y n i e r y i :
11. Hub er Maksymilian. Taclieograf Zihlera.
Ks. P am iątkow a. 10
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W K ó ł k u  Z a c l i ę t y  n a u k o w e j :
Odczyty publiczne:

1. Kućmyda Józef. O socyaliźmie i socyalnycli demo
kratach.

2. Moraczewski Jędrzej. Drobna własność w Galicyi.
3. Stapiński Jan. O stronnictwie ludowym.

Odczyty, miane na posiedzeniach K ó łk a :
4. Allenberg Maurycy. O przestrzeni wielowymiarowej.
5. „ „ NarodoAvość współczesna (podług

B. A. Lickiego).
6. Kiedrzyński Włodzimierz. Teorya wartości (podług 

Marx a).
7. Kućmyda Józef Doświadczenie psychofizyczne Don- 

dersa i SchifFa.
8. Szczyyczyh Włodzimierz. H istorya Proletaryatu.

W  K ó ł k u  s ł u c h a c z ó w  I n ż y n i e r y i .
9. Alexandrowicz Stanisław. O rzeźniach.

10. Böttcher Jjucyan. O funkcyach bez pochodnych.
11. „ „ O  szeregach.
12. Kłeczek Andrzej. O obliczaniu mostów drewnianych.
13. Marynoioslci Zygmunt. Pierwsze próby zamiany ciepła 

na pracę mechaniczną.
14. Rybczyński Mieczysław. O oświetleniu elektrycznem 

miasta Monachium.
15. Tenże. O wodociągach w starożytności.
16. Traczyk Joachim. O obliczaniu rur wodociągowych.

Rok 1895/6.

U w a g a :  Podany tu taj spis wykładów i odczytów nie 
obejmuje wszystkich jakie wykonane były w ciągu istnie
nia „Bratniej Pomocy“ przez członków Towarzystwa, gdyż
o wielu latach nie mamy dokładnych informacyi. Nadto spis 
ten nie obejmuje prac, które pomimo iż naw et czasami dru
kowane były — jednak nie były czytane w „Bratniej Pomocy“.

(Przyp. Wydaioców).



S P I S
Wydziałów, Kuratorów i Komisyi lustracyjnych

Towarzystwa „Bratniej Pomocy" słuchaczów Politechniki we Lwowie
(dawniej Akademii tecli.)

jakoteż Zarządów Kółek w łonie Towarzystwa istniejących.

<  Rok 1861 ¡2. K uratorow ie: Dr. Ignacy Lemoch i Dr. Wawrzy
niec Zmurko; przewodniczący: Todlewski Stanisław; zast.p rzew .: 
Sadłowslri Wiktor, skarbnik: Eustachy Skrochowski, czł. W y
działu : Bogdański A ntoni, Grzybiński Żegota, Kovats Napo
leon i Niesiołowski Alojzy.

Rok 1862/3. Kuratorowie: j. w., przewodniczący: Eustachy 
Skrochowski, zast. przewód.: Antoni Bogdański, skarbnik: Hen
ryk Zawiślak, W ydziałow i: Grzybiński Żegota, Głaczyński 
Maryan , Kovats Napoleon i Niesiołowski Alojzy.

Rok 1663/4. Kuratorowie: j. w., przewód.: Orłowski To
masz , zast. przew .: Wachtel Karol, skarbnik : Rapalski Juliusz, 
czł. W ydziału: Sokołowski Karol, Bartmański E dm ud , Kmi- 
cikiewicz Józef i Gorczyński Ew aryst.

U w a g a :  Urząd przewód, spełniał do 14. kwietnia 1864: 
Iloroszkicicicz Józef, zast. przewód.: Foźniak Władysław, zaś 
W ydziałowymi byli: Rutkowski Stanisław  (do 14. lutego 1864), 
Orłowski Tom asz, Głaczyński M aryan, Radwański Ludwik 
i Iglatowski Józef.

Rok 1864/5. Kuratorowie: j. w., przewód.: Orłowski To
masz, zast. przewód.: Gorczyński Ewaryst, skarbnik: Radwań
ski Ludw ik, czł. W ydziału: Sosnicki Seweryn, Runge Alojzy, 
Darowski Kazimierz, Słotołowicz Franciszek (wybr. dnia 11. 
lutego 1865 w miejsce Bykowskiego Juliusza).
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Rok 1865/6. Kuratorowie: j. w., przewód.: Sołtyńsld Au
gust, zast. przew ód.: Darowski Mieczysław, skarbn ik : Radwań
ski Ludw ik, czł. W ydziału: Bykowski Ju liusz, Sosnicki Se
w eryn, Roszkowski Aleksander i Kajetanowicz Jakób.

Rok 1866/7. K uratorow ie: j. w., przewód.: Maryan Ku
czyński , zast. przewód.: Marie Franciszek, skarbnik: Krasow
ski M ichał, czł. W ydziału : Skibiński K arol, Klein Jan, Ko
mora W ładysław  i Pilecki Zygmunt.

U w a g a :  Urząd przewód, sprawował do lipea 1867: T)a- 
roicski Mieczysław, zast. przewód, do 27. stycznia 1867 b y ł : 
Bykowski Juliusz a także od 27. stycznia do 31. lipca 1867 
Kuczyński Maryan, sekretarzem był do 27. stycznia 1867 Ma
karewicz Spirid ion, czł. W ydziału byli do 11. grudnia 1866: 
Kajetanowicz Jakób , Mrówczyński Jan  i Runge Alojzy a w ich 
miejsce zostali powołani od 11. grudnia 1866: Skibiński K a
rol, Kuczyński Maryan i Kern Romuald.

Rok 1867/8. K uratorow ie: Dr. Feliks Strzelecki i Dr. Wa
wrzyniec Zmurko, przewód.: Radwański Ludwik, zast. przewód.: 
Kuczyński Maryan, skarbnik: Krasowski Michał, czł. W ydziału: 
Makarewicz Spirydion , Skibiński Karol, W oynarowski Ta
deusz i Sckirmer Leopold.

Rok 1868/9. K urator: Dr. Feliks Strzelecki, przewód.: 
Eugeniusz Stach (ustąpił 15. lipca 1869), zast. przew ód.: Słoto- 
łoiuicz Franciszek, skarbnik: W oynarowski Tadeusz, czł. W y
działu : Kozłowski Zygmunt (ust. 15. lipca 1868), Torosiewicz 
Klemens (ust. w grudniu 1868), Koeliler W ilhelm , Rauch 
Szczęsny (ust. w styczniu 1869), Górecki W incenty (wybr. za 
Torosiewicza), Czarnowski Alfred (wybr. za Raucha).

Rok 1869/70. K urator : j. w., przewód.: Kunoiuski Jan (ust.
15. lipca 1970), zast. przewód.: Albin Zagórski, skarbnik: 
Knauer Franciszek, czł. W ydziału: Kuczyński Ludw ik, Je 
dliński Zygm unt, Koehler W ilhelm, Rauch Szczęsny i Salik 
Antoni.

U w a g a :  Do 6. lutego 1870 był przewód.: Słotolowicz 
Franciszek.

Rok 1870/1. K urator: j. w., przewód.: Jedliński Zygmunt, 
zast. przewód.: Woynarowski Tadeusz, skarbnik: Zagórski Al
b in , czł. W ydziału: Grzębski Edmund (od 22. grudnia 1870), 
Kuczyński Ludwik (do 22. grudnia 1870), Kłapkowski W ła
dysław, Baecker Karol i Wilkowski Stanisław.

IV
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Rok 1871/2. K u ra to r : ]. w., przewód.: Wojnarowski Ta
deusz (do 6. lipca 1872), przewód.: Zagórski Albin (od 6. lipca 
1872), zast. przewód.: Żakliński Władysław, skarbn ik : Kłap- 
kowski W ładysław, czł. W ydziału: Salik A ntoni, Nikorowicz 
A n tym , Mitscha H enryk i Janelli Franciszek.

Rok 1872/3.K u ra to r: j. w., przewód.: Zagórski Albin, zast. 
przewód.: Janelli Franciszek, skarbnik: Kłapkowski AVłady- 
sław, czł. W ydziału: Semkowicz Antoni (ust. 18. m aja 1873), 
Bugno Jan  (wybr. 18. maja 1873), Dziwiński P lacyd, Kóvess 
A rtu r i Świątkowski Antoni.

Rok 1873/4. K urator: j. w., przewód.: Dziwiński Placyd, 
zast. przewód.: Jaworski Franciszek, skarbnik: Kovess A rtur, 
bibliotekarz: Gustawicz Bronisław, czł. W y d zia łu : W itkowski 
A ugust, W ierzejski Adolf, Jarm und Kazim ierz, Stefan Ka- 
kowski (wybr. w miejsce Radeckiego Józefa), Kirclienberger 
M ichał, Nadachowski Adam, Niewęgłowski Karol i Tokarski 
Stanisław.

Rok 1874/5. K urator: j. w., przewód.: Witkowski August, ^
zast. przewód.: Jaworski Franciszek, skarbnik: Zajączkowski 
Stanisław, bibliotekarz: Gustawicz Bronisław, czł. W ydziału: 
Pawłowski T ytus, W ierzejski Adolf, Dziedzik K arol, J a r 
mund Kazimierz , Mrozowski F ranciszek , Niewęgłowski Karol, 
Ujejski Rom an, Stroński K ajetan , zast. W ydziału: Baecker 
Lucyan, B lauth Ja n , Ebenberger Mateusz i Smolka Maryan.

Rok 1875,6. K urator: j. w., przewód.: Traczewski Kazi
mierz, zast. przew ód.: Godfrejów Alfred, skarbn ik : Stroński K a
je tan , bibliotekarz: Mrozowski Franciszek, czł. W ydziału: 
Jarm und Kazim ierz, W roński W ilibald, Abgarowicz Józef, 
Ebenberger M ateusz, Hickiewicz Antoni, Jastrzębski Ferdy
nand , Ujejski Roman, W itkiewicz Jan, zast. W y d zia łu : Łem- 
picki Jan , R am ułt Ludwik, Stroński W łodzimierz i Zapało- 
wicz W ładysław.

U w a g a :  W  miejsce Ebenbergera Mateusza i Hickiewi- 
cza Antoniego wybr. 2. kwietnia 1876 Bieńkowskiego Anto
niego i Stupnickiego Tymona.

Rok 1876/7. K urator: j. w., przew ód.: Stroński Kajetan, 
zast. przew ód.: Diałaczcwski Władysław, skarbn ik : BiałkoAvslti 
Aleksander, bibliotekarz: Hordyński Zdzisław, czł. W ydziału: 
Schier Aleksander, W itkiewicz Ja n , Bieńkowski Bolesław, 
Rudnicki Józef, Ujejski Roman, Filous E m il, Nadachowski
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Adam, R am ułt Ludw ik, zast. W ydziału: Blauth F eliks, Kę
dzierski Józef, Marynowski Teofil, Lukas Antoni. — Zarząd 
Tow. wzaj. pomocy nauk. słuch, politecli. przew ód.: Jan JE. 
Blauth, zast. przewód.: Schneider Fryderyk, skarbnik: Stelzer 
K arol, sekret.: Czechowski W iktor, czł. W ydziału: Babiński 
Adam, B lauth Feliks, Dybowski Tadeusz (wybr. 24. czerwca
1877 w miejsce Czerwińskiego), Kopecki Edw ard, Krzyżanow
ski Kazimierz (wybr. 24. czerwca w miejsce Kobierzyckiego), 
Skwarczyński W ładysław , Stw iertnia Oskar, zast. W ydzia łu : 
Lukas A ntoni, Mochnacki Fr. Ksawery (wybr. 24. czerwca 
w miejsce Dybowskiego) i Szomek W ilhelm (wybr. 24. czerwca 
w miejsce Kai sera Stan.).

Rok 1877/8. K uratorow ie: Dr. Feliks Strzelecki i Dominik 
Zbrożek, przewód.: Blalaczcwski Władysław, zast. przewód.: 
Schier Aleksander (wybr. 29. czerwca 1878 w miejsce Ilordyń- 
skieyo Zdzisława), skarbnik: Rudnicki Józef (wybr. 29. czerwca
1878 zam iast Niewęgłowskiego), czł. AVydziału: Słomka Kon
rad (w miejsce Schiera), Biborski Aleksander (w miejsce Bień
kowskiego), Charkiewicz Stanisław  (w miejsce W itkiewicza), 
Brzeziński Micliał (w miejsce Ujejskiego), G urtler Stanisław 
(w miejsce Riulnickiego), Plechawski K arol, R am ułt Ludwik, 
Stelzer Karol (w miejsce Słomki), Swiątecki J an ,  zast. W y
działu: Anc W łodzim ierz, Babiński Adam (w miejsce Bibor- 
skiego), Bieńkowski Antoni i K uhl Konrad.

Rok 1878/9. K urato row ie: j. w., Syndyk: Dr. Felicyan 
Jackowski adw. kraj., przew ód.: Stelzer Karol, zast. przewód.: 
Bamult Ludwik (wybr. 26. stycznia 1879 w miejsce Tadeusza 
Dybowskiego), skarbnik: Rudnicki Józef, bibliotekarz: Bi
borski Aleksander, czł. W ydziału : Pilecki Marceli (wybr. 18. 
maja 1879 w miejsce R ohricha), Babiński Adam (wybr. 26. 
stycznia 1879 w miejsce R am ułta ), Rainer Sopuch', Buszczyń- 
ski K onstanty, Czarnek W ładysław  (wybr. 18. maja 1879 
w miejsce Brzezińskiego), Marcinkiewicz Roman (wybr. 18, 
maja 1879 w miejsce Tomkiewicza), M aywalt Zygm unt (zaAviesz. 

dnia 16. października 1879), Mydlarski Tadeusz, Pajączkow- 
ski Karol (wybr. 15. grudnia 1878 w miejsce J. Blautha), 
Stw iertnia Oskar, Swiątecki Jan  i Zaremba T adeusz, zast. 
W ydziału: Drzymucliowski Wiktor, Kaiser Stanisław , Macli 
Jan  (wybr. 18. maja 1879 w miejsce Laukotki), Niewiadomski 
G abryel, Regiec L udw ik , W ierzbicki Eustachy (wybr. 18.
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maja 1879 w miejsce Czamka). — Zarząd komisyi literackiej: 
Aleksander Biborski (przewód.), Buszczyński K onstanty (sekret.), 
Babiński A dam , M aywalt Zygmunt i Pilecki Marceli.

Rok 1879/80. Kuratorowie: j. w., Syndyk: j. w., przew ód.: 
Deryng Władysław (wybr. 7. marca 1880 w miejsce Pileckiego 
Marcelego) ,  zast. przew ód.: Rainer Sopuch, skarbnik: Rudnicki 
Józef, Biborski Aleksander bibliot., czł. W yd zia łu : Błachow- 
ski Jan  (wybr. 7. marca w miejsce Tokarskiego), Czarnecki 
Stanisław, Sonntag K aro l, Seeliger K aro l, Buszczyński Kon
stanty, Bylina Leon (wybr. 8. lutego w miejsce Kędzier
skiego) , Czarnek W ładysław , Gomoliński Julian  (wybr. 7. 
marca w miejsce D erynga), Pajączkowski K arol, Stipek Lu
dwik (wybr. 7. marca w miejsce Polioreckićgo Józefa), Szo- 
mek W ilhelm , Treter Piotr, zast. W ydziału: Bukowski W ła
dysław, De Łaveaux Adam (wybr. 7. marca w miejsce Stipka 
powoł. na wydziałowego), Frenld Joachim (wybr. 7. marca 
w miejsce Brzecliowskiego F .) , Kostrakiewicz Włodzimierz 
(wybr. 7. marca w miejsce Macha Jana), W yganowski W a
cław (jedno miejsce opróźn.). — Zarząd komisyi literack ie j: 
Buszczyński K onstanty (przewód.), Bylina Mateusz (sekret.), 
Biborski AL, Sonntag Karol i Seeliger Karol. — Komisya lu
stracyjna: Bielski H enryk , Brzechowski Franciszek, P lutyński 
Teofil, Niewiadomski Gabryel i R am ułt Ludwik.

Rok 1880/1. K u ra to r : Leonard Marconi i Dr. Feliks Strze
lecki, Syndyk: j. w., przewód.: Biborski Aleksander, zast. 
przew ód.: Czarnek Władysław, skarbn ik : Rainer Sopuch , bi
bliotekarz : Niewiadomski G abryel, czł. W ydziału: Bielski 
H en ry k , Brzechowski F ranciszek , Chlebowski Roman (wybr.
20. marca 1881 w miejsce A. Gostkowskiego), Dzieślewski Ro
man , Kula Ja k ó b , P lutyński Teofil (wybr. 20. marca 1881 
w miejsce W. Szomka), zast. W ydziału: Jurkiewicz Maryan 
(w miejsce Richtm ana Karola wybrany 20. marca 1881), La- 
tinek Kazim ierz, Malinowski Ludwik i Reder Jan. — Skład 
komisyi lu s tracy jn tj: Maź K arol, Mydlarski Tadeusz, Stań- 
kowski Jan , W ójcicki Stanisław i W ondrausch Jakób.

Rok 1881/2. Kuratorowie i syndyk : j. w., przewód.: Pa
jączkowski Karol (wybr. 12. marca 1882 w miejsce Biborskiego 
A l.), zast. przew ód.: Kostrakiewicz Włodz. (wybr. 12. marca 
w miejsce Pajączkowskiego K ),  skarbnik: Regiec Ludwik (wybr.
12. marca za Kostrakiewicza WŁ), biblio tekarz: Dzieślewski
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Roman, czł. W ydziału : Budzyński W iktor, Kudelski Jan  Tom., 
Rachlewicz W it, Sopucli Rainer, Stelzer Jan  (wybr. 12. marca 
za Mydlarskiego), W idt Seweryn, zast. W ydziału: Biegański 
Antoni, Brzecliowski Franc, (wybr. 12. marca za J . Stelzera), 
Niedźwiedzki Bolesławy (wybr. 12. marca za Teof. Plutyńskiego), 
Peszke Aleksander. Komisya lustracyjna : Błoński Emil, Eusta- 
chiewicz A ugust, Rydel .Jan, Szameit Mieczysław i W asil
kowski Włodz.

Rok 1882/3. K uratorow ie: Jaegermann Józef i Leonard Mar
coni, syndyk: Dr. Józef Tajali adw. kraj., przewód.: Kostra- 
kieivicz Włodz., zast. p rzew .: Pajączlcowski K arol, skarbn ik : 
Regiec Ludw ik, bibliotekarz: Kudelski J a n , czł. W ydziału: 
Biegański A ntoni, Birsztejn Czesław, Czarnek W ładysław, 
Rachlewicz W i t , W idt Seweryn, Zwoliński Konrad, zast. 
W ydziału: Bucliowski Józef, Czechowicz Karol (wybr. 27. 
maja 1883 w miejsce A. S tw iertn i), Izdebski Kazim ierz, L i
sowski W acław. — Zarząd „Kółka koleżeńskiego“ : przewód.: 
Budzyński W iktor, sek reta rz : Kozłowski Stanisław. — Ko
misya lustracyjna: Biliński Zdzisław, Budzyński W iktor, Cliry- 
ścińslii T adeusz, Eustachiewicz August i Gembarowicz Teofil.

Rok 1883/4. Kuratorowie i syndyk: j. w., przewód.: Widt 
Seweryn (wybr. 4. m aja 1884 w miejsce W. KostraJcieivicza , 
zast. przewód.: Chryścińslci Tadeusz (w miejsce S. W idta), skar
bnik: Budzyński W iktor, bibliotekarz: Gębarowicz Teofil, czł. 
W ydzia łu : B irsztajn Czesław, Daniłowicz Włodz., Kudelski 
J a n , Pajączkowski K arol, Stelzer Jan , Zaremba Bolesław, 
zast. W ydziału: Biegański A ntoni, Bukowski Józef (w miej
sce B. Chodkiewicza), Górski T ytus, Smyczyński Ludwik. — 
Komisya lustracyjna: Biliński Zdzisław, Niemeksza W łady- 
dysław,' Neulioli' Szczepan, Lisowski W acław i Plutyński 
Teofil.

ÜAvaga:  W  ciągu roku należeli jeszcze do komisyi lu
stracyjnej : Malinowski Ludwik i Przedrzym irski Aleksander.

Rok 1884/5. Kuratorowie i syndyk: j. w., p rzew ód.: Widt 
Seweryn, zast. przewód.: Birsztejn Czesław, skarbnik: Ajdukie- 
wicz K azim ierz, bibliotekarz: Filemonowicz Jakób, czł. W y
działu : DaroAvski Jerzy, Geschöpf Jó ze f, Łodziński Tadeusz, 
MalinoAVski L udw ik , Neuhoff Szczepan i Nowosielski Zygmunt, 
zast. W ydziału: Adam K arol, Peroś Jan , RosinkieAvicz K a
zimierz , ŚwieżaAvski StanisłaAY. Komisya lustracyjna : Fischler
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.Józef, Kozłowski StanisłaAV, Liciński H enryk, Ludwig' Mi
chał i Stw iertnia Alfons. — Zarząd „Kółka koleżeńskiego“ : 
Kozłowski Stanisław  (przewodnicz.) i Osostowicz W ładysław 
(sekret.).

U w a g a :  Do dnia 20. marca 1885 spełniali urząd wy
działowych: przewód.: Plutyński Teofil, zast. przewód.: Chry- 
ścińslci Tadeusz, skarbnik: Budzyński W iktor, bibliotekarz: 
B irsztejn Czesław, czł. W ydzia łu : Komornicki Stan., Kudelski 
J a n , Makowiecki F ry d e ry k , Smyczyński L udw ik , Stroka 
Korneli i W ierzbicki A leksander, zast. W ydzia łu : Fisckler 
Józef, MostoAvski Tadeusz i Rolle Michał. Do komisyi lustra
cyjnej zaś należeli: Adjukiewicz Kazim ierz, Lelir Mateusz 
i Malinowski Ludwik.

Rok 1885/6. K uratorow ie : Leonard Marconi i Br. Włady
sław Zajączkowski, syndyk: j. w., przewód.: Chryściński Ta
deusz, zast. przewód.: Adjukiewicz Kazimierz (wybr. na W. Zgr. 
w maju w miejsce wykluczonego z Tow. Czesława Birsztejna), 
sk arbn ik : W ierzbicki Aleksander (wybr. w maju za Adjukie- 
w icza), b iblio tekarz: Filemonowicz Jak ó b , czł. W ydzia łu : 
Adam K arol, Bukowski Józef, Dłuski Jan , K ruger Aleksan
der (w zastępstwie Darowskiego Jerzego), Kudelski J a n , So
bolewski Zygmunt (wybr. za Tad. Lodzińskiego), zast. W y
działu : Anczyc Stanisław (wybr. za Skarbka F ry d .) , Micha
łowski Stanisław, Pawlikowski Ludw ik, Wolak Jan  (wybr. za 
Jakóba Kula k tóry znów za zawiesz. w urzęd. Sobolewskiego 
wybr. został w listopadzie). —: Komisya lustracyjna: Brosch 
R obert, Kozłowski Stanisław, Rogoziński Kazimierz, Rosso- 
łowski Stanisław, SkroAvaczewski Kazimierz (wybr. 10. maja 
1886 w zastępstwie AYierzbickiego). — Zarząd „Kółka zachęty 
naukowej“ w I. półroczu: Kozłowski St. (przewód.), Filemo
nowicz Jakób (zastępca), Liciński Henryk (skarbnik) i Oso
stowicz W ład. (sekretarz), zaś w II. półroczu: w miejsce Li- 
cińskiego i Osostowicza w ybr.: Jabłonowski W. (skarbnik) 
i Pruszyński Faustyn (sekret.). — Zarząd „Kuchni politechni- 
ków“ : Rossołowski St. (przewód.) i Osostowicz W ład. (sekret.).

Rok 1886/7. K uratorow ie: Witkowski August i Br. Wł. Za
jączkowski, syndyk: Br. Władysław Bulęba adw. kraj., przewód.: 
Kudelski Jan Tomasz, zast. przew ód.: Rossołowski Stan., skar
bnik: Dłuski Ja n , bibliotekarz: Pawlikowski Ludw ik, czł. 
W ydziału: Bukowski Józef, Budzyński Adam , Kornelia An
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d rze j, Kozłowski Stan., Michałowski Stan., Pruszyński F au
styn , zast. W ydzia łu : Koniński K aro l, Kozłowski Henryk, 
Oller Juliusz, Zakiej Aleksander.

U w a g a :  Do 4. marca 1887 urzędowali: przewód.: Chry- 
ścińsJci Tadeusz, zast. przewód.: Broscli Robert, skarbnik: Ro- 
ssołowski Stan., bibliotekarz: Jabłonowski W ładysław, czł. 
W ydziału: Bukowski Józef, Dłuski Ja n , K ruger Aleks., Paj- 
gert Kornel i Rogawski K aro l, żast. W ydzia łu : Chrapowiecki 
A n to n i, Howartli Dyonizy, Kornelia Andrzej i Zakrzewski 
Józef. Komisya lustracyjna: Gryziecki Józef (przewód, koni.), 

(_ Hauswald Edwin ,^Anczyc Stań^ ArciszeAvski Włod. i Geschópf 
Józef (trzej ostatni wybrani 18. października 1887 w miejsce: Do
lińskiego Włodz., Łodzińskiego Tadeusza i Ulmanna Edmunda). 
Zarządy kółek: „Zachętj^ naukowej“ : Kozłowski Stanisław 
(przeAv.), Powstański Eug. (zast.) , Bańkowski Konstanty 
(skarb.), Kornelia Andrzej (sekret.), „Kuchni politecli.“ : Gie- 
czewicz Kazim. (przew .), Oller Juliusz (skarb.), „Szermierzy“ : 
Kłopotowski W ład. (przewód.), Zakiej Aleks, (skarb.).

Rok 1887/8. Kuratorowie i syndyk: j. w., przewód.: Kru
ger Aleksander, zast. przewód.: Geschópf Józefa skarbnik: P ru
szyński F au s ty n , b ib lio tekarz: KozłoAvski Stan., czł. W y
działu: Kornelia A ndrzej, Oller Ju liusz, Solman J a n , Klima
szewski Aleks., Szaynok Józef, Hauswald Edw in, zast. W y
działu : Nosowicz A ndrzej, Gieczewicz Kazim., Rozwadowski 
T adeusz, Sclileyen Adolf. — Do 20. marca 1888 urzędowali : 
przewód.: Kudelski Jan, skarbnik: Anczyc Stanisław, czł. W y
działu : Gieczewicz Kazim., Jakubski Karol i Pruszyński Fau
styn , zast. W ydziału : Arciszewski AVład., Solman Jan  i Szay
nok Józef. — Komisya lustracyjna: Anczyc Stan. (przeAvod.), 
BańkoAvski Konstanty, Kulski W ład. (sekret.), Wegmann 
A braham , Wojciechowski W ład. — Do 20. marca urzędoAvali 
w komisyi lustracyjnej : Budzyński A dam , Myron Jan, Orzel- 
ski Juliusz i SynieAvski W iktor. — Zarządy kółek: „Zachęty 
naukoAvej“ : KozłoAvski Stan. (przeAvod.) i ArciszeAvski W ład. 
(sekret.), „VolapuckistÓAv‘! : Kornmann Samuel (przeAvod.) iP an - 
nenka Eustachy (sekret.), „Kuchni“ : AVojciechoAvski W ład. 
(przeAvod.) i AVegmann Abraham (kontrolor), „Szermierzy“ : 
Sianożęcki Maryan (przeAvod.) i HoAArartli Dyonizy (sekret.).

Rok 1888/9. KuratoroAvie: Dr Placyd Dziwiński i Dr. Mie
czysław Łazarski, syndyk j. av., przew ód .: Rozwadotuski Tadeusz,
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zasfc. przewód.: Ollcr Juliusz, skarbnik: Nosowicz Jędrzej, bi
bliotekarz : Lewicki A dam , czl. W y d zia łu : Korasadowicz Ta
deusz, Kornelia A ndrzej, Klimonda Józef, Szaynok Józef, 
Tołoczko E dw ard , Szczytnicki W ład., zast. W ydziału: Ale- 
xandrowicz Stan., W itkowski J an ,  Breitenwald Robert, Pau- 
dler Edw ard. — Komisya lu stracy jna : Pruszyński Faustyn 
(przewód.), Klimaszewski Aleks., SaAvicki Aleks, (sekret.), Mo
raczewski Jędrzej , Haladej Jan. Do dnia 24. marca 1889 urzę
dowali : przewód.: Kruger Aleks., zast. przewód.: Pruszyński 
Faustyn, skarbn ik : Oller Juliusz , bibliotekarz : Klimaszewski 
Aleks., czł. W ydziału : Powstański Ludomir, Nosowicz Jędrzej, 
Smereczyński Fran., Szaynok Józef, Lewicki Adam, Mata- 
szowski L udw ik, zast. W ydziału: W ierzbicki Aleks., Korasa
dowicz Tadeusz, Moraczewski Jędrzej, Syniewski W iktor. — 
Komisya lustracyjna : Dębicki Ludwik (przew.), Neymann Mi
chał, Alexandrowicz Stan., Kornelia Andrzej (sekret.) i Ra- 
dziewanowski Korneli. Zarządy Kołek: „Zaclięty naukowej“ : 
Sawicki Aleks, (przewód.) i Moraczewski Jędrzej (sekret.). (Do 
1. maja 1889 Klimaszewski Aleks, przewód.), „Kuchni polit.“ : 
Szaynok Józef (przewód.) i Myron Jan  (skarbnik).

Rok 1889 90. Kuratorowie i syndyk j. w., przewód. Kor
nelia Andrzej, zast. przew ód.: Witkowski Ja n , skarbnik: Brei
tenwald R obert, bibliotekarz: Moraczewski Jędrzej (wybr, 26. 
kwietnia 1890 w miejsce Sehleyena Adolfa), czł. W ydziału: 
Zangen Bronisław, Haładej Jan  (za Gruutowicza Fran.), Sroka 
Józef (za Sehleyena. A rtu ra), Sosnowski Józef, Rolle Karol, 
Kram er W ilhelm , zast. W ydziału: Mataszowski Ludwik (za 
Brygiewicza AVacława), Szczęsnowicz Zbigniew (za Łużeckiego 
Michała), Talko Kazimierz i Kuscliee Tadeusz. Komisya lu
stracyjna: Nosowicz Jędrzej (przewód.), Lewicki Adam (sekr.), 
Szaynok Józef, Piekarski Kazim. i Ruebenbauer Karol (za Mo- 
raczewskiego .Jędrzeja). — Do 10. marca urzędowali; przewód.: 
Rozwadowski Tadeusz, zast. przew ód.: Nosowicz Jędrzej, skar
bnik : W itkowski J a n , bibliotekarz: Lewicki A dam , czł. W y
d z ia łu : Piekarski Kazimierz, Broniewski Alfred , Bolejko Mar
celi, Moraczewski .Jędrzej , Sclileyen A rtur, Tuleja Józef, zast. 
W ydziału: Kramer W ilhelm , Kobylański Tadeusz, Zangen 
Bronisław, Biernacki Konstanty. Komisya lustracyjna: Kor
nelia Andrzej (przewód.), Szaynok Józef, Sawicki Aleksan
der, Sclileyen Adolf i Myron Jan. — Zarządy kółek: „Zachęty
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naukowej“ : Sawicki Aleksander (przewód.), "Włodek Ludwik 
(sekret.), „Ogniska“ : Moraczewski Jędrzej (przeAvod.) i Ale- 
xandrowicz Stan. (sekret.), „Kuchni“ : Szaynok Józef (przew.) 
i Sawicki Aleks, (sekret.), „Szermierzy“ : Syniewski "Wiktor 
(przewód.) i Kuschee Tadeusz (sekret.). Zarząd kom itetu „bu- 
doAvy domu tecli.“ : Rolle Karol (przewód.) i Sawicki Aleks, 
(sekret.).

Rok 1890/1. Kuratorowie i syndyk j. w., przeAvod.: Syniew- 
sJci Wiktor, zast. ]irzewod.: Rolle Karol, sk a rb n ik : Leśniak 
"Wład. (Avybr. 7. czerwca av miejsce Bielskiego Zygmunta), 
NienieAArsk i "Władysł., Ckudecki Kazim., Lipp Oskar (w miej
sce Szaynoka Józefa), BartoszeAvicz S tefan, Talko Kazimierz, 
zast. W ydziału: Pieniążek Stan., Sawicki Aleks., TeodoroAvicz 
Kazimierz (av miejsce Hassmanna) i Krzepowski WacłaAA\ 
Komisya lustracyjna : MoraczeAvski Jędrzej (przeAvod.), Rue- 
benbaiier Karol (sekret.), Tuleja Józef, Langie Kazimierz (za 
Strokę Kornelego) i Sroka Józef (za Bolejkę Marcelego). Za
rządy kółek : „Zachęty nairkoAvej“ : Bogucki Tomasz (przeAvod.) 
i Niekrasz Adam (sekret.), „Ogniska“ : MoraczeAArski Jędrzej 
(przeAArod.) i Alexandrowicz Stan. (sekret.), „Kuchni“ : Dan- 
kowski Józef (przewód.) i Jeziorański Leon (sekret.), „śpie- 
Avackiego“ : Traczyk Joachim (przeAvod.) i RutkoAvski Włod. 
(sekret.).

Rok 1891/2. KixratoroAvie i syndyk: j. AAr., przewód.: Rue- 
benbaucr Karol, zast. przeAvod.: SosnoiosJci Józef, skarbnik: 
Mroczkowski L eon , bibliotekarz: Lukas A dam , czł. W ydziału : 
Gisman F erdynand , Kobylański T adeusz, Jaszcżurowski Ta
deusz , Prysak "WładysłaAV, SadłoAvski "Władysł., Mędrzycki 
Józef, zast. W ydziału: Rybczyński Mieczysław, BronieAvśki 
A lfred, Kuraś Jakób , MoraczeAvski Jędrzej. Komisya lustra
cyjna : Styber Zygmunt (przeAvod.), Orłowicz Juliusz (sekret.), 
Do dnia 20. marca 1892 urzędow ali: przeAvod.: Moraczewslci 
Jędzzej, zast. przeAvod.: Breitemcald Robert, skarbnik: Leśniak 
W ład., k ib lio tekarz: Bartoszewicz S te fan , czł. W ydziału : 
ZaczkoAvski Kazim., Jeziorański Leon, Żeleński Stan. (Avybr.
13. grudnia 1891 av miejsce Teodorowicza K azim .), DankoAvski 
Józef, PopoAvski Tadeusz, Kuraś Ja k ó b , zast. "Wydziału: 
Gisman Ferd., N itsch Leonard, BrygieAvicz "Wacław, Miś An
drzej. Komisya lustracyjna: Ruebenbauer Karol (przeAVod.), Zan- 
gen Bronisław (selaret.), Rolle K arol, Tuleja Józef i OrłoAAricz
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(przewód.) i Hyjek Andrzej (sekret.), „Ogniska“ : Moraczewski 
Jędrzej (przewód.) i Alexandrowicz Stan. (sekret.), „Kuchni“ : 
P rysak W ład. (przewód.) i Żychoń Maryan (sekret.), „śjiie- 
wackiego“ : Traczyk Joachim (przewód.) i Rutkowski W ład. 
(sekret.). Zarząd „komitetu budowy domu techników“ : So
snowski Józef (przewód.) i Laurynów Jan  (sekret.).

Rok 1892/3. K uratorow ie: Dr. Płacyd Dziwiński i Bogdan 
Maryniok, syndyk: j. w., przewód.: Ruebenbauer Karol, zast. 
przew ód.: Rybczyński Mieczysław (wybr. 18. marca 1893 w miej
sce Sosnoioskiego Józefa), sk arb n ik : Jaszczurowski Tadeusz 
(wybr. 18. marca za Leona Mroczkowskiego), b iblio tekarz: 
Lukas Adam , czł. W ydziału :(^Zipser Kazimierz^)Miixski Adam, 
Rogawski Leon (za Rybczyńskiego Miecz.), Gis man Ferdy
nand , Cehalt Adam, Żychoń M aryan (w miejsce Jaszczurow- 
skiego Tadeusza), zast. W ydzia łu : Szczepański Kazimierz, 

/  Huber Maksymilian ̂ W ik to r Stefan (wybr. 18. kwietnia 1893 
w miejsce Moraczewskiego Jędrzeja), Łączkowski Ludwik 
(w miejsce W ł. Sadłowskiego). Komisya lustracyjna : Przyłęcki 
Jan  (przewód, wybr. w miejsce K urasia Jakóba dnia 26. pa
ździernika 1893), Peszkowski Karol (sekret.), Prysak W ład., 
Frankowski Aleks, (za Przyłęckiego) i Laurynów Jan  (za Zacz- 
kowskiego). Zarządy kółek: „Zachęty naukowej“ : Tuleja Jó
zef (przewód.) i Kuómyda Józef (sekret;), „Ogniska“ : Mora
czewski Jędrzej (jnrzewod.) i Szczepański Kazimierz (sekret.), 
„Kuchni“ : Zaczkowski Kazimierz (przewód.) i Jakubik  Fran. 
(sekret.), „Mechaników“ : Szaynok Józef (przewód.), Ostafiński 
W itold (zast.) i Talko Kaz. (skarbnik), „Inżynierów“ : Le
wicki Adam (przewód.), Huber Max. (sekret.), Deyczakowski 
Fran. (skarbnik) i Łowczyński Fran. (bibł.), „Szermierzy“ : 
W arcliałowski Miecz, (przewód.) i Riedel Teodor (sekret.), 
„Śpiewackie“ : Traczyk Joachim (przewód.), B ett Jan  (sekret.), 
Zarząd komitetu „budowy domu tech.“ : Rybczyński Miecz, 
(przewód.) i Dąbrowski WacłaAV (sekret.), komitetu „Zjazdu“ : 
Rolle Karol (przewód.), W itkowski Tad. (seki-et.), „Komisyi 
ubiorowej“ : Szaynok Józef (przewód.), Zaczkowski Kazim. 
(sekret.) i Laurynów Jan  (skarbnik).

Rok 1893/4. Kuratorowie i syndyk j. w., przewód.: Rue
benbauer Karol, zast. p r z e w ó d .Zipser Kazim.,^ sk a rb n ik : Ja- 
szczurowski Tadeusz, bibliotekarz: Cehak Adani, czł. W y
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działu : Dunka de Sajo W  ład., Miński Adam, Loret Eugeniusz 
(koopt. w miejce Łukaeza Włodz. dnia 24. października 1894), 
Rudolphi Karol (wybr. 16. kwietnia w miejsce Gnoińskiego), 
W iktor S te fan , Laurynów J a n , Prysak W ład. (koopt. 14. li
stopada 1894 w miejsce M. Szukiewicza), zast. W ydziału: 
Kogawski Leon, Dymnicki Józef, Frankowski Aleks., Kiiknel 
A rtur (koopt. 24. października 1894 av miejsce Rożena Jana). 
Komisya lustracyjna: Rybczyński Miecz, (przewód.), Lipsz 
Karol (sekret.), Roszkowski L eo n , Łaniewski-W ołk Antoni, 
Nadwodzki Aleks. Sąd lionorowy Tow arz.: Baczyński Włodz., 
Górski Kazim., H yjek Andrzej , Jakimowicz Piotr, Zawadzki 
P iotr. Zarządy kółek „Zachęty naukoAveju : Niekrasz Adam 
(przewód.), Górski Kazim. (sekret.), „Ogniska“ : Cehak Adam 
(przęw.) i Gajewski W iktor (sekret.), „Kuchni Towarz.“ : Ba
czyński Włodz. (przewód.) i Kłeczek Jędrzej (sekret.), „Szer
m ierzy“ : Dunka W ład. (przeAvod.) i Loret Eug. (sekret.), Za
rząd „Komisyi ubiorowej“ : LaurynÓAv Jan  (przewód,), Zacz- 
koAvski Kazim. (zast.), Jaszczurowski Tad. (skarbnik), S tark 
H enryk (sekret.), Górski Adam i Kiihnel Artur.

Rok 1894/5. K uratorow ie: Gostkowski br. Roman i Bogdan 
M aryniok, syndyk: Dr. Adam Kosiński ad w. kraj., przewód.: 
Ruebenbauer Karol, zast. przeAvod.: Rybczyński Miecz., skar
bnik : Zipser Kazim., b ib lio tekarz: W iktor S te fan , czł. W y
działu: Wlasek EdAvard (Avybr. 21. stycznia 1895 w miejsce 
RoszkoAvskiego Leona), MroczkoAvski Leon (koopt. 6. lipca 
av miejsce Mińskiego Adama), ZaczkoAvski Kazimierz, Rudolphi 
K aro l,Kiilinel A rtur, Dekański Józef (wybr. 17. marca av miej
sce Baczyńskiego Włodz.), KomoroAA^ski Maks. (koopt. 6. czeiwca 
av miejsce P rysaka W ład.), zast. W ydziału: Woroszyński 
Zygmunt (koop. 6. czerwca av miejsce KomoroAvskiego), Goło- 
gurski Tadeusz (koopt. 6. czerwca 1895 av miejsce Jaszczu- 
roAvskiego Tad.), Obmiński Tadeusz (koopt. 6. czeiwca av miej
sce W ł. F euersteina), GajeAvski W iktor. Komisya lustracyjna: 
Frankowski Aleks. (przeAvod.), B ett Jan  (sekret.), Bigo W ład., 
Dorożyński M aryan, Kiilinel WaćłaAV (koopt. av miejsce Dunki 
W ład.). Sąd honorowy Tow arz.: Górski Kazim., JakimoAvicz 
P iotr, Kuraś Jakób, ŁukaszeAvicz Cezar, Zawadzki Piotr. 
„Komisya ubioroAva“ : ZaczkoAvski Kazim. (przeAvod.), Loret 
Eug. (sekret.), Kiilinel WacłaAV, Dorożyński Maryan, LaurynÓAV 
Jan.(skarb.). — „Dom techników“ : Hassmann W ład. (zarządca),
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Loret Eug. (sekret.), Ruebenbauer Karol (delegat. Tow.). „Ku
chnia Tow.“ : Dekański Józef (przewód.), Jakubik  Fran. (skar
bnik) i Kaczanowski Kazim. (seki'et.). Zarządy kó łek : „Za
chęty naukowej“ ; Zawadzki P io tr (przewód.) i Kiedrzyński 
Włodz. (sekret.), „Szermierzy“ : Zaleski Tad. (przewód.) i P ru
chnik Józef (sekret.), „Inżynieryi“ : Rybczyński Miecz, (przew.) 
i Malisz Eug. (sekret.), „Śpiewackiego“ : Gnoiński Andrzej 
(przewód.) i Ługowski Mich (sekret.), „Orkiestry“ : Niebie- 
szczański Miecz, (przewód.) i Külinel W acław (sekret.).

Rok 1895/6. KuratoroAvie i syndyk j. a v ., przewód.: R yb
czyński M i/cz., zast.przew ód.: Zipser Kazim ., skarbnik: Kühnei 
A rtur, bibliotekarz: Szczypczyk Włodz. (koopt. 30. maja w miej
sce ZaAvadzkiego P io tra), czł. W ydziału: NoAvakoAvski Miło- 
łosłaAv, ProkopoAvicz M aryan, ZaczkoAvski Kazim., Kozieł Jan  
(koopt. 1. lipca av miejsce Szaynoka W ład.), BrzostoAvski An
drzej (koopt. 30. m aja av  miejsce Szczypczyka W łodz.), J a 
kubik Fran., SluboAvski Stefan, zast. W ydziału: Marynowski 
Zygm unt, W iktor Stefan, Obmiński Tad. i Wysocki Stan. 
Komisya lustracyjna: B ett Jan  (przeAvod.), Ługowski Mich. 
(sekret.), Böttcher Łucyan, DziakieAvicz WaclaAV, Romański 
R yszard , W ątorek K arol, Skrzyński Tadeusz, Górski Kazim. 
(trzej ostatni wybr. 15. kAvietnia av miejsce Rudolphiego K a
rola, SzyboAvskiego Józefa i Woroszyńskiego Zygmunta). — Sąd 
honoroAvy Toav. : JakimoAvicz Piotr, MroczkoAvski Leon, Rudolphi 
K arol, LaurynoAV Ja n , PeszkoAvski K arol, Wasilkowski Józef 
i Dr. Cezar WichroAvski. — Komisya ubioroAva: ZaczkoAvski 
Kazim. (przeAvod.), Górski Kazim. (skarbnik), Lorsch Stan., Me
der Aleks, i Szaynok W ład. — Kuchnia Toav.: Jakubik  Fran. 
(przeAvod.), Kawiński W ład. (zast.), Langer Antoni (sekret.), 
Bigo W ład. (skarbnik), Guziakiewicz Fran. (zast. skarbnika). — 
Zarząd domu technikÓAV: zarządca: FilipkieAvicz Roman
(wybr. av miejsce Hassmanna 15. lipca), Gisman Ferdynand 
(skarbnik) (Avybr. 20. paździ|rn ika av miejsce FilipkieAvicza), 
Kühnei A rtur, Rybczyński Miecz, i Wysocki Stan. (delegaci 
W ydziału ToAvarz.). — Zarządy kółek: „Zachęty naukoAvej“ : 
Brzostowski Andrzej (przeAvod.) i Szczypczyk Włodz. (sekret.), 
„Inżynieryi“ : Rybczyński MieczysłaAv (przeAvod.), Malisz Eug. 
(sekret.) i Kłeczek Andrzej (skarbnik), „MeehanikoAv“ : R u
dolphi Karol (przeAvod.) i Szaynok W ład. (sekret.), „Spie- 
Avackiego“ : Röhring Adolf (przewód.), Zienkiewicz W ład.
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(sekret.) i Nowakowski Miłosław (skarbnik), „O rkiestry“ : Nie- 
bieszczański Miecz, (przewód.) i Lorscli Stan. (sekret.).

U w a g a :  Do dnia 27. stycznia 1896 urzędował W ydział 
z r. 1894/5.

Składy Zarządów pojedyńczych Kółek i Komisy i podano 
według sprawozdań rocznych W ydziałów, gdyż w okresie 
istnienia niektórych przed włączeniem do Towarz. jak  n. p. 
„Kuchni“ brak danych co do składu Zarządu. Komisya lustra
cyjna była do r. 1879/80 na przedwyborczych Zgromadź.-wy
bieraną a w skutek tego brak śladów co do jej składu aż do 
owego roku. (Prgyp. wydawców).

-MA/W—

CZŁONKOWIE HONOROWI
To w . „Bratniej P o m o cy “ od r. 1874—1896.

<  W P. A s n y  k A d a m ,  poeta (od 29. listopada 1892).
„ B a r t m a ń s k i  E d m u n d ,  inspektor kolei państwowej 

(od 6. listopada 1881).
„ Dr .  B e r t l e f f  K a r o l ,  lekarz (od 17. listopada 1874) f.
„ B y k o w s k i - J a x a  J u l i u s z ,  profesor Politechniki (od

6. listopada 1881).
< „ F r a n k e  J a n  N e p o m u c y n ,  radca Namiestnictwa (od

27. lutego 1891).
„ J a g e r m a n n  J ó z e f ,  b. prof. Politechniki, inżynier 

cywilny (od 6. listopada 1881).
„ J e l i n e k  E d w a r d ,  literat czeski (od 7. lipca 1891). f
„ K i e l a n o w s k i  T y t u s ,  właściciel dóbr ziemskich (od

17. listopada 1874) f.
£  n K r a s z e w s k i  J ó z e f  I g n a c y ,  literat (od 20. listopada 
' • 1878) f.



WP. D r. K r ó w c z y ń s k i  Ż e g o t a ,  lekarz (od 30. listopada 
1890) f.

„ L i m a n o w s k i  B o l e s ł a w ,  historyk (od 29. paździer
nika 1894).

„ Ł u k a s i e w i c z  I g n a c y ,  właściciel dóbr ziemskich (od ^
20. marca 1881) f.

„ M a r c o n i  L e o n a r d ,  artysta-rzeźbiarz i prof. Politecli.
(od 24. marca 1878)

„ M a r y n i a k  B o g d a n ,  profesor Politechniki (od. 9. gru
dnia 1894).

„ M a t e j k o  J a n ,  artysta-m alarz (od 24. listopada 1878) f. ^
„ M i ł k o w s k i  Z y g m u n t  (T. T. J e ż ) ,  literat (od 11.

marca 1883).
„ R u e b e n b a u e r  K a r o l ,  b. przewód. Towarz. (od 27.

stycznia 1896).
„ S i e m i r a d z k i  H e n r y k ,  artysta-m alarz (od 18. marca ^

1880).
„ Dr .  S t r z e l e c k i  F e l i k s ,  b. prof. Politechniki (od 14.

listopada 1875) f.
„ U j e j s k i  K o r n e l ,  poeta (od 26. października 1893).
„ Z a c h a r i e w i c z  z L w i g r o d u  J u l i a n ,  arch. i prof.

Politechniki (od 7. listojiada 1883).
„ Dr. Z a j ą c z k o w s k i  W ł a d y s ł a w ,  prof. Politechniki

(od 30. listopada 1884.)
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S P I S
członków wspieraj, wieczystych Tow. »Bratniej Pom.« 

od roku 1894 do 1896.

JE. Bloch Jan,
WP. Deyczakowski Franciszek E., 

„ Madeyski W.,

WP. lir. Milewski Karol, 
,, Zima Franciszek.

Ks. pamiątkowa. ii
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S P I S
członków wspierających Tow. »Bratniej Pomocy« 

od roku 1861 do 1896.

WP. Amirowicz Albin, y 
„ Dr. Armatys, f  

JWPani hr. Badeniowa, f  
WP. Bajewski Ignacy, f  

„ Bal Józef,
„ Bałłabari Józef,

WP. Bałłaban Karol, f  
„ Dr. Bandrowski Ernest, 

Świetny Bank kredyt, we Lwowie, 
WP. Dr. Barącz Roman,
WPani Barańska Aleksandra,
WP. Barański Franciszek,
W P.' Bauer Feliks,

„ Beil A.
„ Beiser Jakób aptekarz,
„ Dr. Berger Antoni,
„ Dr. Bertleff Karol, f
„ Berski Adam,
„ Berski Sylwester,
„ Berzewiczy Ezechiel,

Biała. — Świet. Rada miejska, 
WP. Biborski Aleksander,

„ WP. Dr. Biegeleisen Henryk, 
„ Biernacki,
„ Prof. Bisanz Gustaw,
„ Błażowski Wiktor,

Bobrka. — Świet. Rada powiat., 
WP. Bocheński Alojzy,

„ Bocheński Józef,
Bochnia. — Świet. Rada miejska, 

„ — Świet. Rada powiat.,
Bohorodczany. — Świet. Rada pow., 
WP. Borkowski, f

„ Borowski Józef,
Borszczów. — Świet. Rada pow., 
WP. Bratkowski Leon,

„ Braunseis Józef,
„ Brener Emil,

Brody. — Swiet. Rada miejska, 
WP. Bromilski Jan,

WP. Bromirski Leon,
„ Briihl Zygmunt, f  

JWP. br. Brunicki Józef, 
Brzeżany. — Świet. Rada powiat., 
Brzozów. — Świet. Rada powiat., 
WP. Brzozowski Karol,
Buczacz. — Świet. Rada powiat., 
WP. Budzyński Wiktor,

„ Buszczyński Konstanty,
„ Prof. Bykowski Juliusz,
„ Bykowski Stanisław, f  
„ Dr. Chądzyński Jan,
„ Chamski,

JWP. hr. Chodkiewicz Władysł., 
WP. Chojecki Zygmunt,

„ WP. Chrzanowski Ignacy,
„ Cielecki Henryk,
„ Cybulski Juliusz,

WPani Cybulska Wojciechowa,
J. O. Książe Czartoryski Jerzy,
J. O. Książe Czartoryski Konst., f  

„ „ „ Marceli,
„ „ „ Roman, f

WP. Dr. Czerkawski Euzebiusz, f  
„ Czerwiński Bolesław, f  

Czortków. - Swiet. Rada miejska, 
WP. Darowski Mieczysław,

„ Darowski Zygmunt,
„ Daszyński Władysław, prof. 

Dąbrowa. — Świet. Rada powiat., 
WP. Długoszewski Bolesław,

„ Dłuski Jan,
Dobczyńce. — Świet. Rada miejska, 
Dobromil. — Świet. Rada powiat., 
WP. Dobrzyński Stanisław,
Dolina. — Świet. Rada miejska,

„ — Świet. Rada powiat.,
Drohobycz. — Świet. Rada miejska, 
WP. Dr. Dulęba Władysław, 
JWPani Dylewska, jenerałowa,
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WPani Dziamska,
JE. lir. Dzieduszycki Włodzimierz, 
WP. Dzikowski Mieczysław,

„ Prof. Dzieśiewski Roman,
„ Inż. Dzieśiewski Walery,
„ Prof. Dr. Dziwiński Placyd, 
„ Elsner Alfred,
„ Dr. Feigel Longin,
„ Prof. Fiedler Tadeusz,

Wbny ks. kan. Focyewicz Bazyli, 
WP. Prof. Franke Jan,
WPani Franke Janowa,
WP. Prof. Freund August, f  
WPani Freundowa Augustowa, 
WP. Fröhlich M.,

„ Frühling Zygmunt,
„ Dr. Fuchs Franciszek,

WP. Dr. Gaik Jan,
„ Dr. Gębarzewski, f  
„ Gerżabek Ferdynand,
„ Dr. Gesang B.,
„ Giryn Kazimierz,

WPani Giżowska Prakseda,
„ Gnoińska,

WP. Goltental Ludwik, insp. kolei
[państw.

JWP. hr. Gołuchowski Agenor, f  
JWPani hr. Gołucliowska Ageno-

[rowa. f  
WP. Dr. Gońka Andrzej,
Gorlice. — Swiet. Rada powiat., 
WP. Górski CezaryV 
JWP. Prof. br. Gostkowski Rom., 
JE. Grocholski Kaźmierz, f  
Gródek. — Swiet. Rada powiat., 
WP. Gross Piotr, f  

„ Gruder,
Grybów. — Swiet. Rada powiat., 
WP. Gutowski Władysław,

„ Dr. Halpern Karol,
„ Hausner Alfred,
„ Hauswald Edmund
„ „ Otton,
„ Hawranek Edward,
„ H&wryszkiewicz Sylwester, 

JWPani br. Heindlowa,
WP. Herman Zygmunt,

WP. Hocliberger^ Juliusz, 
Horodenka. — Swiet. Rada pow., 
WP. Dr. Horwatli Adam,

„ Prof. Hoszowski Celestyn,
„ Hoppen Apolinary,
„ Ihnatowicz Jan,
„ Ilgner Klemens,
„ Irasek Antoni,

JEm. Ks. arcyb. Izak Issakowicz, 
Iwonicz. — Szanowny Zarząd Za- 

[kładu kąpielowego, 
JWP. hr. Jabłonowski Józef,
WP. Prof. Jaegermann Józef,

„ Dr. Janda Franciszek,
„ Prof. Janowski Józef,
„ Jarecki Henryk.

Jarosław. — Swiet. Rada miejska, 
„ — Swiet. Rada powiat.,

WP. Jasiński Zygmunt,
„ Jasiński Aleksander, f  

Jasło. — Swiet. Rada powiatowa, 
WP. Jaszczurowski Mieczysław, 
Jaworów'. — Swiet. Rada powiat., 
WP. Jaworski Tomasz,

„ Jorski Ignacy,
„ Kalinowski,
„ Kalir Natan, bp.

Kałusz. — Świet. Rada powiat., 
WP. arch. Kamienobrodzki Alfred, 
WP. Kamiński Ludwik,
Kamionka strumiłowa. — Swiet.

[Rada powiat., 
WP. Katyński Stanisław,

„ Kędzierski Zygmunt,
WPani Keplowa,
WP. Kielanowski Tytus, f  
WPani Kielanowska Tytusowa, 
WP. Dr. Kilarski Tadeusz, f  
Wbny ks. Kirchenberger Michał, 
Szanowni Kiselki Karola, spadkob., 
WP. Kleczkowski Kazimierz,

„ Klerkiewicz,
„ Klobasa Karol,
„ Koestlich Ferdynand, f  
„ Koliman Stanisław,
„ Kolm,
„ Kolhepp Andrzej,
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Kołomyja. — Świet. Kasa oszczęd., 
Szanowny Komitet sceny narodow., 
WPani Komunicka Marya,
Wbny Ks. infułat Koppe Józef, f  
WP. Koralnicki Michał,

„ Dr. Kosak Leon,
„ Dr. Kosiński Adam, Syndyk

[Towarz.,
„ Kostrakiewicz-Zborowski Wł., 
„ Koszowski Eustachy.
„ Kotłowski Stanisław,
„ arch. Kowalczuk Michał,
„ Kowczyński Zygfryd,
„ Kozłowski Władysław,

Kraków. — Świet. Dyrekcya tow.
[wzajemnych ubezpieczeń, 

WP. Kraus Jan,
„ Kraus Ignacy,
„ Kraustein Antoni,
„ Dr. Kretkowski Władysław, 
„ Dr. Krobicki Tadeusz,
„ Królikowski Stanisław,
„ Kronenberger Stanisław, 

WPani Kropiowska Marya,
Krosno. — świet. Rada miejska,

„ — Świet. Rada powiat.,
WP. Dr. Krówczyński Żegota, f  
WPani Kruszewska Marya,
WP. Dr. Krzeczunowicz Kornel, 
WP. Krzen Edmund.

„ Krzyś z tofowicz Ignacy,
„ Krzyżanowski Antoni, f  
„ Dr. Kuczyński Stefan,
„ Kuhn Adolf,
„ Kułakowski Kazimierz,
„ KunaszowSki Maciej,
„ Kunowski Jan,

Kuty. — Świet. Rada miejska, 
WP. Langie Tadeusz,
Wbny Ks. Laskowski Józef, f  
WP. Lazarus Maurycy,

„ Leski Zygmunt,
„ Leszczyński Stanisław,
„ Dr. Lewakowski Maryan, 

JWP. lir. Lewicki,
WP. Lewicki Jan,

„ Lewiński Jan,

WP. Dr. Lilien Edward,
„ Lilienfeld Marek,

WPani Lilienfeldowa Markowa, 
WP. Link Franciszek,
Lisko. — Świet. Rada powiat., 
WP. Dr. Lisowski Maryan,
Wbny Ks. Listopadzki Józef,
WP. Dr. Lityński,

„ Dr. Longschamps Włodzim., 
„ Dr. Lowenstein Natan,

J. O. Książe Lubomirski Andrzej, 
Lwów. — Świetna Kasa oszczęd., 

„ — Świet. Rada miejska,
„ — Szanowne Tow. gimn.

[„Sokół“, 
WP. Łachociński Stanisław, 
Łańcut. — Świet. Rada miejska,

„ — Świet. Rada powiat.,
WP. Prof. Dr. Łazarski Mieózysł., 

„ Łempicki Jan,
JEm. Ks. bisk. Łobos Ignacy, 
JWP. lir. Łubieński Józef,
WP. Łukasiewicz Ignacy,
‘ „ Maclian Edward,

„ Dr. Machek Emanuel,
„ Dr. Mahl Jakób,
„ Makowiecki Stefan,
„ Marcinkowski Władysław, f  
„ Prof. Marconi Leonard,

WP. Prof. Maryniak Bogan, Kura- 
[tor Tow.,

WP. Maślanka,
„ Mataszowski Leonard,
„ Mataszowski Ludwik,
„ Merson Edward,
„ Meriel Stefan,
„ Miączyński Kazimierz,
„ Miączyński Piotr,
„ Mierzwiński Władysław,
„ Mikolasch Juliusz,
„ Mikolasch Piotr, f
„ Miłaszewski Adam, f
„ Mises Artur,

JWP. br. Miltitzowa Walentyna, 
WP. Młocki Alfred,

„ Mochnacki Tymoleon,
„ Mołodecki Kazimierz,
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Wbiiy ks. kanonik Monastyrski, f  
W P. Moraczowski Maciej,

„ Morelowski Antoni,
Mościska. — Świet. Rada powiat., 
Wbny ks. infułat Mossing,
WP. Morański Karol,

„ Muller Henryk,
„ Miinnich Tadeusz,

Myślenice, — Swiet. Rada powiat.., 
WP, Nalilik,

„ Niedzielski Mieczysław,
„ Prof. Dr. Niementowski Stef., 
„ Niedźwiedzki Bolesław,
„ Prof. Niedźwiedzki Julian,
„ Niewiadomski Henryk,

JWP. lir. Niezabitowski Włodzim., 
Wbny ks. Nowakowski Józef, 
Nowy Targ. — Swiet. Rada miejska, 

„ „ — Świet. Rada powiat.,
WP. Obst Jan,

„ Dr. Obtułowicz Ferdynand,
„ Oestorreieher Karol,
„ Prof. Dr. Olearski Kazimierz, 
„ Dr. Opolski Witold,
„ Dr. Orski Jan,
„ Osostowicz Bronisław,
„ Ostaszewski Teofil,
„ Pajączkowski Karol,
„ Poglies,
„ Parnas Maksymilian,

WPani Parnasowa Maksymilianowa, 
WP. Prof. Pawlewski Bronisław, 

[Kurator Tow., 
WPani Pawlewska Bronisławowa, 
WP. Dr. Pawlikowski Antoni,

„ Dr. Petelenz Ignacy,
„ Pieńczykowski Antoni,

WPani Piętakowa Leonardowa, 
WP. Pliiscli Ferdynand,

„ Dr. Piłat, Władysław,
JWP. lir. Piniński Leonard,
WP. Podhorodecki Włodzimierz,

„ Podlewski Waleryau,
JWP. lir. Potocki, Alfred, j  
JWPani lir. Potocka Marya,
JW P. lir. Potocki Roman,
WP. Dr. Prus Jan,

Przemyśl. — Świet. Kasa oszczęd.,
„ — Świet. Kasa zaliczk.,
„ — Świet. Rada miejska,
„ — Świet. Rada powiat.,

Przemyślany. — Swiet. Rada pow.,
WP. Przybylski Zygmunt,

„ Radwański Ludwik,
„ Ramułt. Baldwin Ludwik,
„ Rauch H.,
„ Rawski Wincenty,
„ Regiec Ludwik,
„ Reisenstein Rudolf, , -

Dr. Reisinger Aleksander, f  
WPani Rosenbergerowa, z. ^ y~
WP. Richtmann Zygmunt, h  - ^
Rohatyn. — Świet. Rada powiat.,
WPani Rojowska,
JWP. br. Romaszkan August,

„ „ „ Mikołaj,
„ lir. Romer Adam,

WP. Dr. Rosenbusch Leon,
„ Rosinkiewicz Kazimierz,
„ Rossołowski Stanisław, j  
„ Roszczyński Aleksander,
„ Dr. Rotli Józef,
„ Rozborski Józef,
„ Rucker Zygmunt, bp.

WPani Ruckerowa Zygmuntowa,
Rudki. — Świet. Rada powiat.,
WP. Dr. Rutowski,

„ Rybicki Aleksander,
„ Prof. Ry cli ter Józef,

Rzeszów. — Świet. Kasa oszczęd.,
„ — Świet. Rada powiat.,

WP. Rzewuski Przemysław,
Sambor. — Świet. Rada miejska,
Sanok. — Świet, Rada miejska,
J. O. Książe Sapieha Adam,

„ „ „ Leon, y
„ „ „ Władysław,

WP. Sopuch Reiner Józef,
„ Dr. Scliatauer Antoni, f  

WPani Schiłlerowa Antonina,
WP. Dr. Schmidt Edmund,

„ Schneider Józef,
„ Dr. Schramm Hilary, c / t ■ - -

WPani Schusterowa Antonina,
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Sędziszów. — Szanowny Zarząd cu-
[krowni,

WPani Soferowiczowa,
J. Em. ksiądz kard. Sembratowicz 

[Sylwester, 
WP. Semkowicz Antoni,

„ Sianożęcki Wojciech Aleks., 
JWP. hr. Siemieński Jan,
WPani Sieradzka,
WP. Simon Edward,
WPani Simonowiczowa,

„ Skałkowska Jadwiga,
WP. Prof. Skibiński Karol,
JWP. hr. Skarbek Henryk,
WP. Skowron Franciszek,
Wbny ks. Dr. Skrocliowski Eust., f  
WP. Skwarczyński Władysław,

„ Śladkowski Wacław,
„ Słonecki Albin,
„ Słoniński Władysław,

WPani Słonińska,
WP. Słomski Damazy,

„ Dr. Smutny Karol, f  
Śniatyn. — Swiet. Rada powiat., 
WP. Sojka Stanisław,
Sokal. Swiet. Rada miejska,

„ — Swiet. Rada powiat.,
WP. Sokołowski Ryszard,
JEm. ks. biskup Solecki Łukasz, 
WP. Spausta Władysław,

„ Dr. Stachiewicz Teofil,
„ Stahl Henryk,

Stanisławów. — Swiet. Kasa oszcz., 
„ — Swiet. Rada pow.,

WP. Stankiewicz Jan,
Stare miasto. — Swiet. Rada pow., 
WP. Steffel Franciszek,

„ Stein Adolf,
„ „ Jan,
„ Stetner Jan,
„ Stetner Konstanty,
„ Stokowski Leon,
„ Stor cli Jakób,
„ Stupnicki Hipolit,
„ Stupnicki Ksawery,
„ Dr. Strzelecki Feliks, f

WPani Spilmanowa,

WP. Dr. Świątkiewicz Michał,
„ Świątkowski Antoni,
„ Świerzyński Michał,

Wbny ks. kanonik Sylwester Józef, f  
WP. Prof. Syroczyński Leon,

„ Szczepański Piotr,
WPani Szczepańska Stanisława, 
WWPnie Szemelowskie,
Tarnobrzeg. — Swiet. Rada pow., 
Tarnopol. — Swiet. Rada miejska, 
Tarnów. — Swiet. Rada miejska, 

„ — Swiet. Rada powiat.,
JWP. hr. Tarnowski Staniał.,

„ „ „ Tadeusz,
WP. Dr. Tatarczuch Władysław,

„ Tckórznicki Piotr,
Teatru hr. Skarbka — Szanowna 

[Dyrekcya, 
WP. Teleżyński Aloizy,

„ Temporale, f  
„ Thom,
„ Prof. Thullie Maksymilian, 

Tłumacz. — Swiet. Rada powiat., 
WP. Torosiewicz Emil,
_ „ Torosiewicz Mikołaj,
S. p. Dr. Towarnickiego Jana — 

[Fundacya stypendyjna, 
Szanowne Towarz. łyżwiarskie we 

[Lwowie,
WP. Traczewski Piotr,

„ Traczewski Kazimierz, 
Tramwaju lwowskiego elektr. Szan.

[Dyrekcya, 
Trembowla. — Swiet. Rada powiat., 
WP. Treter Aloizy,

„ Treter Piotr,
Wbny ks. Tropiński Jan,
WP. Tucek,
Turka. — Swiet. Rada powiat., 
Wbny ks. kanonik Turzański Karol, 
WP. Tylko Jan,

„ Tymolski Tobiasz, f  
JWP. hr Tyszkowski Józef,
WP. Ubysz Władysław,

„ Ujejski Kornel
„ Ulmer Narcyz,
„ Dr. TJhma Czesław,
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Wadowice. — Świet. Rada miejska, 
„ — Świet. Rada powiat.,

WP. Dr. Wałek Wojciech,
„ Wanisek Stan.,
„ Warchałowski Leopold, f  

WPani Wartka Wanda,
WP. Wczelak Józef,

„ Dr. Weigel Józef,
„ Wenzel Karol,
„ Werner Arnold,
„ Wesołowski,
„ Dr. Wiczkowski Józef,
,, Widajewicz Władysław,
„ Dr. Widmann Oskar,

^  „ Prof. Widt Seweryn,
„ Wierzbicki Karol,
„ „ Ludwik,

JEm. ks. arcyb. Wierzclilejski, f  
WP. Wiśniewski Feliks,

„ Witkowski August,
„ Witkowski Stefan,
„ Witkowski Władysław,

JWP. hr. Wodzicki Karol,
„ „ „ Kazimierz,

„ „ Ludwik, f
WP. Wójcicki,

„ Wolfart Franciszek,
„ Woliński Mikołaj,
„ Wolski Wacław,
„ Prof. Dr. Wołoszczak Eust., 
„ Wroński Adam,

J. O. Książe Wtirtemberg Wilhelm, 
[marszałek polny, f  

Wysoki Wydział krajowy,

WP. Wysocki Józef,
„ Yeltze Ludwik,
„ Yoss Henryk,
„ Prof. Zachariewicz z Lwigrodu ^  

[Julian,
S. p. Zahorskiego Konstantego — 

[Fundacya stypendyjna,
WP. Prof. Dr. Zajączkowski Wła- ^

[dysław,
„ Załoziecki Roman,
„ Dr. Zakreys Franciszek,

Zarząd łazienek św. Anny we Lwo-
[wie,

Zarząd łazienek Diany we Lwowie,
„ Wystawy przemysłowo -bu- 

[dowlanej,
WP. Zborowski Ignacy,

„ Zbroźek Dominik, f  ^
WPani Zeitleben Wanda,
WP. Dr. Zgórski Kazimierz,

„ Ziembicki Stanisław,
JE. Dr. Ziemiałkowski Floryan,
Wbny ks. Ziemiański, f  
WP. Zienkiewicz Wiktor,

„ Zima Franciszek,
„ Dr. Zipper Albert, >

Złoczów. — Świetna Rada powia-
[towa,

WP. Zubrzycki Jan, ^
„ Zubrzycki Janusz,
„ Żak Albert,
„ Dr. Żrnurko Wawrzyniec, *>•

Żółkiew. — Świet. Rada miejska,
„ — Świet. Rada powiat.,

Żywiec — Świet. Rada powiat.



DOM SŁUCH. LWOW. POLITECHNIKI
(własność tabularna Tow. „Bratniej Pomocy“).

Mija już 8 la t,  gdy na W alnem Zgromadzeniu Towarzy
stwa „Bratniej Pomocy“ słuchaczów Politechniki we Lwowie 
podniesiono i av formę stanowczej uchwały ujęto myśl wybu
dowania domu akademickiego; w nim mieli znaleść wygodne 
i tanie pomieszkanie niezamożni słuchacze Politechniki, człon
kowie „Bratniej Pomocy“, chcący, pomimo swych skromnych 
zasobów pieniężnych, korzystać ze studyów technicznych. 
Piękna ta myśl, tchnąca szczerem koleżeństwem, którego 
żywe objawy zawsze młodzież politechniczną charakteryzo
wały, powstała już dawniej pomiędzy słuchaczami naszej 
Politechniki, a tylko przeróżne okoliczności, a przeważnie 
trudności finansowe przeszkadzały ujęciu tej myśli w real
niejsze formy.

Wniosek, referowany przez W iktora Syniewskiego w imie
niu grona kolegów (Alszęr W iktor, Grocliowalski Kazimierz, 
Grossmann Stanisław, Haładej Jan , Kobylański Tadeusz, K ra
mer Wilhelm, Mataszowski Ludw ik, Moraczewski Jędrzej, 
Ruebenbauer Karol i Syniewski W iktor) n a  owem Zgroma
dzeniu w dniu 24. listopada 1888, polecał W ydziałowi ToAvarz. 
rozpatrzenie projektu budoAvy domu, jako też podanie av jak  
najkrótszym  czasie- W alnemu Zgromadzeniu sposobił sfinanso- 
A\rania tego projektu. R Ó A A m ie ż  miał AVydział zbadać, czy nie 
należałoby na domu tym  ulokoAvać funduszu żelaznego Towa
rzystwa. W ydział zajął się rzeczyAviście z całą energią zba
daniem tej spraAvy, a lubo ŚAviadomy b y ł , iż proAvadzenie 

budoAvy domu jest praAvie nad siły szczupłej stosunkoAvo
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garstki młodzieży, obarczonej ponad zajęcia szkolne jeszcze 
czynnościami Towarzystwa — pomimo tego przyszedł na 
W alne Zgromadzenie w dniu 1. grudnia 1889 z wnioskiem:

„Walne Zgromadzenie uznaje myśl budowy domu dla 
niezamożnych słuchaczów Politechniki za nader zbawienną 
i poleca AYydziałowi wybrać osobny K om itet, który zająć się 
ma jak  najenergiczniej urzeczywistnieniem tej myśli“.

Jedna i druga uchwala W alnego Zgromadzenia została 
nietylko przez młodzież politechniczną, ale także przez szer
sze koła społeczeństw a, życzliwe młodzieży, z wielkim aplau
zem przyjętą.

W ypełniając uchwałę Walnego Zgrom adzenia, wybrał 
W ydział Towarzystwa z swego grona do K om ite tu : Kosowi
cza A ndrzeja, Piekarskiego Kazim ierza, Sclileyena A rtura
i Tołoczkę E dw arda, a z poza W ydziału powołał: Breiten- 
walda Roberta, Godlewskiego Feliksa, Tabaczyńskiego Ludwika
i Sawickiego Aleksandra. Komitet natychm iast ukonstytuował 
się, wybierając Nosowicza przewodniczącym, Tabaczyńskiego 
sekretarzem a Tołoczkę skarbnikiem.

Jednak skład tego Kom itetu zmieniał się jednocześnie ze 
zmianą osób w W ydziale ta k , iż niepodobna było rozpocząć 
jakiejś systematycznej akcyi. To spowodowało też nastę
pujący wniosek, jak i został na W alnem Zgromadzeniu, z oka
zja rezygnacyi ówczesnego W ydziału dnia 10. marca 1890, 
uchw alony: „AYalne Zgromadzenie Avybiera Komitet zło
żony z 8-miu członków, a W ydział Towarzystwa deleguje do 
tegoż swego rejjrezentanta“. AV ten sposób zawiązał się 
pierwszy stały  K om ite t, który później tylko od czasu do 
czasu miał się uzupełniać.

Pod energicznem przewodnictwem kol. Rollego Karola, za
czął Kom itet rozsełać odezwy do dzienników, jakoteż listy z za
proszeniami do składek na rzecz domu. Ułożono też regulamin 
K omitetu i zaprowadzono potrzebne księgi. Poparcia u publi
czności rzeczywiście nie brakło , a pierwsze trzy  datki nadeszły 
od życzliwego orędownika myśli budowy domu, dyrektora stacyi 
keramicznej, Edmunda Krzena, tudzież M atyldy Tabaczyńskiej
i Jana Pisza. Aby jak  najbardziej rozszerzyć akcyę Komitetu
i nadać całej sprawie większe znaczenie, uchwalono na AVal- 
nem Zgromadzeniu Towarzystwa dnia 80. listopada 1890 za
prosić do Komitetu także osoby z poza grona słuchaczów
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Politechniki. Jednak w roku adm. 1890/91, który w historyi 
Towarzystwa zaznaczył się jako rok zastoju, także i w Ko
mitecie nic nie zdziałano. Dopiero w r. 1891/92 zaczyna się 
znowu krzątać Kom itet pod ¡przewodnictwem Józefa Sosnow
skiego około spraw budowy domu. I  tak uzyskano reskryptem  
c. k. Namiestnictwa pozwolenie na zbieranie publiczne skła
dek w Gralicyi, a korzystając z tego pozwolenia wydruko
wano i rozsyłano listy składkowe i odezwy z prośbą o po
parcie przedsięwzięcia. Co najważniejsza otrzymano miejsce 
pod budowę dom u; mianowicie pp.: ijmof. Zachariewicz Ju- 

aj/L J sSosA ' lian i budowniczy Lewiński Jan  ofiarowali grunt In a  ten cel.
Idąc w ślad uchwały Walnego Zgromadzenia, a „czując nie
możność wykonania zamiaru własnemi siłam i“, postanowiono 
zaprosić cały szereg ludzi wybitnych z pośród szerszej publi
czności. I  rzeczj^wiście wkrótce potem zaproszono na razie 
następujących panów: prof. Dr. Placyda Dziwińskiego, J u 
liusza H ochbergera, Jana Lew ińskiego, Edm unda Mochna
ckiego, Macieja Moraczewsliiego, Leona Syroczyńskiego, Ju 
liana Zachariewicza i Franciszka Zimę.

Cała jednak dotychczasowa akcya Kom itetu w jednym 
względzie u tjrkała — brak było mianowicie znaczniejszych za
sobów m ateryalnych na cel dom u, co powszechnie zauwa
żano , a wskutek czego była dotychczasowa działalność Ko
m itetu ospałą. Ta kwestya zniechęcała wielu członków Komi
tetu  , gdyż publiczność nie pospieszyła z taką ofiarnością, 
jakby się można było spodziewać, a powoli nadchodzące 
składki wskazywały na t o , iż projekt wybudowania domu 
albo trzeba na kilkadziesiąt la t odłożyć, lub czekać na ja 
kiś zapis. Temu brakowi postanowiono wreszcie na W al- 
nem Zgromadzeniu Tow. z dnia 28. listopada 1893 zara
dzić. W ydział w porozumieniu z Komitetem młodzieży po
staw ił przez usta Alfreda Zachariewicza wniosek: W alne 
Zgromadzenie przeznacza 10.000 zł. a. w. w papierach Avar- 
tościowych z kapitału  żelaznego Towarzystwa na cel bu
dowy domu słuch, lwowskiej Politechnik i, pod warunkiem 
oczywiście, że dom ten stanie się tabularną własnością „Bra
tniej Pomocy“. Nowy przewodniczący Kom itetu Alfred Za
chariewicz k rząta ł się energicznie około doprowadzenia bu
dowy domu w jak  najkrótszym czasie do skutku.



W krótce też a mianowicie 15. grudnia 1893 pojawiło się 
zaproszenie z podpisami ówczesnego rektora Dr. Dziwińskiego 
i Alfreda Zachariewicza do wpływowych osób grodu naszego 
z rozmaitych kół tow arzyskich, do przystąpienia do Komitetu 
obszerniejszego, którego pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 
21. grudnia tegoż roku o godz. 6 wieczorem w sali fizyki 
Szkoły politechnicznej. Z powodu rozpoczynających się feryi 
świątecznych niewielu wprawdzie panów przybyło — jednak 
chętni, a życzliwi młodzieży politechnicznej , członkowie z za
proszonego komitetu obszerniejszego ukonstytuowali się na 
temże zgromadzeniu w komitet obszerniejszy. K om itet ten 
m iał swojem doświadczeniem i pomocą wspierać K om itet mło
dzieży, który też przyjął na siebie, w myśl słów Alfreda 
Zachariew icza, jako Kom itet Avykonawczy czynności prze- 
jjrowadzenia uchwał Kom itetu obszerniejszego. Jednocześnie 
ukonstytuow ał się K om itet obszerniejszy w następujący spo
sób: PrzeAvod. Kom. obszer.: Dr. Placyd Dżiwiński, zastępcy 
przew odn.: Alfred Sulim a-D eym a, Edward Jędrzejowicz, Ma
ciej Cholewa- Moraczewski i Aleksander Stroka. Sekretarzem 
kom itetu obrano Ludwika B aldw in-R am ułta, zaś jego zastępcą 
każdoczesnego przewodniczącego Komitetu wykonawczego — 
naówczas Alfreda Zachariewicza. Skarbnikiem Komitetu obrano 
prof. Romana Dzieślewskiego.

Na temże Zgromadzeniu uchwalono wybrać podkomitet 
dla sprawy funduszów i sk ładek : w skład którego weszli p p .: 
Dzieślewski, Dżiwiński, Narcyz Ulmer, Dr. Alfred Zgórski 
i Franciszek Zima. Dalej postanowiono w roku 1894 podczas 
W ystaw y kraj owej założyć kamień węgielny pod budowę 
domu. W  końcu uchwalono polecić prezydyum obu Komitetów 
ułożenie stosunku wzajemnego Komitetu obszerniejszego i wy
konawczego. Na posiedzeniach obu prezydyów, które odby
wały się odtąd w Towarzystwie politechnicznem , zajmowano 
się wydaniem książeczek składkowych groszowych na rzecz 
domu, ułożeniem owego stosunku, jakoteż regulaminu domu.

Energiczne z początku zajęcie się całą sprawą Komitetu 
wykonawczego wkrótce niestety ustało. Jednak W ydział To
w arzystwa , lubo obarczony czynnościami Towarzystwa i Zja
zdem b. słuchaczów Politechnik i, nie spuszczał sprawy z oka. 
Ze względu na to , iż w r. 1894 z powodu W ystaw y krajowej 
był tak  robotnik, ja k  i m ateryał tańszym (mały ruch budo-
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wlany t a k , iż cegły można było zakupić niżej kosztów pro- 
dukcyi) jak  rów nież, iż w myśl uchwały Kom. obszerniejszego 
podczas W ystaw y krajowej i Zjazdu b. słuch, politech. 1w o a v . 
kamień węgielny pod budowę m iał być założony — postano
wił W ydział Towarzystwa na posiedzeniu z dnia 29. maja
1894 w miejsce ustępującego Alfreda Zachariewicza powołać 
na przewodniczącego Komitetir wykonawczego Karola Rueben- 
bauera , ówczesnego prezesa „Bratniej Pomocy“. Dnia 12. maja 
tegoż roku przedłożył Ruebenbauer prezydyum  Kom itetu ob
szerniejszego projekt konkursu na plany rzutów poziomych 
domu. Na podstawie tego projektu ogłoszono konkurs na rze
czone plany, wyznaczając term in ostateczny do 20. czerwca 
1894. Do konkursu stanęli tylko słuchacze Politechniki. W  skład 
zaś ju ry  weszli pp.: prof. Gustaw B isanz , prof. Dziwiński 
jako prezes, prof. Tadeusz M unnich, arcli. R am ułt, jako se
kretarz i reprezentant młodzieży Karol Ruebenbauer. Do kon
kursu zgłoszono pięć planów. Na posiedzeniu ju ry  z dnia 24. 
czerwca otrzym ał pierwszą nagrodę (list pochwalny i 40 ko
ron) za plany pod godłem „Strzała“ i drugą nagrodę (list po
chwalny i 20 koron) pod godłem „?“ Jakób Kuraś. Trzecią 
nagrodę (list pochwalny) za plany pod godłem „Szczęć Boże“ 
otrzym ał Eliasz Finkelstein. Wreszcie pochlebną wzmiankę 
za 2>lany pod godłem „... w św iat“ otrzym ał Alfred Zaclia- 
riewicz.

Plany pod godłem „Strzała“ uznał K om ite t, po prze
prowadzeniu pewnych zmian według wskazówek ju ry  — za 
plany domu i polecił p. Kurasiowi wypracowanie szczegółów 
projektu.

Fasadę zaprojektował p. Kuraś według wskazówek p. Mi
chała Łużeckiego i Komisyi technicznej budowy domu.

Stosownie do uchwały Komitetu obszerniejszego przystą
pił Kom itet wykonawczy dnia 12. lipca 1894, korzystając ze 
Zjazdu b. słuchaczów lwowskiej Politechniki, do założenia ka
mienia węgielnego. Założeniem kamienia węgielnego zajął się 
bezinteresownie m ajster murarski, p. Jan  Krach, ofiarując za
razem wszelkie potrzebne m ateryały. Koszta poświęcenia po
kryła ze znaczną nadwyżką składka zarządzona przy poświę
ceniu przez inżyniera p. Leona Krobickiego (zebrano 76-75 zł.). 
Uroczystości poświęcenia dopełnił ś. p. ks. Dr. Eustachy Skro- 
chow ski, prof. uniw. i b. prezes Bratniej Pomocy z r. 1862/3.

f i r r . i- 6/7 " /’V e-i-cs. ,
ćlóó
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Teraz przystąpiono do uregulowania kw estyi finansowej 
budowy domu. I  tak  W ydział Towarzystwa złożył 10.000 zł. 
w listach zastawnjrcli 4 °/0. Bank zaliczkowy zaś udzielił po
życzki wekslowej w wysokości 6.000 na 7% na podpisy pp.: 
Jana Lewińskiego, Juliana Z acharew icza , Tadeusza Mostow
skiego, Narcyza Ulm era, W incentego Rawskiego, Tadeusza 
Munnicha, Franciszka Deyczakowskiego, Placyda Dziwińskiego 
i Romana Dzięślewskiego. Bank handlowy udzielił pożyczki 
wekslowej 6 1/2 °/0 na 830 zł. Oprócz tego staraniem Komitetu 
wykonawczego uzyskano znaczną ilość materyałów darmo 
j a k : cegły, kamień , szyny itp., a na innych uzyskano zniżki 
częstokroć w iększe, ja k  mają pp. budowniczoAvie.

Kierownictwo doradcze i odpowiedzialne za budowę przy
ją ł p. Tadeusz Mostowski budów., zaś akcyę budowy prowa
d z ili: słuch, politech. Gisman Ferdynand, jako adm inistrator, 
Kuraś Jakób , jako inspicyent roboty, zaś Karol Ruebenbauer, 
jako kierownik całej akcyi.

Dnia 25. sierpnia rozpoczęto budowy ziemne, uzyskawszy tym 
czasowe pozwolenie p. prezydenta m iasta ; wpierw jednak prze
prowadził dokładną nńvelacyę i wyrównanie granic real. Max. 
Huber i Adam L ew icki, asyst. Pol. Zaś uchwałą z dnia 9. paź
dziernika 1894 1. 60.029/111 uzyskano konsens na budowę. Kan- 
celaryę budowy urządzono w sąsiedniej willi p. Lewińskiego, 
za co płacono miesięcznie 5 zł. czynszu. Narzędzia potrzebne 
do budowy, jakoteż deski stare i kobyłnice wypożyczono po 
części od p. Lew ińskiego, a po części od p. Mostowskiego. 
Całą parcelę otoczono tymczasowym parkanem.

Jednocześnie z akcyą budowlaną prowadził Komitet 
także i akcyę finansową. I  tak  zapewniono się w skutek poro
zumienia z p. dyrektorem Banku krajowego, iż na dom 
udzieli Bank pożyczki 35-ciu tysięcy zł. Dalej wniesiono li
czne podania do rozmaitych instytucyi o subwencyę- i roz
syłano listy składkowe. C. k. Namiestnictwo reskryptem  
odpowiednio przedłużyło , wskutek wniesionego podania , po
zwolenie na zbieranie składek po koniec roku 1895.

S 8 Z końcem listopada dom był pod dachem. AV porze zi
mowej zajmował się Kom itet głównie opracowaniem szczegó
łów potrzebnych do budowy, zbieraniem składek, a wreszcie 
sprawą intabulacyi realności i pożj^czki Banku krajowego.



174

Uchwałą c. k. Sądu krajowego we Lwowie z dnia B. sty
cznia 189B 1. 67.332 zaintabulowano na rzecz Towarzystwa 
„Bratniej Pomocy“ realność i utworzono ciało hipoteczne pod
1. kon. 1276/74 1- w. h. 1296/74, zaś 28. maja 1895 1. 29561 
zaintabulowano pożyczkę am ortyzacyjną 4°/0 27.000 zł. p łatną 
w 34^2 latach po 1.485 zł. czyli wraz z umorzeniem kapitału  
po 5'5°/0 rocznie.

Dnia 5. kwietnia 1895 odbyło się posiedzenie Komitetu 
obszerniejszego, gdzie Komitet wykonawczy zdał sprawę z swej 
dotychczasowej czynności. Na posiedzeniu tern aprobowano 
czynności Kom. wykonawczego, poczem uchwalono zwiększyć 
liczbę członków K om itetu , wydać nowe odezwy i listy skład
kowe i lokować pieniądze, uzyskane z pożyczki, w pocztowej 
Kasie oszczędności.

W  dalszym ciągu postanowiono jak  najusilniej pomagać 
Komitetowi wykonawczemu w rychłem ukończeniu budowy; 
członkowie prezydyum przeto , jak  i inni członkowie Komi
te tu , z p. prof. Zacliariewiczem na czele, osobiście w akcyi 
Kom itetu wykonawczego jako doradcza Komisya techniczna 
brali udział. Te zabiegi Komitetu zostały świetnym skiitkiem 
uwieńczone.

Dnia 24. listopada 1895 został dom xu’oczyście otwarty. 
Przed aktem poświęcenia domu odbyło się posiedzenie Komitetu 
obszerniejszego, na którem Avysłuchano sprawozdania techni
cznego (p. Kuraś) i kasowego (prof. Dzieślewski). Oba spra
wozdania przyjęli zgromadzeni bez dyskusyi do wiadomości, 
poczem prezes Komitetu obszerniejszego, Dr. Dziwiński od
dał gmach na własność „Bratniej Pomocy“. O godz. 12 w po- 
łudnie odbyło się poświęcenie budynku. Aktu tego dokonał 

ż p ,  ks. arcybiskup Izak Issakowjcz , poczem nastąpiły  liczne prze-
mówienia, w których podnoszono zashigi wykonawców idei 
budowy.

Jak ie  korzyści oddaje ta  w całem tego słowa znaczeniu 
hum anitarna instytucya, omówimy później.

Teraz jeszcze wracamy do czynności, które już W ydział 
dla ukończenia niektórych przekazanych mu przez Komitet 
spraw przedsięwziął. Przedewszystkiem przeprowadzono do
datkową 4% pożyczkę w wysokości 5.000 zł. w. a. w Banku 
krajowym zwrotną w 341/2 la tach , tak  jak  poprzednia, która
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została w myśl uchwały c. k. Sądu krajowego z dnia 2. maja 
1896 1. 27.341 na rzecz Banku zaintabulowaną. Wykończono 
niektóre pomniejsze roboty, sprawiono inwentarz do kuchni 
potrzebny, postawiono kręgielnię według jjlanu słuch. Polit. 
Wai’chałowskiego, a wreszcie wykonano łazienki według planu 
Ruebenbauera. Oprócz tego zajęto się uporządkowaniem pod
wórza, pozasadzano wzdłuż granic realności drzewka, a jeszcze 
postawiony zostanie drążek gimnastyczny i posadzka strychowa 
zostanie położoną. Roboty te wykonano w granicach fundu
szów na dom podług kosztorysu przeznaczonych.

Podajemy też tu taj krótki opis domu.
Plany domu słuchaczów lwowskiej Politechniki, jak  po

wyżej wspomnieliśmy, zaprojektował słuchacz Politech. Jakób 
Kuraś. Nieznaczne poprawki, wykonane wskutek poleceń jury, 
w niczem prawie myśli autora nie zmieniły. Budynek, którego 
frontową i prawą stronę boczną od ul. Krzyżowej okazuje

Fig. 1.

fig. 1., stoi ze wszech stron wolno na przestrzeni, obejmującej 
450°kw. — 1.618'2m2 według pomiarów katastralnych. Linia 
frontowa całej parceli ma 3 0 0 »i długości, granica boczna 
z prawej północnej strony 60'7 m, z lewej południowej 47-0m, 
zaś tylna (zachodnia) granica realności wynosi 32-9 m. Linię
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graniczną z lewej strony przyjęto jako już wyprostowaną. 
(Faktycznie jest ona linią łam an ą , tak, iż według planów 
tabularnych cała realność je st o l l°k w . czyli 39'B6 w2 większą). 
Realność je st z trzech stron otoczona parkanem, zaś z tylnej 
zachodniej zamyka ją  kręgielnia. Budynek je st dwupiętrowy, 
zajmuje 468 w 2 powierzchni. Frontem  zwrócony je st budynek 
do ulicy ks. Issakowicza (boczna ulicy Krzyżowej) w oddale
niu 6'0»!, a ten sam odstęp zachowany jest także od sąsie
dnich granic.

W  kierunku  zachodniego skrzydła  (z ty łu  budynku) 
w oddaleniu 14-Om wznosi się na szkarp ie , p rzeciętn ie 4-0 m  
wysokiej, kręgielnia, zajm ująca 71 '5m 2 przestrzeni. R eszta  po
w ierzchni parceli przeznaczona je s t  na  ch o d n ik i, podwórze 
traw nik i. Spad terenu  dąży ku północy i wynosi około 5 °/0. 
Dokoła realności i u  podnóża skarpy  kręgielni zasadzono 
drzew ka w odstępach 3'5 m. Od strony  północnej budynku znaj
duje się studn ia  Aviercona, 22'5 m  głęboka i śm ietnik drew niany, 
zaś od strony południow ej pom pa zlewowa. Dół kloaczny 
je s t  od strony  zachodniej w odstępie 4'Offl od budynku ; 
średnica jego wynosi 3-0?m, a pojemność 21-0 m'-'. Dół na 
wodę zlewmą je s t także w odległości 4-0 m  um ieszczony, śre
dnica jego je s t  1-Bm ,  a pojemność 3’2 m 3. P lan  sy tuacy jny ' 
p rzedstaw ia fig. 2. F ro n t budynku  m a 15’2w  dług., boczne 
fasady m ają po 27-lw  dług., zaś ty ln a  17-7 m  d ług . Do bu
dynku są trz y  w ejścia: z fro n tu , prow adzące na p a rte r  po 
schodach z dwoma podestam i (albowiem su te reny  są wysokie), 
i dwa po stronie północnej, z k tó rych  pierw sze prow adzi do 
k latk i schodow ej, a s tąd  na p a rte r  i do s u te re n , a drugie 
ty lko do suteren. D rzw i frontowe proAyadzą Avprost do p a rte ru , 
zaś z północnej strony  Avchodzi się Avpieiw do m ałego przed
sionka, a następnie przez drzAvi Avahadłowe do jednora- 
miennej k la tk i schodoAvej i stopniam i kam iennym i Avychodzi 
się aż na strych. W  suterenach (patrz  fig. 3.) znajdu je  się 
jad a ln ia  o poAvierzchni 4 0 0 m2 (5 x 8 ), k tó ra  może być av razie 
potrzeby powiększona sąsiedniem  pom ieszkaniem  dozorcy 
dom u, składającem  się z dwóch izb. Oprócz tego znajduje 
się av su terenach  obszerna k u c h n ia , pom ieszkanie dla stróża, 
łazienki (dwie Avanny, tusz  i kąp iel nasiadoAva), praln ia, ma- 
gloAvnia, sk łady  i wychodek. W inda na 200 leg c iężaru , znaj
dująca się obok w ychodka, w yciąga ciężary  aż na I I  piętro .
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"Wysokość ubikacyi suteren wynosi 2-9 m , korytarz jest skle. 
piony i 3-0m wysoki. Stropy wszystkich ubikacyi, których 
drzwi wychodzą na główny kory tarz, z wyjątkiem  ciemnej

U), k s . Issokow icza

r-i-i- i i .---------------r—
Fig. 2.

ubikacyi koło schodów, są wykonane z cegieł sklepionych na 
dźwigarach , ułożonych w odstępie co l -5 m. Strop innych ubi
kacyi (z wyjątkiem wj^chodka, którego strop je st płaski 

Ks. P am iątkow a. 12
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i betonowy) jest sklepiony. Na kory tarzach , w łazienkach, 
pralni i wychodku je st ułożona polepa cementowa. W innych 
ubikacyach suteren dano podłogę, którą zewsząd okala 5 0 cm

S U T E R E N Y  i

T  - r — ;- - - - - - - - - - - z- - - - - - - - - - 1’™

Fig. 3.

szeroki pas polepy cementowej. K orytarz główny 19-0m 
długi, oświetlony jest oknem na front wychodzącem i drzwiami 
oszklonemi, prowadzącemi na podwórze. Boczny korytarz 
125?». długi, przedzielony jest drzwiami wahadłowemi. Do
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krótszej, a szerszej jego części, służącej na pomieszczenie 
wyciągu do windy i stanowiącej niejako przedsionek wy
chodka, prowadzą dwa stopnie. Otwór windy zajmuje Im '2 
powierzchni. W  wychodku urządzone są dwie kabiny, w któ
rych znajdują się klozety z wodotryskiem systemu Bogdano
wicza. Z suteren wychodzi się na podwórze z przedsionka 
bocznego korytarza po czterech stopniach. W yjście to je st 
z zewnątrz budynku 30 cm murem otoczone.

Na parterze (patrz fig. 4) znajduje się 5 pokoi na jedną 
osobę (o powierzchni przeciętnie 14'2 m2), 5 pokoi na dwie 
osoby (o powierzchni przeciętnie 19'6w2), 2 pokoje na trzy 
osoby (o powierzchni przeciętnie 28'3?»2), pomieszkanie dla 
służącego (oświetlone oknem, wycliodzącem na klatkę schodową 
i drzwiami oszklonemi prowadzącemi na korytarz główny), 
gdzie znajduje się telefon i tablica z kluczami, Ayreszcie winda 
i wychodek. Wysokość ubikacyi wynosi 3-7m. AYszystkie stropy 
są betonowe. K orytarze są sklepione, szerokość ich w ynosi: 
głównego 2 '0m, zaś pobocznego l'6 m , a w miejscu drzwiami 
wahadłowemi oddzielonem 2-2 m. Wysokość korytarza w kluczu 
wynosi 3-7 m. W  wychodku są trzy  kabiny z klozetami t. z. 
wiedeńskiemi z wodotryskiem (rezerwoarki do napełniania 
wodą w plecach urządzone), zlew i pisoar żelazny. Podłoga 
we wszystkich pokojach jest ułożona z desek z drzewa jodło
wego, łączonych na żłobek i wypustkę (Riemenboden). Podłogi 
są lakierowane. Na korytarzach ułożona je st posadzka z płytek 
cementowych. Na I  piętrze (patrz fig. B) jest po stronie połu
dniowej urządzona sala o powierzchni 78 m2 (14-6xB -4), prze
dzielona mniej więcej w połowie kotarą. W  pierwszej części 
od frontu budynku znajduje się czytelnia (lub poczekalnia), 
do której też osobne wejście z korytarza prowadzi. Reszta 
sali jest salą bilardową. Strop nad całą salą jest drewniany, 
kasetowy. Do sali przytyka kancelarya zarządu połączona, 
z nią osobnemi drzwiami. W  sali i w kancelaryi ułożona jest 
podłoga dębowa deszczułkowa. Z bocznego korytarza wychodzi 
się na balkon 8'2m długi z posadzką, betonową założoną na 
szynach i balustradą żelazną. Wysokość ubikacyi wszystkich 
wynosi 2-9 m. Stropy wszystkich ub ikacy i, których drzwi na 
główny korytarz wychodzą, są z w yjątkiem  pokoju dla słu
żącego drewniane, inne takie, jak  w parterze. Pokoi na jednego
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jest 5 (o pow. 15'5i»2), na dwóch 2 (pow. 18'am'1), a na trzech  
1 (pow. 25*7 i»2). Zresztą tak , jak  w parterze. Drugie p iętro

PARTER

I Pokój dla jednego
II . • dwóch
II . - Irzech

F ig . 5.

urządzone je st tak  samo, jak  parter, a więc ma 5 pokoi 
(o pow. HrOttj-m) na jednego, 5 (o pow. 22'Om2) na dwóch
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i 2 (o pow. 31-5m2) na trzeeli. Stropy wszędzie są betonowe, 
także i na korytarzu. Wysokość ubikacyj wynosi 3-5 m. 
Z bocznego korytarza wychodzi się na balkon 8-2 m dług. Na 
strychu (patrz fig. 6) ułożona jest polepa gliniana. Dach
o stolcu stojącym potrójnym , pokryty jest dachówką dy
mioną, podwójnie felcowaną. Otworów kominowych znajduje

Fig. 6.

się 38. Nad schodam i, prowadzącemi na I I  piętro, ułożony 
je s t strop zbity. Od strony frontowej i południowej są nad- 
murowane atyki, opatrzone wielkiemi oknami, które oświetlają 
strych i służą zarazem jako wyłazy na dach. W szystkie po
koje ogrzewają piece kaflowe, a w suterenach kuchnie mu
rowane, w jadalni i łazienkach piec żelazny. Schody w całym 
domu są kamienne (z kamienia tarnopolskiego przeważnie).
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Balustrada schodów w klatce schodowej jest żelazna. Drzwi 
do izb prowadzące są wszędzie pojedyncze jednoskrzydłowe, 
z wyjątkiem  drzw i, prowadzących do sali i zarządu. Okna są 
4-skrzydłowe podwójne, otwierane na wewnątrz. Fasada jest 
aż do wysokości I-go piętra wyprawiona zaprawą cementową 
i boniowana. Od I-go jjiętra aż do gzymsu koronującego jest 
fasada w surowej cegle wykonaną z wyjątkiem boniowanych 
pilastrow narożnych, nóżek pod łuczkami, podpierających gzyms 
okapowy, obramień boniowanych przy rezalitach i okien. 
Z południoAvej i zachodniej strony są rezality, zaś z północnej 
strony załamuje się budynek pod kątem prostym w ramię 
poboczne 2-5 m długie. Cały budynek w stylu renesan
sowym.

Nad odrzwiami balkonu z frontu umieszczona jest 
w fryzie odznaka członków „Bratniej Pomocy“ z terrakoty. 
(Trójkąt i cyrkiel otoczone wieńcem laurowym).

Objęcie faktyczne domu w zarząd W ydziału „Bratniej 
Pomocy“ wyprzedziło znacznie urzędowe oddanie domu, które 
nastąpiło jednocześnie z uroczystością poświęcenia domu, t. j. 
24. listopada 1895.

Faktyczne bowiem oddanie domu Bratniej Pomocy na
stąpiło już 1. września 1894. Pierwszy Zarząd domu składał 
się z Karola Ruebenbauera, przew. Tow. i Jana  Laurynowa, 
jako zarządcy. Jednocześnie z wewnętrznem wykończeniem 
budynku, a nawet po części zewnętrzneni uzupełniano inwen
tarz , zakładano księgi kasowe i manipulacyjne, układano re- 
gulamina, zajmowano się sprawą usłu g i, opału i t. p.

Dnia 5. paźdz. sprawdziła Komisya budowniczo-sanitarna 
i ogniowo-policyjna, iż dom jest do zamieszkania, a względnie 
użytkowania odpowiednim, zaczem udzielił M agistrat konseusu 
na zamieszkanie.

Dnia 4. października wszystkie pokoje były już zamó
wione, a 15 października przez lokatorów zajęte.

Niepodobna rzeczywiście w tym krótkim szkicu przed
stawić wszelkich czynności i zabiegów, które musiano przed
sięwziąć, aby dom w praktyce tak się przedstaw iał, jak  tego 
założyciele domu sobie życzyli. Dość wspomnieć, że instytucya 
tego rodzaju jest nietylko pierwszą av kraju naszym , ale kto
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wie, czy i nie pierwszą w A ustry i; dlatego też trzeba było 
z początku walczyć z wieloma trudnościami, aby cała instytucya 
szła w praktyce należytem tem pem , gdyż nie miano żadnych 
podstaw ani wzorów, jak  należy domem takim gospodarować, 
aby tenże nie tylko był instytucyą hum anitarną t. j. jak  naj
dalej idącą pomocą dla niezamożnej młodzieży politechnicznej, 
ale także, aby nie naraził majątkowych zasobów Bratniej 
Pomocy, a nadto godnie nosił nazwę domu uczącej się mło
dzieży akademickiej. Przedewszystkiem zatem zajęto się spra
wami ekonomicznemi domu. I tak  uzyskano uwolnienie na 12 
la t od podatków czynszowych, uzyskano zniżenie opłaty za 
używanie telefonu (płaci się 25 zł. rocznie), zgodzono przed
siębiorców czyszczenia kominów i k loak , a nadto porozsełano 
rozmaite prośby i petycye. Jednocześnie uzyskano możliwie 
niskie ceny węgla i nafty. Zakupiono b ila rd , którego koszta 
pokryli już grający. Przyjęto dozorcę z płacą 15 zł., dochodem 
z bramy i pobocznemi, mieszkaniem (pokój i kuchnia w sute
renach), obsługą, światłem i opałem. Do posługi przyjęto 
pięciu chłopców, którzy otrzym ują miesięcznie po 5 zł., 
w ik t, mieszkanie i t. p. i boczne dochody, jak  n. p. z krę
gielni, łazienek i t. d.

Dom pozostaje pod bezpośrednim zarządem W ydziału 
Bratniej Pomocy i je st eo ipso ściśle z Towarzystwem zwią
zany. W szystkie ważniejsze uchwały Zarządu, muszą być 
W ydziałowi do potwierdzenia przedłożone. Rachunki mie
sięczne przechodzą przez księgi Towarzystwa, a skarbnik To
warzystwa przyjm uje miesięczne saldo do kasy głównej Tow. 
Budżet roczny domu ucłnvala W alne Zgromadzenie Towa
rzystwa.

Zarząd domu składa się z zarządcy i jego zastępcy, mia
nowanych przez W ydział, tudzież z trzech delegatów W y
działu, wśród których musi być skarbnik Towarzystwa. 
Zarządca ma prawo asygnowania pieniędzy na w ydatki domu, 
zastępca zaś je  wypłaca. Razem obaj prowadzą właściwy za
rząd domu. Zarządcę mianuje (względnie zwalnia od przyjętych 
obowiązków) W ydział większością 2/:, głosów. Kancelarya 
(I piętro Nr. 85) jest zarazem mieszkaniem zarządcy; o trzy
muje on bezpłatne pomieszkanie, obsługę, opał i światło, 
a oprócz tego może otrzymać za uchwałą W ydziału za 
nadzwyczajne czynności specyalną remuneracyę.
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W  celu unormowania porządku domowego istnieją nastę
pujące regulam ina: regulamin zarządu, lokatorów, sali zebrań, 
służby t. j. dozorcy''i obsługuj ącycli i regulamin w celu zacho
wania porządku, bezpieczeństwa i czystości domu.

W  myśl tychże regulaminów jest cały dom uporządko
wany. Założono także różne księgi domu, ja k  n. p. inwentarz, 
księgę rewersów gw arancjąnych, które mieszkańcy podpisują, 
zobowiązując się w nich pod słowem przestrzegania przepisów 
regulaminu dom u, księgę czynszów i t. p.

Kuchnię i pralnię oddano w przedsiębiorstwo.
"Wszystkich pokoi jest, ja k  z opisu budynku w ynika 15 

na jednego, 12 na dwóch i 5 na trzech, t. z. że w norm alnych 
w arunkach może m ieszkać 54 słuchaczów P o litech n ik i; jednak  
ze względu na to, że pokoje n iektóre są wielkie, dochodzi 
ilość m ieszkańców, ja k  w prak tyce  się okazuje, do 64. Podług 
normalnej ilości m ieszkańców i innych względÓAV obliczono 
ceny pom ieszkali, nadm ienić przytem  w ypada co do budże
tow ania , że wszelkie w ydatki i dochody całego domu muszą 
się równoważyć t a k , aby B ra tn ia  Pomoc nie potrzebow ała 
ani centa dokładać na utrzym anie domu, ale też i nie ma 
ciągnąć z niego zysków. O czyw ista , iż Avszelkie datk i, sub- 
Avencye, przedsiębiorstAva i t. p. na dom uzyskane, w pływ ają  
na obniżenie cen pomieszkali i opału. Ze dom ten  je s t  pod 
każdym  Avzględem pożyteczną in sty tu cy ą , Avskazuje to, iż 
z początkiem  roku Zarząd połowie w prost zgłaszających się 
musi odmaAviać, a pom ieszkania są czasami na k ilka miesięcy 
naprzód zamÓAvione. ŚAvieże poAvietrze, zdrowa AVoda (Avedle 
analizy chemicznej jedna  z najzdrow szych na całym  obsza
rze przedm ieścia), rozm aite Avygody, ułatAvienia i rozryw ki, 
a Avreszcie stosunkoAvo nieAvielkie oddalenie od techniki (10 
m inut drogi spaceroAvej) są obok niskich cen jpomieszkań, opału, 
u s łu g i, ŚAviatła i t. p. znakom itym i środkam i atrakcy jnym i, 
a av rezultacie razem  Avzięte, stanoAvią praAvdziAve dobrodziej- 
stAvo dla niezam ożnych słuch, naszej Politechniki.

Bliższe dane co do samej budowy domu znajdują się 
w „Czasopismie technicznem“ z r. 1896 i 1897 l).

’) Sprawozdanie z budowy domu słuch, lwows. Politechniki napisał 
Karol Ruebenbauer, przewodniczący Komitetu wykonaw. budowy.



Sprawozdanie ze Zjazdu
b. słuchaczów Politechniki w d. 12. lipca 1894 we Lwowie.

Myśl urządzenia Zjazdu, zgromadzenia wszystkich byłych 
wychowanków naszej Szkoły wyszła z „Bratniej Pomocy“, 
Na W alnem Zgromadzeniu Towarz. z dnia 29. listopada 1892 
uchwalono na wniosek kol. Rollego Karola zająć się urządze
niem Zjazdu b. słuchaczów Politechniki podczas wystawy 
krajowej, wydać księgę pam iątkową tego Zjazdu jakoteż wziąć 
udział w W ystawie krajowej jako wystawca.

W ybrany w tym  celu Komitet, w skład którego weszli 
kol. Brudzewski Kazimierz, Filipkiewicz Roman, Rolle Karol, 
Ruebenbauer Karol, Sokołowski W itołd i W itkowski Tadeusz, 
zajął się przedewszystkiem energicznie zbieraniem materyałów 
do księgi pamiątkowej. Setki listów (około 3000) wysłanych 
uwieńczone zostały wkrótce dość pomyślnym rezultatem , gdyż 
w odpowiedzi na wysłane przez K om itet formularze otrzy
mano tak  zapiski biograficzne , odnoszące się do poszczegól
nych b. członków, ja k  i różne dane do historyi B ratniej 
Pomocy, życia koleżeńskiego i rozAvoju naszej Techniki. Za
jęto  się oprócz tego złożeniem dokładnej historyi Towarz., 
z wyszczególnieniem Avszytkicli dat, świadczących o rozwoju 
i żywotności Bratniej Pomocy.

W  celu jak  największego objęcia wszystkich kół tech- 
nickich zwołano w grudniu 1893 Zgromadzenie K om itetu ob
szerniejszego, składającego się ze starszych techników, a Ko
m ite t ten ukonstytuował się, wybierając ówczesnego Re
ktora Politechniki, Dra Placyda Dziwińskiego , przewodniczą
cym Komitetu, prof. Bogdana M aryniaka skarbnikiem, prof. 
Romana Dzieślewskiego sekretarzem a W itołda Sokołowskiego
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z a s t.  s e k re ta r z a  Z ja z d u . T e ra z  n a s tą p i ł a  z d w o jo n a  p ra c a  o b u  
K o m ite tó w , b y  j a k  n a js z y b c ie j A vykończyó Avszelkie p r z y g o 
to w a w c z e  c z y n n o śc i do Z ja z d u . O b m y ślan o  i om ów iono  p o 
je d y n c z e  p u n k ta  p ro g ra m u  i ro z d z ie lo n o  m ię d z y  cz ło n k ó w  
K o m ite tu  ro z m a ite  c zy n n o śc i. SpraAvę o d c z y tu  n a  Z je ź d z ie  
p o ru c z o n o  p . E osinkieA viczow i K a z im ie rz o w i, s e k re ta rz o w i P o 
l i te c h n ik i  (R o ja n  K ) ,  zaś  spraAvą g o s p o d a rs tw a  Z ja z d u  ja k o -  
te ż  uczestn ictA vem  B ra tn ie j  P o m o cy  av  W y s ta w ie  k ra jo w e j z a ją ł  
s ię  ko l. R u e b e n b a u e r  K a ro l. W re sz c ie  w  m a ju  1894 ucliAva- 
lono  u rz ą d z ić  Z ja z d  12. l i p c a , ozn aczo n o  Avysokość wstępÓAV 
n a  Z ja z d  (3 k o ro n y ) i p ro g ra m  c a łe j u ro c z y s to śc i. "W ydane 
o d e z w y  p o d  d a tą  27. m a ja  1894 zapeA vniły  u d z ia ł  z g ó rą  
300 osób z p o z a  T e c h n ik i  a o p ró cz  te g o  profesorÓAV i o b e c n y c h  
s łu c h a c z ó w  około  200. R a z e m  z a te m  z g ro m a d z ił  Z ja z d  p r z e 
sz ło  500 osób.

Zjazd poprzedziła uroczystość uroczystego zamknięcia 
roku szkolnego z powodu 50-letniego jubileuszu Politechniki. 
(Opis tej uroczystości znajduje się av programie Szkoły poli
technicznej na rok 1894/5).

Z g o d n ie  z p ro g ra m e m  o g ło szo n em  odpraA vił ś. p . k s . D r. 
E u s ta c h y  S krochoA vsk i, b y ły  p re z e s  „ B ra tn ie j  P o m o c y “ z r . 
1862/3, av  k o śc ie le  M a ry i M a g d a le n y  M szę ŚAyiętą p r z y  lic z 
n y m  u d z ia le  cz ło n k ó w  Z ja z d u , w ś ró d  k tó ry c h  jaAviło s ię  b a r 
d zo  Avielu b . prezesÓAv „ B ra tn ie j  P o m o c y “ .

P o  nabożeństA vie z e b ra li  s ię  u c z e s tn ic y  Z ja z d u  av sa li 
B ra tn ie j  P o m o c y  ( I I .  p ię t ro ,  g m a c h  P o li te c h n ik i) ,  a  ÓAVczesny 
p re z e s  ko l. K a ro l  R u e b e n b a u e r  p o w ita ł  gości n a s tę p u ją c y m i  
słoA vy:

„W imieniu obecnych słuchaczÓAv Szkoły politechnicznej 
AvitamWas Szanowni Panowie, którzyście się przed nami w tej 
szkole av zawodzie technicznym kształcili. W itam  i  serdecznie 
z całego serca pozdrawiam Was, dziękując zarazem, żeście na 
nasze A v e z A v a n ie  zechcieli tak  ochotnie przybyć. Projektując 
urządzenie dzisiejszego Zjazdu mieliśmy av pieiwszej linii do
bro Szkoły naszej na oku.

A  z a le ż y  n a m  n a  te m  n ie ty lk o  d la te g o , że  je s te ś m y  je j  
u c z n ia m i — n ie ty lk o  d la  te g o , że j e s t  ona , j a k  k a ż d a  w  ogóle 
P o li te c h n ik a , p io n ie re m  c y w iliz a c y i w  sw o jem  społeczeństA vie, 
a le  ta k ż e  i d la te g o  , że j e s t  j e d y n ą  p o lsk ą  S z k o łą  p o li te c h 
n ic z n ą  !
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Mniemaliśmy zaś, że zebranie się tale licznego zastępu 
byłych uczniów Szkoły naszej, będących prawdziwą jej chlubą 
i chlubą kraju całego, przyniesie rzetelną korzyść Szkole po
litechnicznej, której dobro— dowodnie jesteśm y przekonani — 
i 'Wam Szanowni Panowie leży na sercu.

Sądziliśmy także, że nie będzie Wam nieprzyjemnie, zna- 
leść się w gronie swych kolegów, odświeżyć swe wspomnienia 
z dawnych studenckich czasów i jeden bodaj dzień żyć tern 
życiem, do którego zapewne w wspomnieniach swych chętnie 
wracacie. Opieraliśmy się w tym sądzie na swych .własnych 
uczuciach, na tem wrażeniu nieopisanego uroku, jak i, mimo 
wszystkich nieraz bardzo przykrych swych stron, ma dla nas 
wspólne, koleżeńskie studenckie życie, pełne gwaru i przyja
cielskiej serdeczności.

A wreszcie ma ten Zjazd i swoje czysto lokalne znacze
nie dla Tow. Bratniej Pomocy słuch, politech. Towarzystwo 
to je s t Waszem Towarzystwem: W yście je  założyli, Wyście 
przyczynili się do jego rozwoju, Wyście stali się przez to 
Towarzystwo i przez ciągłą nad nim opiekę dobroczyńcami 
nietylko dla siebie samych, ale dla całego zastępu techników, 
których wydała i wyda nasza Szkoła przez czas istnienia To
warzystwa.

Z kolei rzeczy i nam przypadło zarządzanie jego spra
wami. Zarządzając jednak Towarzystwem, czuliśmy się zawsze 
winnymi zdania sprawy z naszego kierownictwa przed tymi, 
którzy je stworzyli. Potrzebowaliśmy jako zachęty w pracy 
około jego rozwoju wyroku Waszego, czy myśl Wasza, k tó rą 
się kierował iście zakładając „Bratnią Pomoc“, wypaczona 
czy nie. W łaśnie tego roku uzyskaliśmy potwierdzenie naszych 
statutów , które stanowią podwalinę dla dalszego rozwoju To
warzystwa. P rzypatrzcie się naszemu życiu i naszym spra
wom, popatrzcie na kuchnię, na Komisyę ubiorową, na przy
szły dom techników, a wreszcie na najważniejszą w naszem 
pojęciu pracę w Kółkach naukowych i osądźcie.

Tak zrozumieliśmy ten Zjazd i takie ma on dla nas zna
czenie. I  w tym też duchu w itam  W as, Szanowni Panowie, 
którzy pracujecie w tym  zawodzie, do którego my się dopiero 
sposobimy. A jedynem naszem pragnieniem, jedynym  celem 
naszego życia jest- tak pracować, by pracą swą korzyść przy
nieść społeczeństwu polskiemu , przysporzyć szczęścia Oj
czyźnie“.
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Następnie wpisywali uczestnicy Zjazdu swe nazwiska 
w umyślnie na ten cel sporządzonej księdze pamiątkowej 
„Bratniej Pomocy“, do której kartę tytułow ą wykonał arch. 
Broniewski A lfred. '

O godzinie dziesiątej odbyła się skromna przekąska. Do 
piętnastu olbrzymieli stołów, ustawionych na kurytarzu, za
siedli liczni zebrani uczestnicy, wesoło gwarząc i w itając się 
wzajemnie. Trudno by było zaiste opisać radość, jaka  się na 
obliczach zebrany cli malowała. Tyle la t zatarło wspomnienia 
przebytych chwil na Technice w gronie dobrych kolegów 
a ten jedeii dzień, ta  jedna chwila miały odświeżyć pamięć 
dawnych kolegów szkolnych. Nic dziwnego też, że gwarno 
i wesoło było, a gwar ten od czasu do czasu przebywał toast 
z zapałem przyjmowany. Pierwszy przemówił Rektor Dr. Dzi- 
wiński, wznosząc toast na cześć uczestników Zjazdu. Po nim 
przemawiali ks. prof. Dr. Eustachy Skrochowski, p. M. Darow- 
ski, kol. Gehak, Ruebenbauer i inni. Zabawę tę przerwał 
przewodniczący Komitetu, Dr. Dziwiński, zapraszając na uro- 
czjrste zebranie do auli Politechniki.

O godz. 11 rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Zjazdu 
b. słuchaczów Akad. tecli. i Szkoły politeclin. w auli szkoły 
politech.

Pierwszy przemówił Rektor Politechniki Dr. Placyd Dzi- ( 4 3  
wiński w te słow a:

„Z urzędu mego przypadło mi w udziale powitać Szano
wnych Panów, moich starszych i młodszych kolegów, którzy 
zebrać się raczyli na wezwanie naszej najmłodszej braci. Zje
chaliśmy się tu  z kilku powodów, r a z , aby oddać hołd pa
mięci tych mężów ongi młodzieńców, którzy mimo trudnych 
okoliczności skojarzyć chcieli umysły kolegów w jedno ognisko 
pod hasłem „jednością silni, rozumni szałem, razem młodzi 
przyjaciele !“ i pod tym  hasłem wprowadzili myśl swą w wy
konanie, tworząc Towarz. „Bratniej Pomocy“ słuch, politech.; 
powtóre zaś z tego powodu, aby wśród kłopotów życia co
dziennego odŚAvieżyć się przy tym  ołtarzu, u którego długie 
la ta  czerpaliście swe studya i uścisnąć dłoń waszych współ
towarzyszy. A wybraliście właśnie dzień dzisiejszy nietylko 
w celach własnych, osobistych, choćby najszlachetniejszych, 
ale z powodu, że Szkoła nasza kończy 60 la t swego istnienia, 
aby rozpocząć w odmłodzonej postaci nową erę. W y uczciliście
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swem przybyciem Szkołę, okazaliście się jak  ogodni jej sy
nowie, jako wierni jej żołnierze, których z dumą dotąd wy
syłała na różne stanowiska pracy krajowej i ze skutkiem nadal 
wysełać będzie. Z radością też, dumą i wdzięcznością w itam 
W as panowie w imieniu Szkoły politechnicznej, k tóra polską 
stworzona — polską, da Bóg, na wieki pozostanie“.

Po powitaniu, przyjętym  liucznemi oklaskami, wystąpili 
na podyum członkowie Tow. śpiewackiego „Lutnia“ i pod ba
tu tą  radcy M agistratu, Cetwińskiego Stan., odśpiewali z całym 
zapałem umyślnie na tę  uroczystość ułożony w spaniały hymn 
na cześć wiedzy art. muzyka, Michała Świeżyńskiego z K ra
kowa, do słów poety Kossowskiego Stanisława poświęconych 
członkom Z jazdu :

Cześć wiedzy, cześć! Za złudnych pogrom mar,
Za wypłoszenie martwoty,
Za drogowskaz blasku złoty,
Za św ięty zapału żar, —

Cześć wiedzy, cześć!

Szczęśliwy,
K to duchem ku niej zdoła się w yn ieść ...
W iedza mu plonem użyźni niwy,
W iedza do walki broń poda,
Podniesie go, gdy p a d ł;
Bo za jej słońcem idzie swoboda,
B raterstw o ludów idzie w ślad.

Nuże do wiedzy, nuże do niej !
Niechaj użyczy nam swej broni,
Niech blaski otuchy szle,
Aż Tobie, Ojczyzno św ię ta ,
Opadną w ięzy i pęta,
Aż wolne ujrzysz dzieci T w e !

St. Rossowski.

Z kolei przystąpiono do ukonstytuowania prezydyum 
Zjazdu. Na prezesa w ybrany został jednogłośnie (b. prezes 
z r. 1862/3) śp. ks. p ra ła t E. SkrochoAvski, prof. uniw ersytetu 
lwowskiego ; na wiceprezesów : Mieczysław Darowski, wł. dóbr 
ziem., (b. prezes z r. 1866/7) i Dr. Placyd Dziwuński, rektor Po
litechniki (b. prezes z r. 1873/4); na sekretarzy wreszcie da
wniejsi przewodniczący Tow arz.: Deryng W ładysław (1879/80),



Kornelia Andrzej (1889/90I I  półr.)),' K rüger Aleksander (1887/8 
i 1888/9), P lutyński Teofil (1884/5 I  półr.), Rozwadowski Ta
deusz (1888/9 i 1889/90), Ruebenbauer Karol (1891—6) iW id t 
Seweryn 1883/4 i 1884/5).

Po odczycie p. Kazimierza Rosinkiewicza na tem at „50 la t 
życia na Politechnice lwowskiej“, który w zastępstwie autora 
wygłosił kol. Ruebenbauer, odczytał przewodniczący nadeszłe 
telegram y od prof. Uniw. krak. Dra A ugusta "Witkowskiego (b. 
prezesa z r. 1874/5) i Tadeusza Chryścińskiego (b. prezesa z r. 
1885/6) z Krakowa, dyrektora budów. Janusza Niedziałkow
skiego z Przemyśla, Ollera Juliusza z Lincu i Herscha F ran 
ciszka z Rohatyna.

Następnie referował prof. Roman Dzieślewski wniosek 
swój w sprawie założenia Towarz. b. słuchaczów Politechniki 
lwowskiej na wzór takiegoż towarzystwa w Gracu istniejącego: 
wniosek wywołał żywą dyskusyę. Głos w niej zabierali pp. 
Mitscha, Rozwadowski, Rolle, prof. Jägermann, arch. Rawski 
i Ram ułt. Po wyczerpaniu dyskusyi uchwalono jednogłośnie 
założenie takiej in s ty tu cy i, któraby miała na celu pielęgno
wanie jedynie życia koleżeńskiego wśród rozprószonych po 
świecie kolegów i utrzym anie między nimi stałej łączności. 
Do kom itetu wykonawczego zostali w ybrani pp. prof. Dzie
ślewski , prof. Dr. D ziw iński, prof. Grzębski Edmund i arch. 
Rawski W incenty.

Po uchwale założenia Towarzystwa oznajmił prezes ks. 
Skrochowski, że uczestnicy Zjazdu zgromadz ic się mają przed 
Pałacem Sztuki na wystawie celem jej dokładnego zwiedzenia 
i jednocześnie zaprosił obecnych na poświęcenie kamienia wę
gielnego pod budowę gmachu akademickiego dla słuchaczów 
Techniki, k tóry stanął na Kastelówce, na gruncie, ofiarowanym 
przez pp. prof. Zacharjewicza i Lewińskiego przy ul. ks. Issa- 
kowicza.

Po przekąsce udali się wszyscy na ulicę ks. Issakowicza 
na K astelów ce, gdzie ks. Skrochowski dopełnił uroczystości 
poświęcenia kamienia węgielnego.

Na pohi ustawiono przed kamieniem ogrodzenie, na nim 
zaś wieniec z z ielen i, który okalał napis : „Błogosław Boże 
domowi tem u“. A kt poświęcenia następującej treści:

„Staraniem Kom itetu, uproszonego przez Tow. Bratniej 
Pomocy słuchaczów lwowskiej Politechniki, a z inieyatyw y
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tegoż Towarzystwa w czasie 50 letniego jubileuszu istnienia 
Akademii technicznej, przekształconej w jedyną, polską Poli
technikę w czasie Zjazdix b. słuchaczy lwowskiej Politechniki, 
złożono i poświęcono w dniu 12. lipca 1894 kamień węgielny 
pod budowę domu słuchaczów lwowskiej Politechniki. Aktu 
święcenia dokonał ks. Eustachy Skrochowski, dr. św. teologii“, 
włożono do blaszanej puszki i tę zamurowano w węgle bu
dynku.

Po poświęceniu zabierali kolejno głos i uderzali m łot
kiem o kam ień: pp. Rektor Dziwiński, prof. Zacharjewicz, 
prof. M aryniak (imieniem nieobecnego Dyr. Marchwickiego) 
wreszcie kol. Ruebenbaner i Żeleński imieniem młodzieży. 
Ułożeniem kamienia zajął się bezinteresownie p. Jan  Krach, 
budowniczy. /, ¿i

Wieczorem w sali^Frohsinyfó (obecnie klubu pocztowego) 
odbył się wielki komers uczestników Zjazdu b. słuchaczy Po
litechniki we Lwowie. Do stołów zasiadło stokilkadziesiąt 
osób. Miejsca honorowe zajęli ks. prof. Eustachy Skrochowski, 
rektor Dr. Placyd Dziwiński i p. Mieczysław Darowski. P re
zesom komersu w ybranjr został jednogłośnie niegdyś Prezes 
„Bratniej Pomocy“ p. Miecz. Darowski.

Po zagajeniu przez przewodniczącego, zaproponował p. 
Polakiewicz, aby każdy z uczestników opowiedział jakiś wa
żniejszy epizod ze swego życia koleżeńskiego. W  myśl propo
zycja tej zabrał głos p. inżynier Feldstein i przemówienie 
swe osnuł na tle tych sympatycznych węzłów, jakie go łą
czyły w czasach akademickich ze wszystkimi kolegami. Mło
dzież była wówczas jednomyślną prawdziwie i w ytrw ałą w za
mierzonych przedsięwzięciach. Mówca wnosi też toast na cześć 
tego koleżeństwa la t dawnych.

Arch. R am ułt opowiedział epizod z czasów uroczystości 
tz. Józefińskich i toastował na cześć braci Rusinów.

P. Ulmer Narcyz przypomina r. 1873, który sprowadził 
cztery jędze: głód, cholerę, krach i nędzę, a naw iązując swe 
przemówienie do tych czasów z przed la t 20, poświęca wspo
mnienie śp. prof. Żmurce i wnosi toast na czść tego węzła, 
który splata przeszłość z teraźniejszością.

O godz. 10 pojawił się na sali p. dyr. Marchwicki, owa
cyjnie przyjmowany przez zebranych techników.
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Następnie ks. prof. Skrochowski w pięknem przemówieniu 
podnosił liasła miłości chrześcijańskiej i wniósł toast na cześć 
prawdy, miłości i icli córy wolności.

Słuch. tech. kol. Żeleński w itał dyr. Marchwickiego 
i podniósł jego zasługi, położone około rozwoju przemysłu 
krajowego.

Słuch. tech. Adam Cehak toastował na cześć uczestników 
powstania z r. 1863, prof. Jagerm ann opowiadał epizody z cza
sów przedkonstytucyjnych a dyr. Marchwicki pił za zdrowie 
młodzieży politechnicznej w ręce kol. Ruebenbauera. Następnie 
toastował jeszcze arch. R am ułt na cześć Rektora Dziwińskiego, 
p. Feldstein na cześć reprezentacyi miasta Lwowa w ręce jej 
wiceprezydenta p. Marchwickiego. P. Mitsclia pił na cześć żon 
i m atek polskich, wreszcie p. Ulmer wniósł staropolskie „Ko
chajm y sięu.

Kol. Ruebenbauer odczytał telegram y nadeszłe od inż. 
Pragłowskiego z Nowego miasta, naczelnika stacyi w Niżniowie, 
p. Błońskiego, starszego geometry z Łańcuta p. Zaklińskiego 
i inżyniera W. Steczkowskiego z Krakowa.

Na zakończenie uwiadomił zebranych kol. Ruebenbauer, 
że jeden z kolegów kol. Franciszek Deyczakowski ofiarował się 
od dnia 1. października 1894 składać ku uczczeniu 50-letniego 
jubileuszu Politechniki kwotę roczną 120 zł. na ręce W ydziału 
Tow., tytułem  ra ty  mającego powstać stypendyum im. Fr. 
Edm unda Deyczakowskiego. Szlachetnemu ofiarodawcy obe
cnemu na komersie wyprawiono gorącą owacyę.

O północy rozeszli się uczestnicy komersu, odnosząc z ser
decznego i koleżeńskiego zebrania jak  najmilsze wrażenie !

Kończąc na tem nasze sprawozdanie wyrażamy życzenie, 
abyśmy w ja k  najkrótszym  czasie mogli znów powitać naszych 
starszych kolegów, tym  razem należąc już do ich grona !

Ko w ite t  wy da w. Księgi.

K s. Pam iątkow a. 13



( 3 0 0 0 ) 
ŻYCIORYSY

słuchaczów Akademii technicznej, następnie Szkoły 
Politechnicznej we Lwowie

od roku 1850—51 do roku 1896—97.

Przez zamieszczenie najważniejszych wiadomości s ta ty 
stycznych z życiorysów wszystkich słuchaczów naszej Szkoły 
znakomicie uzupełniamy, zdaniem naszęin, historyę Szkoły
i Towarzystwa. Podajemy życiorysy tylko od r. 1850, gdyż 
podczas pożaru Akademii technicznej w r. 1848, wznieconego 
bombardowaniem m iasta, spłonęły wszelkie dokum enta; Szkołę 
zaś otwarto dopiero w r. 1850.

Jako podstawa do skreślenia życioiysów służyły nam 
katalogi i k arty  wpisowe, przechowane w archiwum Rektoratu, 
zapiski Bratniej Pomocy, przeróżne szematyzmy i nadesłane 
przez samych słuchaczów osobiste w zm ianki, które tu  zazna
czamy gwiazdkami. Zamieszczamy jedynie wytyczne daty, od
noszące się do urodzenia, pobieranych nauk n iższych , la t po
bytu  na Technice i dalszych losów. Świadomi jesteśm y tego, 
że mimo tak  szczupłego zakresu i mimo żmudnej pracy naszej, 
znajdą Szan. Czytelnicy nawet grube braki i b łędy; należy 
je  jednak przypisywać niedokładności ksiąg Rektoratii i nie
możności zbierania dalszych a lepszych informacyi.

Pożądanem przeto byłoby, aby Szan. Czytelnicy przysłali 
na ręce W ydziału „Bratniej Pomocy“ wszelkiego rodzaju do
kładne sprostowania i uzupełnienia skreślonych tu  życiorysów, 
z czego utw orzyłby się osobny dodatek; przez to też B ratnia 
Pomoc posiadałaby zawsze dokładne wiadomości o byłych 
słuchaczach Politechniki lwowskiej.
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Najczęściej użyto następujących skróceń: ur. — urodzony: 
giran. lub real. — gimnazyum lub szkoła realna z egzaminem 
dojrzałości; egz. wst. — egzamin w stępny; sz. przyg. — szkoła 
przygotowawcza (dawniej obok Techniki is tn ia ła ); I. — w y
dział inżyniery i; B. — budownictwa lądowego ; M. — budowy 
maszyn; Ch. — chemii: Ak. tech. — Akademia techniczna; 
Pol. Iw. —Politechnika lwowska; (Kr. p.) — Królestwo polskie;
2 1. sł. Un. Jag. — przez 2 lata słuchacz U niw ersytetu J a 
giellońskiego; Ob. — obecnie; Inż. ad. — Inżynier ad junk t; 
kol. p. — kolej państwowa.

1.* A bgarow icz Józef, ur. Podgórz 1852, gim n. (odzn.) 1872—7 
B., 1875— 9 Prawo w Un. Iw. Tamże 3 egz. rząd. Ob. sekretarz 
W ydz. kraj. 2. Abraliamowicz K rzysztof, ur. H liboka (Bukowina),
1872— 7 B. 3. Abrysow ski Antoni, ur. Lwów, 1872— 3. Ak. tecli. Ob. 
adj. kol. p. 4-.* Aclit Kazimierz, ur. Podcierano 1859, gim. i real. (odzn.),
1877 - 8 M., 1878— 81 Grł. Szk. ziem. we W iedniu. Egz. z odzn.
Podróże kosztem kraju. Naucz, w Sz. le.śn. w Bolechowie. Zarządca 
lasów i dóbr państw . Doc. pr. w P. Iw. R edaktor „Sylw ana“ . Autor 
wielu drobnych prac z dziedziny leśnictwa. 5. Aczkiewicz Gustaw, 
ur. Radgoszcza 1834, real., 1850 — 2 Ak. tech. G. Adam Karol, ur. 
Lwów 18G5, real., 1884— fi M. Ob. ad junk t poczt. 7. Adam ski F ran 
ciszek, ur. Lwów 1839, real. (odzn.), 185G— fil Ak. tech. 8. Adamów 
Józef Bazyli, ur. Paturzyce 1837, Szk. przygot., 1856— 9 Ak. tech. 
t>.* Adelmann Aleksander, ur. Mikołajów 1859, real., 1875— 8 Cli.,
1878— 9 sł. Pol. we W iedniu. Sz. gorzel. we Lwowie (odzn.). B ył 
kolejno chemikiem i zast. dyrekt. w Cukrowniach na Podolu rosyj. 
i W ołyniu i kier. fabryki nafty  we Lwowie. Od 1888 insp. gorzel.
10. Adler Jakób , ur. Brody 1852, real., 18G9— 72 Ak. tech.
11.* Ajdukiewicz K azim ierz, ur. Chodorów 1861, real., 1879 — 86 
M. I I .  egz. z odzn. S tndya rolnicz. w W iedniu i H alli. A syst. kat. 
Mech. w Pol. Iw. Inż. fabr. mach. Obecnie zast. prof. inż. roln. 
w Un. Jag . A utor 2 rozpraw roln. 12. Alexandrowicz Stanisław , ur. 
Lwów 1870, real., 1888— 96 I . Ob. ad junk t bud. miej. we Lwowie.
13. Aleksiewicz A ntoni, ur. U strzyki dolne 1853, gim., 1871 — 3 Ak. 
tech. 14. Aleksiewicz Piotr, ur. U strzyk i dolne 1852, gimn., 1870— 2 
Ak. techn. 15. Alina M aryan, ur. Zaleszczyki, 1877— 8- I.
16.* A lszer W iktor, ur. Jarosław  1872, real., 1888— 94 I. Ob. geo
m etra elew. ka tastr. 17. A ltenberg Maurycy, ur. W arszaw a 1876, N , 
gimn., 1893—4 Un. lwów., 1894— 5 Un. Berlin., 1895— 7 M.
18.* Ambroziewicz W ładysław  Aleksander, ur. .Takobówka 1845, 
real., 1865—70 Ak. tech. Pracow ał przy  bud. kolei galic. Obecnie 
naczelnik stacyi kol. p. Sucha. 19.* Anc Włodzimierz, ur. Jędrzejów 
(K r. poi.) 1857, gimn. i real., 1877—81 Ch. A syst. kat. geol.,
1881—3. Ob. adj. Izby  obrach. mag. Lwów. 20. Aucuta W ładysław ,
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ur. Chłopy 1838, egz. wstęp., 1856 — 60 Ak. tecli. 01). in stru k to r cłla 
robót p rak t. w Sz. roi. w Czernichowie. 21.* Anczyc Stanisław , ur. 
W arszaw a 1868, gimn., 1885— 90 M. II . egz. z odzn. K urs 
farbierstw a chem. w W iedniu. Pracow ał w fabr. mach. do 1803. Ob. 
kier. Sz. sukienniczej w Rakszawie. 22. André Józef, ur. R jeka
1876, real., 1895—7 M. 23. Andrzejewski Stefan, ur. Krzemieniec 
podolski 1876, ginin., 1896—7 Ch. 24-. A ngennann Aleksander, ur. 
Solowa 1849, real., 1869—70 Ak. tech. 25.* Angerm ann K laudyusz, 
Lwów 1861, real., 1878—80 I., 1880— 3 sł. Pol. w W iedniu. Tamże
II . egz. p. Pracow ał przy bud. kol. galicyj.. Obecnie dyr. Sz. ko
szykarskiej w Jaśle  i Inż. m agist. tamże. A utor rozpraw geolog. 
26. A ngerm ann M aksym ilian , ur. S tare Sioło 1843, real., 1861— 3 
Ak. tech. 27. f  Ankiewicz Józef, ur. Dubiecko 1851, real., 1868— 71 
Ak. tech., b. urzędnik kol. p. 28. A rbesbauer Franciszek, ur. Rawa 
ruska 1834, gimn. bez mat. 1856— 60 Ak. tech. Ob. insp. likw. tow. 
TJbezp. „Phönix“ . 29. A rbesbauer H enryk , ur. Raw a ruska  1843, 
gim., 1865 — 6 Ak. tech. Ob. oceniciel dóbr tabul. 30. Arbesbauer Stefan, 
ur. Raw a ruska 1839, gim. (6 kl.), 1859— 61 Ak. tech., Ob. naucz, 
lud. 31. Arciszewski W ładysław , ur. K nihinicze 1867, gim., 1887 — 8 
Ch. Ob. p rak ty k an t krakow. tow. ubezp. 32. Artymowicz Bazyli, ur. 
Droliomyśl 1841, egz. wstęp., 1863— 8 Ak. tech. 33. A rtym owski 
K onstanty, ur. Niżankowice 1845, real., 1869— 70 Akad. teclin. 
34. Auerbach Salamon, ur. Tarnopol 1840, real. (3 kl.), egz. wstęp.,
1865 — 7 Ak. tecli. Ob. geometra w M ahrburgu. 35. Ayvas Grzegorz, 
ur. Sinoutz 1830, egz. w st., 1858— 61 Ak. tech. 36. A yvas à Nor
ses Grzegorz, ur. Bełzo (Besarabia) 1837, szk. przyg., 1856 — 9 
A k. tech.

37. B ab a t Leon, ur. Lwów, real., 1878—80, I. 38. B abiński 
Adam, ur. Łukowa (K r. P.), 1873— 9 M. Obecnie Inż.-mech. przy 
kol. nadw iślańskiej w W arszaw ie. 39. Babisz Franciszek, ur. W ie
liczka, 1878— 9 M. nadz. 40. Bach H erm an, ur. Lwów 1875, 
gimn., 1893— 4 Ch. 41. Bach Jonasz , ur. Lwów 1871, real., 
1887— 92 I . 42. Backowski Roman Edward, ur. Gródek 1869, sł. 
Pol. Zurych. 1892— 3 I. Ob. naucz. lud. Gródek. 43. Bachrymowicz 
Teodory, ur. Kurowice 1848, real. (2 kl.), egz. w st., 1869 — 70 Ak. 
tech. 44. Bachrymowicz Jan , u r. Kurowice 1846, real., 1866—8 Ak. 
tech. 45. Bączalski Edm und, ur. Nowy Sącz 1836, gimn., 1857—8 
Ak. tech. Ob. prof. Szk. real. Stanisławów. 46. Bączalski W iesław , 
ur. Stanisławów 1879, real., 1896—7 I. 47. B aczyński Józef, ur. Sta- 
rzaw a 1835, gimn., 1856—60 Ak. tech. 4S. Baczyński Ju lian , ur. 
Romaszówka 1873, real., 1896—7 I. 49.* B aczyński W łodzimierz, 
ur. Romaszówka 1871, gim., 1891— 5 Ch. Ob. as. przy k a t. Ch. org.
50. Baecker Karol, ur. Potoczyska 1851, real., 1868—72 Ak. tech.
51.* Baecker Łucyan, ur. Potoczyska 1852, real., 1870—6 B. B ył 
as. kat. B. Pol. Iw. Ob. aut. geom. i bud. w Kołomyi. 52. Bakało- 
wicz Jan , ur. W arszaw a 1867, gimn. i real., 1889—92 B. 53. Bak- 
szewicz J a n , ur. K rasnojarsk  (Syberya) 1863, real., 1884—8 Ch. 
Obecnie przy  kopalni nafty  na K aukazie. 54. Bal Józef, ur. Hoczów
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1842, egz. wst., 1857—60 Ak. tech. 55.* Balicki Ludw ik Gustaw, 
ur. W ykoty  1873, gimn., 1893— 5 M. 5G. Balicki Tytus, ur. Ostro
róg 1838, real., 1854— 60 Ak. tecli. 57. B ału t Jan , ur. Żołynia 1825, 
do 1850 roku sł. teol. i filoz., 1850 — 1 Ak. tecli. 5S. B ałaban Jakób, 
ur. Brzeżany 1861, real., 1882—7 B. 01). sam oistny bud. we Lwowie. 
59. B ałaban Józef, 1882—3 Pol. Iw. Ob. naucz, ludowy. CiO. Bała
ban Stefan, ur. D elatyn 1875, real., 1894— 5 kurs przygot. górn., 
Ob. sł. ak. górn. Loeben. C l. Bałtarowicz Ambroży, ur. Jaryczów  stary,
1877— 79 I. G2.* Bałtarowicz Leon, ur. Jaryczów  sta ry  1857, real.,
1879— 83 I., I I . egz. p. B ył przy bud. kol. p. Ob. inż. starostw a 
w Zaleszczykach. 03. Bałtarowicz W iktor, ur. Gliniany, 1877—8 M. 
n ast. 1884— 5 Cli. Inż. przy bud. kol. gal. Obecnie przy bud. kol. 
p. w Tarnopolu. G4. Bandrowski Stanisław , ur. Kornice 1846, real.,
1864— 7 Ak. tecli. G5. Bandrowski W itold, ur. Tadanie 1873, real., 
1896— 7 I. CC. Bańkowski Emilian, ur. Siedliska 1844, inst. tecli. 
w Krakowie, 1863—70 Ak. tecli. G7. Bańkowski K onstanty, ur. 
W asilów ka (Rosya) 1860, real., 1885— 8 Cli. G8. Banner Efroim, 
ur. Stanisławów 1874, real., 1895— 6. I . G9. Baraniecki Ja n , nr. 
Zam arstynów  1871, real., 1894—7 B. 70.* f  Baranowski Teofil, ur. 
Rzepniów 1840, real., 1859 — 65 Ak. tecli. B ył inż. b iur. drog. W ydz. 
kraj. 71.* B arański E m il, ur. L isko 1851, real., 1867—71 Ak. tecli., 
1872 sł. Pol. w W iedniu. Od 1873 przy bud. dróg żel., od 1889 przy 
kol. p. Ob. naczel. sekcyi kons. w Przem yślu. 72.* B arański F ranci
szek, ur. Leżajsk 1855, real., 1874—9 M. Pracow ał w biurach inż., 
od 1892 inż.-adj. W ydz. kraj. Twórca k ilkunastu  utworów muzycz
nych, współpracownik „Małego Św iatka“ . 73 . Barański Józef, ur.
Lisko 1846, real., 1862—7 Ak. tecli. 74. f  B arański W iktor, ur.
Lisko, 1872— 7 B. Był inż. kol. Karola Ludw ika. 75. B arat Marcin 
Leo, ur. Brody 1850, real. (3 kl.), egz. w stęp. 1867—9 Ak. tecli. 
7G.* Bardach Salamon, ur. S try j 1847, real. (2 kl.), egz. wstęp., 
1870— 2 Ak. tech. Ob. inż. dyrek. poczt i telegr. 77.* B artel Jan , ur. 
K ępa Bogumiłowska 1862, gim. i real. (odzn.), 1881— 5 M. B ył asyst, 
przy  kat. mechaniki. K ierow nik h u ty  żelaznej i fabryki maszyn 
w Krompach na W ęgrzech. O trzym ał paten t na wynaleziony przez 
siebie kompresor i suwak odkładowy. 78. Bartelm us Leopold, ur.
Lwów 1841, real., 1856—63. Ak. tech. 79. B artelm us Ludwik, ur.
N. Sącz., 1882 — 3 M. Ob. star. inż. kol. p. w Krakowie. SO. B artel
mus W ilhelm, ur. Lwów 1843, real., 1862—7 Ak. tech. 81. B ar
tkiewicz Ludwik, ur. Nadworna 1853, real., 1871—6 I. Ob. naczelnik 
ogrzewalni w S try ju . 82.* B artl Jan  Karol, ur. Lwów 1853, real., 
egz. wst., 1871—6 I. Ob. naczel. stacyi kol. w Kołomyi. 83. Bar- 
tm ański Edmund, ur. Jasło  1843, real., 1861— 5 A k . tech. Ob. inspek. 
kol. p. Lwów. 84. B artm ański K azim ierz, ur. Tadanie 1870, g rań .,
1888 — 93 I., I I .  egz. p. Ob. inż.-adj. kol. p. 85.* Bartoszewicz Stefan, 
ur. Belno (K r. p.) 1870, gimn. (z odzn.), od 1888 Uniw. w Odessie, 
od 1890—2 Cli. 1893—4 sł. Pol. w Monachium. 8G. f  B artoszyński 
Edmund, ur. Komorce 1841, egz. wst., 1862—4 Ak. tech. 87 .*B ar- 
w ińśki Szymon, ur. Kraków  1852, gimn., 1873 — 5 in st. teclin.
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w Krakowie, 1875—8 M. Ob. inż. kol. p. w Stanisławowie. 88.* Ba- 
rzykowski Szczęsny, nr. Laszki górne 1852, giin., egz. wst., 1871 — 6 
I. Ob. inż. W ydz. kraj. 89. Batt.aglia Oskar, nr. Sozań, 1872— 3 Ak. 
tecli. ndz. 90.* Bauer Bronisław, ur. Grzymałów 1851, real., 1870 — G 
B. Ob. budowniczy we Lwowie. W  1894 otrzym ał I. nagr. za projekt 
gmachu dyrekcyi kol. p. 91.* Bauer M ichał, ur. Czerniowce 1851, 
real., 1872—4 sł. Pol. lwow. nadz., 1874—5 sł. Pol. w W iedniu. 
Ob. geometra ewid. 92. Bauer Mieczysław, ur. Grzymałów 1850, real., 
1868—72 Ak. tech. Ob. naczelnik sekcyi kons. dróg żel. w Dębicy.
93.* Bębnowicz M aryan, ur. Stanisławów 1873 , real., 1893—7 B.
94. Beck K aro l, ur. Barszczowice 1834, szkoła prz3'gotow., 1853—4
Ak. tech. 95. Becker Leopold, ur. Jezupol 1874, real., 1894—7 I. 
9G. Bedronek Tadeusz, u r. Gernges (W ęgry) 1865, real., 1896—7 
kurs geom. Ob. geometra ewid. w Buczaczu. 97.* Begejowicz Bogumił, 
ur. Oh w ałki (Kr. P .) 1861, gimn., 1881— 3 M. Ob. kasyer kol. p. 
w H atna . 98. Beil Leopold, ur. Seret 1852, real., 1868— 72 Ak. 
tech. 99. Bejnarowicz Szymon, ur. W ilno 1870, real., 1887—9 Cli. 
100. B ekierski W acław, ur. Ż ytn ik i (Ukraina), 1884— 5 I. 101. Be- 
nies H irsch  Benjamin, ur. Lwów 1847, real., 18G7—8 Ak. tech.
102. B enir Paw eł, ur. Odessa 1869 , real., 1887—8 Cli. ndz.
103.* D r. Benoni K aro l, ur. Lwów 1841, gimn., 1857—9 Ak.
tech. Studyował fil., teol. i prawo na Uniw. Iw. nauki przyrod. za 
granicą. Ob. dyrektor gim . w Tarnowie. Liczne prace z zakresu geo
grafii i podręczniki dla szkół średnich i ludowych. 104. f  Benroth 
Franciszek, ur. Lwów 1844, real. (5 kl.), egz. w st. 18GG—7 Ak. tech. 
B ył inż. konserwacyi przy kolei Karola Ludw ika. 105. Bereźnicki 
W iktor, ur. Bereżnica 1842, egz. wst.., 18G3—4 Ak. tech. 106. Be
rezowski K azim ierz, u r. M ilatyn 1845, gimn., 1865—7 Ak. tech.
107. B erger F ranciszek , ur. Skoryki 1874, real., 1893—7 I.
108.* B erger Hipolit, ur. Tarnopol 1861 real., 1881— 2 I. Ob. adj. 
kol. p. Stanisławów. 109. Bernatowicz Sew eryn, ur. Sarniaki 1850, 
1866 — 9 Ak. tech. 110. Bernfeld Mordko, ur. Stanisławów 1869, 
real., 1891 — 5 I. 111. Bernolak Seweryn, ur. W inn ik i 1876, real.,
1894— 7 I. 112.* B ertig  Gustaw, ur. Kraków  1863, real., 1885 — 90 
I. Pracow ał w kraj. biurze meliorac. Ob. inż. kol. p. 113.* Bessaga 
W łodzimierz, ur. Gołogóry, 1874— 80. Ob. inż.-adj. kol. p. 111.* Besen 
Filip, ur. Jarosław  1856, real., 1872— 7 I. Egz. na naucz, szkół 
real. Ob. buchalter różnych domów liandl. Ob. w składzie m aszyn 
Neidlingera we Lwowie. 115.* B ett Jan  H enryk, ur. Przybrani 1874, 
real., 1891 — 2 sł. Pol. w W iedniu, 1892— 7 I. 11G B ętkow ski W ło 
dzimierz, ur. Brody, 1878 — 80 Cli. 117. Bezkorowajny W łodzimierz, 
ur. Zucliorzyce 1873, real., 1894— 7 I. 118. Białaczewski Józef, ur. 
S ław uta 1867, gimn., 1888 — 92 Cli. 119.* Białaczewski Koman, ur. 
S ław uta 1857, real., 1876—80 B. Ob. oficyał racli. D yrekcyi skarbu 
we Lwowie. 120. Białaczewski W ładysław , ur. Sławuta, 1873— 8 I. 
Ob. likwid. banku k raj. 121. Białkowski Aleksander, ur. Kocko (Kr. 
P.), 1873— 7 B. 122. Białkowski Bronisław, ur. Tarnów 1852, gim.,
1870— 2 Ak. tech. 123. Białkowski Józef, 1877—8 Cli. 124. Biał-
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kowski vel B iberstein  W ładysław , ur. Koropicc 1847, gimn.,
1868—73 Ak. tecli. 135. B iałoruski G rzegorz, ur. Bortków 1834, 
szk. przyg., 1853—4 Ak. teck. 13G. B iałoskórski Eugeniusz, ur. 
Czajkowiee 1872, real., 1894— 7 I. 137.* Biborski Aleksander, ur. 
K raków 1856, gimn. i real, (odzn.), 1877— 82 B. Ob. urzędnik bud. 
miej. w Krakowie, od roku 1893 sam oistny budowniczy w Krakowie.
138. B idziński M aurycy M arek, ur. Horpin 1875, real., 1894—7 I.
139. f  B idziński Teofil, ur. K rukienice 1844, 1868—72 Ak. tecli. Był
inź. adj. kol. p. 139. Biedrzycki Tomasz, ur. S trzałków  (Kr. P .)
1867, real., 1885—6 I. 131. B iegański Antoni, ur. F ryszarka  (K r. P .) 
1863, 1881 — 6 I., II . egz. p. Ob. inż.-adj. W ydz. kraj. 133.* B ielański 
Edward, ur. Chocimierz 1863, real., 1880—4 M. Ob. inż.-adj. przy 
w arszt. kol. p. w L incu. 133. B ielański J a n , ur. Lwów, 1873—8 B. 
Ob. inż.-adj. ko l.p . w H usiatynie. 134. Bielaw ski Bronisław, ur. H urnie
1847, real., 1867—72 Ak. tecli. 135. Bielawski Jan , ur. Lwów 1854, 
real., 1871 — 6 1. 130. Bielawski Mieczysław, ur. Stebnik 1846, real.,
1865— 72 Ak. tecli. 137. f  Bielawski Zdzisław, ur. H urn ie  1850, 
real. 1870 — 7 Cli. B ył inż. p rzy charkowskiej kol. (Rosya). 138. Bieleń 
Antoni, ur. Zarszyn 1850, glin., 1871 — 6 I . Ob. inż. kol. p. w Jaro 
sławiu. 139. Bieliński Bogdan, ur. H ałosna (W ołyń) 1859, 1884 — 6 
M. ndz. 140.* Blelowski J a n , ur. Łętownia 1857, real., 1880 Cli., 
1881 — 3 główna szkoła ziemiańst. we W iedn iu , egz. p. teckniczno- 
łeśny. Ob. zarządca dóbr i lasów p. w Mickowej. 141. Bielski H en
ryk, ur. Moroczna (Litwa), 1878— 82 I . Ob. inż. w fabryce „R u
dnicki i K uczyńsk i“ w Pruszkow ie (K r. P .). 143. Bielski Roman,
ur. Lwów 1878, real., od 1896 kurs geom. 143.* B ielski Zygm unt, 
ur. W ólka Kleszczowa 1869, real., 1888— 92 M. I I .  egz. p. Po
mocnik zawiadowcy walcowni w Dąbrowie górn. Obecnie przy ko
palni nafty  w Sckodnicy. 144. Bieńkowski A ntoni, ur. Suwałki, 
1875 — 80 B. 145. Bieńkowski Bolesław, ur. Lwów, 18 7 2 —7 Cli. 
14G. Bier Szymon, ur. Drohobycz 1866, real., 1885 — 6 M. Ob. asyst, 
kol. p. w Rzeszowie. 147.* B iernacki Edw ard K onstanty, u r. W ar
szawa 1867, real., 1885— 901., I I . egz. p. Ob. inż.-adj. oddziału drog. 
w W ydz. krajów. 148. Biesiadzki Bronisław, ur. Tarnopol 1862,
1880— 4M . Ob. inż. kol. p. w Przem yślu. 149. Biesiadzki Stanisław , 
ur. Tarnopol, real., 1879—82 I. 150.* Bigo W ładysław , ur. Chorze
lów 1871, real., 1892 — 7 I . 151. B iliński Józef, ur. Piłatkowce,
1873—4 Ch. ndz. 153. B iliński Juliusz, ur. Nelipów (Besarabia) 1865, 
real., 1884— 5 Cli. 153. B iliński Roman L udw ik , ur. Chmielówka,
1874— 5 Ak. tecli. 154. B iliński Stanisław , ur. Stanisław ów  1865, 
real., 1884— 6 i 1889— 91 M. 155. B iliński Zdzisław, ur. Lubaczów, 
1879 — 83 M. 156. Bilóński Edward, ur. Lwów 1874, real., 1894—7 M. 
157. B iły  Karol, ur. Boliorodczany 1862, 1894 — 5 M. Ob. kierownik 
sz. ślusarskiej w Św iątnikach. 158. Bigfelner Kornel, ur. P rag a  1851, 
real., 1868— 75 A k. tecli. 159.* Birkenm ayer L udw ik , ur. Lwów 
1870, real., 1891 — 6 M. A systen t kat. inźyn. roln. w Uniw. Jag ie ł. 
1(50. B irsztejn Czesław, ur. G iejsztory (K r. P .) 1863, 1882— 6 M. 
K ierow nik w arst, kol. w Esslingen n/N (W irtem bergia). 161*. Bisanz



‘200

Gustaw, nr. K aw czykąt 1848, rea l., 1868—73 Ak. tecli., do 1876 
asyst. kat. B., obecnie prof. z w. Pol. Iw. W  1879 r . podróż nau
kowa do W łoch i Niemiec, a w 1882 do Belgii i F rancyi. Otrzyma} 
I. nagrodę za projekt kursalu  w Ciechocinku. Projektow ał cerkiew 
w Zadurowie, gmach Szkoły przemysłowej we Lwowie i kaplicę dre
w nianą w Brzuchowicach. 1G2. Bischoff J a n , ur. S try j 1841, egz. 
wst., 1860 — 1 Ak. tech. 163. B iskupski E ugeniusz, ur. Sieradz 
(Kr. P.) 1865, gim., 1887 — 9 Cli. 164.* Blaim Seweryn Ferdynand, 
u r. Lwów 1845, szk. wojsk, i real., 1864— 9 Ak. tech. Ob. naczelnik 
sekcyi konserw, drog. kol. p. Lwów. 1G5. B laschir W incenty, ur. Pi- 
scheli (Czechy) 1841, sł. najpierw Pol. w W iedn iu , następnie od 
1857 — 63 Ak. tech. 16G. B laustein Salamon, ur. Janówka, 

£  1876—7 I. 167.* B lautli Feliks E dm und, ur. Kraków 1858, real.,
1875 — 80 M. I I .  egz.- p., 1881—4 przy kol. K arola Ludw ika. Ob. 
kierownik w arst. kol. p. w S try ju . Założył straż  ogniową kolejową, 
je s t kierownikiem adm inistr. o rkiestry  kolejowej, prezesem towarz. 
rękodziełu. „Rodzina“ i członkiem W ydz. tow. „Sokół“ . 168.* Blautli 
J a n , nr. K raków  1856, real., 1873— 9 I., był pierwszym który  
sk ładał I I . egz. p. Na koszt k raju  w yjeżdżał za granicę w celu stu- 
dyów, od 1880 pracuje w biurze meliorac. W ydz. kraj. Obecnie inż. 
I  kl. tegoż biura, docent Pol. Iw. i szkoły roln. w Dublauach. Pisze 
fachowe a rty k u ły  do „Czasopisma technicznego“ i do gazet rolniczych 
w Galicyi, Królestw ie i Poznańskiem. 169. Bleiclier Izrael, ur. Rze
szów 1865, real., 1887 — 8 1. B ył w Jarosław iu przy Dyr. inż. wojsk. 
170.* B licharski Józef, ur. Przem yśl 1861, real.,1881— 21. Ob. oiicyał 
rach. k raj. D yr. skarbu we Lwowie. 171. Blomberg Alfred, ur. Deva 
(Siedmiogród) 1851, real., 1871—4 Ak. tech. 172. Bluin Aron, ur. 
Lwów 1877, real., 1896—7 I. 173.* Blurn F ry d ery k , ur. Żółkiew
1868, real., 1884— 9 I., I I .  egz. p. z odzn., egz. adm inistr., był 
asystentem  kat. bud. kolei, następnie rządowym inżynierem , obecnie 
nadinż. przy M inisterstw ie spraw  wewn. W ykonał projekta mostów 
drogowych na Rabie i Sanie. 174. Blum engarten Joachim, ur. Lwów, 
1872— 6 I. Ob. asyst. kol. p. we Lwowie. 175. Błachowski Jan , ur. 
Kąkolniki, real., 1877 - 81 M. 176. Błachowski W ładysław , ur. Ba- 
kończyce, 1880— 1 I. 177. Błachowski Z ygm unt, ur. Laskówka,
1874—80 M. 178. Błażek Franciszek, ur. P rzybór (Morawy) 1842, 
rt>al., 1860— 5 Ak. tech. Od 1872 inż. kol. galic., obecnie inspektor 
kol p. we Lwowie. 179. f  Błażek Tadeusz, u r. Lwów 1871, gimn., 
1890— 4 Ch. 180. Błoński J a n , ur. Byłków 1833, słuch. TJniw. 
1859 — 60 Ak. tech. 181. B łoński-B iberstein Emil, ur. Złoczów 1859, 
i-eal., 1878— 83 I . Ob. nacz. stacyi kol. p, w Niżniowie. 182. Błotnicki 
Adolf, ur. Stanisławów 1864, real., 1884— 5 I. Obecnie kontr. doch. 
kol. p. we Lwowie. 183. Bobek Teodor, ur. Nagórzanka 1845, gimn., 
sł. TJniw., od 1866 — 72 Ak. tech. 184. Bobikiewicz Aleksander, ur. 
W asiuczyn 1843, gimn., sł. teol. od 1864—8 Ak. tech. 185.* Bocli- 
n iak  Jan , ur. Grodzisko dolne, real., 1883— 9 I., I I .  egz. p. Ob. inż. 
b iu ra  meliorac. W ydz. kraj. 186. Bodakowski Eugeniusz, ur. Podho- 
rodće 1825, 1850— 3 Ak. tech. 187. Bodaszewski Łukasz, u r. Lwów
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1849, real., 1867 — 72 Ak. tecli. Ob. aut. iuz. we Lwowie. 1S8. Bo- 
dlak Franciszek, ur. Dolina, 1875— 6 Ak. tech. nadz. 189. Bodyiiski 
Ludwik, ur. Lwów, 1874— 5 Ak. tech. ndz. 190.* Bogdanowicz 
Aleksander, ur. Przemiwółki 1862, real., 1880 — 5 I., I I . egz. p.
Ob. inż. b iura  drog. W ydz. kraj. 191. Bogdanowicz Józef, ur. Lwów
1832, gimn. (4 kl.), 1850 — 1 Ak. tech. 192. Bogdański Aleksander, 
ur. Lwów 1847, 1866— 70 Ak. tech. 193. f  Bogdański A nton i, ur. 
Lwów 1841, real., 1857— 64 Ak. tech. 194.* Bogucki Jan , ur. >  
Tarnopol 1870, real, (odzn.), 1887— 92 I ,  I I .  egz. p. (odzn.), był 
asystentem  kat. geodezyi i astronomii, nast. asyst. kat. B. Pracow ał 
w fabryce żelaznej w Gracu. Ob. prof, szkoły przemysłowej we Lwo
wie. Ogłosił drukiem  dwie prace. 195. Bogucki Stanisław , ur. Ivo- 
szyłowce 1872, gimn., 1895— 7 I. 19(J. Bogucki Tomasz, ur. T aczyn 
(Rosya) 1865, real., 1891— 4 Oh. 197. Bogusław ski S te fan , ur. 
K leczew (K r. P .) 1871, gimn., 1892—4 Oh. 198. Bogusz Adolf, ur. 
J a ssy  1834, sz. przygot., 1850— 1 Ak. tech. 199. Böhm Ludw ik, ur. 
N adyby 1849, real., 1867— 9 Ak. tech. 200. Bokosiewicz Andrzej, 
ur. Hryniowce 1877, real., 18 9 6 —7 M. ‘201. B ojarski M ikołaj, ur. 
K rasna 1826 , 1850—4 Ak. tech. 202. Bojarski P io tr, ur. Lwów,
1876— 7 M. 203. Bojarski Stan. Piotr, ur. Kraków 1877, real.,
1896—7 I. 204.* Rola - Bolechowski Mieczysław, ur. Pilzno 1846, 
real., 1868— 73 I. Ob. urzędnik kol. p. w Krakowie. 205. Bolejko 
Marceli, ur. Oratówka 1865, sł. in st. tech. w Charkowie, 1889— 90 Cli.
Ob. chem. w cukrowni w Sieniawie (Rosya). 20G. Bolmo Teoiil, ur.
N. T arg  1845, real., 1864— 5 Ak. tech. 207.* Bolwiński E m il, ur. 
Drohowyż 1846, real., egz. wst., 1864— 6 A k. tech., 1866—9 Pol. 
w W iedniu. Ob. star. inż. kol. p. w Stanisławowie. 208. Boldeskul 
M aryan, ur. Boliatkowiec 1833 , szk. przygot., 1852 — 7 Ak. tech.
209. Bombach A braham , ur. Lwów 1841 , egz. wst., 1860 — 1 Ak. 
tech. 210. Boniewski Józef, ur. Łączki 1836. szk. przyg., 1853—5 
Ak. tech. 211. Bordolo W iktor, ur. Lwów, 1872— 6 I. 212.* Bo
recki Leon, ur. Lwów 1859, real., 1878— 83 I . Ob. inż. kol. p.
213. Borkowski E ugeniusz, ur. Lwów 1851, real., 1871 — .7 I.
214. Born A rtur, ur. Bochnia 1878, gimn., 1896— 7 I. 215. Boro- 
wiczka Mieczysław, ur. Lwów 1874, real., 1893— 7 I. 216. Boro- 
wiczka Tadeusz, ur. Lwów 1876, real., 1895— 7 I. 217. Borowiczka 
Tomasz, ur. S try j 1848, real., 1866— 7 Ak. tech. 218.* f  B ortnik 
T ytus, ur. Lwów 1836, gimn., 1853— 9 Ak. tech. Po praktyce mon
terskiej był konstruktorem , a następnie dyrektorem  fabr. i h u t p ry 
w atnych. Od 1870—7 inż. kol. gal. Od 1877 prof. mech. wyższej 
szkoły przem ysł, w Krakowie. U rządzał zakłady przemysłowe jak  
gorzelnie, m łyny i w arsta ty  kolejowe. A utor k ilku publikacyi.
219. Borzęcki Maciej, u r. Sassów, 1851, real., 1870— 51. Ob. zarządca 
lasów i dóbr p. w Dobrostowie. 220. Bosch H enryk, ur. Czerniowce 
1843, egz. wst., 1865—70 Ak. tech. 221. Bottc h er Łucyan Emil, ur. 
W arszaw a 1872, gimn., sł. Un. w W arszawie, od 1894— 6 M. Ob. na 
Un. w L ipsku. 222. Boufał W ładysław , ur. Niemirów, 1880— 1 Ch.

Ks. Pam iątkow a. 14
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223.* Bokiewicz K arol, ur. Lwów 1852, real., 1868— 75 I. P ra 
cował przy  budowie dróg kraj. i kol. żelaz. Ob. inż. b iura meliorac. 
W ydz. krajów. 224. Braha K ornel, ur. K rasna  (Bukowina), real.,
1867—8 Ak. tecli. Obecnie inż. kol. p. w R um unii. 225. B rand 
Ignacy, ur. Radziechów 1836, 1852— 60 Ak. tecli. 226. B rand 
P inkas Mojżesz, ur. Z ator 1831, szk. przyg., 1 8 5 2 - 6  Ak. tecli.
227. B randel Aron, ur. Lwów 1833, real. (odzn.), 1852— 8 Ak. tecli.
228. B randler Wolf, ur. S tryj, 1880 — 2 I. 229. f  B randstiidter Emil, 
ur. Przem yślany 1854, 1873 — 6 I. Inspektor podatk. we Lwowie.
230. B rand t Franciszek, ur. H y jk i 1851, real., 1869— 71 Ak. tecli.
231. B rand t H enryk, ur. Tarnów 1877, gimn., 1895— 6 I. Obecnie 
sł. praw w Krakowie. C 232 . B ratro Emil, ur. Podgórze 1878, real., 
1896— 7 I. 233. B raun Marcin, ur. Lwów 1851, real., 1868 — 9 Ak. 
tecli. 234. Braunseis Józef, ur. N. Sącz 1837, real., 1852 — 8 Ak. 
tecli. Ob. radca bud. we Lwowie. 235. B raunseis W acław, ur. Lwów
1834, szk. przygot., 1852— 3 Ak. tech. 236. Breitenw ald Robert, 
ur. Rzemiędzice 1868, sł. Pol. we W iedniu , 1888— 93 M. Ob. inż. 
górn. w Kobylance. 237. B reiter W ilibald  Alojzy, ur. Lwów 1873, 
gimn., 1893— 7 I. 238 B reiter A ntoni AVładysław, ur. Lwów. 1876, 
real. (7 kl.), 1895 — 6 ndz. 239. Brener Emil, ur. Lwów 1839, real., 
1854— 60 A k. tech. 240.* Breuer Ja n  Bertem ilian, ur. Lwów 1841, 
real., 1856 — 60 Ak. tecli., nast. sł. Cli. we W iedniu. Ukończył 
z odzn. szkołę rolniczą w A ltenburgu, odbył podróż fachową za g ra 
nicę. Obecnie właść. dóbr ziem., dyrektor Gal. Tow. handl., cenzor 
B anku kraj., członek komisyi dla spraw  roln. i dla spraw  kolejowych, 
członek dyr. Gal. K asy  Oszczęd. i kawaler orderu F r. J .  Zamieszcza 
a rty k u ły  w roln. gazetach krajowych i zagranicznych. 241.* Breżanyj 
Mieczysław, ur. Kończaki 1845, real., 1862— 7 Ak. tech. Pracował 
przy bud. kol. gal. Obecnie nadinż. kol. p. w Rzeszowie. B rał udział 
w walce w r. 1863/4. 242. Brodacki M aksymilian, ur. K rosno 1825, 
gimn., 1847— 50 sł. teol., 1850— 1 Ak. tech. 243. Brodowicz W ła 
dysław, ur. Jarosław  1869, real., 1888— 93 I., I I . egz. p. Ob. inż.-adj. 
W ydz. kraj. 244. Broeder Edm und, ur. Podhorodce 1868, real., 
1887— 8 1 . Ob. as. dyr. skar. 245. Brodzki Eugeniusz, ur. Sapochów 
1837, real., 1852— 7 Ak. tech. 24G. Broki K azim ierz, ur. K ijów
1877, gimn., 1896— 7 B. ndz. 247. Bronarski Edward, ur. Sławcze
1876, real., 1896 — 7 I . 248.* Broniewski Alfred Karol, ur. Dobro- 
hostów 1869, real., 1889 — 93 B., I I . egz. p. Jako  stypendysta  odbjrł 
rok studyów  w P aryżu . Obecnie dyrek to r urzędu bud. w Tarnopolu. 
249. Broniew ski Stanisław , ur. P arty n ia , 1873 — 7 I. 250. Broniko
w ski W ładysław , ur. Nieeiesławice 1862, 1884— 7 I. Obecnie urz. 
tech. przy W ydz. k raj. Lwów, 251. Brosch Józef, u r. W erona (W ło
chy) 1840, słuchacz inst. tech. w Krakowie, 1857— 60 Ak. tech. 
252. Brosch R obert, ur. Przem yśl 1863, 1882—8 I., I I . egz. p. odzn. 
Obecnie w biurze inż. R uszpińskiego w Tarnow ie. 253.* Bruchnalski 
Kazim ierz, ur. Lwów 1861, real., 1878— 81 M. potem sł. Uniw. 
w Berlinie, złożył egz. naucz, dla szkó ł_średnich, w 1887 r. zorga
nizował i kierował szkołą ślusarską w Św iątnikach. Od roku 1893
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prof. szkoły przemysłowej we Lwowie. N apisał k ilka rozpraw z dzie
dziny stos. przemysł. 254.* Brudzewski K azim ierz , ur. L3dnogóra 
(Poznańskie) 1874, girnn. i real., 1892—7 I. 255. Brunek Ignacy, 
ur. Lwów 1858, real., 1877—85 B., I I . egz. p. Obecnie inż. miejs. 
urzędu budów, we Lwowie. 256. Brunek K aro l, ur. Lwów 1829, 
1850—2 Ak. tech. 257. B runicki br. K aro l, ur. Cieniawa 1835, 
1850— 53 Ak. tecli. Obecnie zaprzysiągł, taksator dóbr i w łaść, 
dóbr ziem. 258. B runicki K onstanty, ur. Lwów, 1880— 2 Ch.
259. B rück Cheim L eiba , ur. Brody 1825, 1850— 8 Ak. tech.
260. Br. Briickmann A rtur, ur. W ołoszcza 1853, egz. wst., 1871—4
A k. tecli. 261. Br. Briickm ann L udw ik, ur. M anasterzec 1854, real., 
1871 — 3 Ak. tecli. 262. B r. Briickmann Seweryn, ur. W ołoszcza 
1852, egz. wst., 1871 — 2 Ak. tecli. 263.* B rückner Adolf, ur. Zawi- 
dowice 1841, real., 1859—64 Ak. tecli. Pracow ał przy  bud. fabryk 
ty ton iu  w Koszycach i W innikach, nast. p rzy  kolejach gal. Obecnie 
nadinź. kol. p. w Krakowie. 264. B rückner C elestyn , u r. Brzeżany 
1835, girnn., 1854 — 5 Ak. tecli. 265. Brühl Leopold, ur. Szamos 
U jvar (W ęgry), 1872—5 B. 266. B rüh l Zygm unt, ur. Lwów 1848, 
real., 1864—8 Ak. tecli.. 267. Brygiew icz W acław, ur. W arszawa
1866. In s t. leśny w P etersburgu . 1888— 92 Cli. Obecnie cheni. 
w Elżbietów-Sokołów (Kr. P.). 2C8. f  B ryk  Kazimierz, ur. Sanok 1846, 
egz. wst., 1862—4 Ak. tecli., sł. Ak. tecli. we W iedniu. Prof. szk. real, 
w Galicyi. 269. Brzecliowski Franciszek, ur. Radziechów, 1877— 82 I. 
Ob. inż. kol. p. 270. Brzezicki Eustachy, ur. S ław uta (Rosya) 1867, 
real., 1887 — 8 M. Ob. w Uładówce (Rosya). 271. B rzeziński Michał, 
ur. Olchowiec (Kr. P.), 1876—80 Ch. 272. Brzeziński Mieczysław, 
ur. Łączki 1845, egz. w st., 1863—4 Ak. tecli. 273. Brzezowski 
Franciszek, ur. Dobromil, 1844, real., 1862— 4 Ak. tecli. 274. Brzo
stowski Andrzej, ur. Suw ałki (Kr. P .) 1873, gimn., U n. warszaw.,
1895— 7 M. 275. Brzuszkiewicz Jan , ur. Zaleszczyki 1839, 1855— 6 
Ak. tech. 276. Buba Antoni, ur. Horodno 1840, real., 1856 — 62 Ak. 
tecli. 277. Buch M aksymilian, ur. Gródek, 1879— 81 Ch. 278.* Bu- 
chowiecki J a n , ur. Litw inów 1838, gimn. (6 klas), dwuletni kurs 
pedag. dla szk. real. 1857 — 65 Ak. tech. Od 1865—81 przy bud. 
kolei państw , gal. Od 1881 inż. przy kol. p. 279. Bucliowski Józef, 
ur. K alisz (Kr. P .) 1860, 1882— 4 Cli. 280. Buczacki L ong in , ur. 
Jarcliorów  1843, real. 1861 — 6 Ak. tecli. Obecnie inż. przy M iniste
rium  w Petersburgu. 281. Budziński Ignacy, ur. Kopeczyńce 1839,
1857—9 Ak. tech. 282. Budzynowski A lfred , ur. Baworów 1871, 
real., 1888— 9 M. Ob. oficyał rach. Namiest. 283. Budzynowski 
W acław, ur. Baworów 1868, gim., 1887 -  8 Ch. ndz. Od 1888 sł. fil. 
TJniw. lwow. 284. Budzyński Adam , ur. Grzybów (K r. P .) 1864,
1887— 90 Cli. Ob. W łoszczówka (K r. P .) na wsi. 285.* Budzyński 
W iktor, ur. W ygnanka 1861, real, (odzn.), 1881 — 6 I., I I .  egz. p.
1887— 9 asysten t Pol. lwow. Od 1889 inż. w służbie rząd. galicyj. 
286.* Bugno J a n , ur. K ęty  1848, gim., 1868 73 Cli. Prof. kursu
gorzel. i dyrektor gorzelni. Obecnie nacz. stacyi kol. p. 287. B uhus 
Teofil, ur. Nowy T arg  1845, real., 1864— 5 Ak. tecli. 288. Buka-
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siewicz Stanisław , ur. Lwów 1878, real., 1896 — 7 I. 289.* B uko
wski Józef, ur. Gościewicze (Litw a) 1864, real., 1882—7 Cli. Od 
1887 chemik w gorzel. i cukrów. Obecnie pomocnik dyrek. cukrowni 
w Burzance (Rosya). A utor rozpraw społeczno-liter. 290. Bukowski 
lir. Karol, ur. Lwów 1840, egz. w st. 1859— 64 Ak. tech. 291. Bu
kowski S tan isław , ur. S iersza, 1878— 80 Cli. 292.* Bukowski 
W ładysław , ur. Kraków  1859, real., 1878—82 Cli. Od 1883 asy st, 
urz. bud. ni. K rakow a. Ob. adj. tech. gazowni tamże. A utor k ilku  
prac z dziedziny gazownictwa. 293. Bunsch Alojzy, ur. Szasz-Varos 
(Siedmiogród), real., 1878— 9 B. 294. B urczyk Mieczysław, ur. Krosno 
1837, egz. w st., 1857— 9 Ak. tech. Ob. kontr, poczt i telegraf.
295. B urker (H arbruder) Leib, ur. Lwów 1874, real., 1893—7 B.
296. Burmenda Józef, ur. Tarnopol 1871, real., 1895—7 I. 297. Bus 
Jakób , ur. Łękawce 1845, In s t. tecli. krakow., 1865— 6 Ak. tecli. 
298. Buszczyński K onstanty, ur. Nicmircze (Podole ros.), 1878— 80 
Ak. tecli. 299.* B ykowski Juliusz, ur. Sawczyn 1843, real., 1861 — 7 
M. W e W iedniu ukończył studya mech. Do 1876 pracował przy kol. 
żel. w Galicyi i R um unii. Od r. 1876 prof. tech. mecli. w Pol. Iw. 
1883—4 rektor tamże. A utor podręcz, techn. mech. 300. Bylina 
Leon Mateusz, ur. Kraków, 1875— 81. M. Ob. mech. w W arszaw ie.

301. Celiak Adam, ur. Ł ańcut 1871, real., 1892— 5 M., 2 1. sł. fil. 
U n. Iw. Ob. suplent real, w Tarnopolu. 302. Celner A ugust, ur. Brody 
1850, real., 1869— 74 I. 303. Cenecki Maryan, ur. Dąbrówka ruska 
1835, 1852—8 Ak. tecli. 304. Ceypek E dm und, ur. Lwów 1864, 
1882— 6 I. 305. Ceysinger Michał, ur. K raków  1869, real., 1890—4 
M. Ob. urzędnik Zakładu zastawniczego w Łodzi. 306. Clialecki 
A lbert Mieczysław, nr. Lwów 1877, real., 1896—7 Cli. 307. Chamiec 
Gabryel, ur. B utejki (W ołyń), 1881—2 Cli. 30S. Cliarkiewicz S ta 
nisław, ur. K uty , reai., 1877—80 B. Ob. rew ident kraj. D yr. skar. 
309. Chądziński Tomasz, ur. Becliawce (Kr. Pol.) 1852 , gimn.,
1870 — 1 Ak. tecli. 310. Chądzyński W ładysław , u r. B usk 1836, 
gimn., 1856—7 Ak. tech. Ob. radca nam iestn. 311. Cheliński Feliks, 
ur. Zabrodzie (Kr. P.), 1877—8 I. 312. Cliemczuk Jan , ur. Sassów
1872, real., 1896—7 Cli. 313. Chierer A ron , ur. Lwów, 1872— 3 
Ak. tecli. 314* Chlebowski Rom an, ur. Dębowice (Kr. P .) 1859, 
real.; 1880—4 M. Pracow ał w fabr. m aszyn roln. w Berlinie, nast. 
przy w arstatach  kol. w S try ju . 315. Chlebowski Stanisław , ur. R u- 
szelczyce 1830, 2 1. sł. Uniw., 1853—4 Ak. tecli. 316. Chłopecki 
Hieronim, ur. Laszki murowane, 1877— 81 M. Ob. oficyał pocztowy 
we Lwowie. 317. Chłopecki W incenty, u r. Bereźnica 1873—4 Ak. 
tech. 318. Chmielewski Bolesław F ranciszek , ur. Jabłonica polska 
1875, gimn., 1896—7 I. 319. Chmurowicz Stanisław , ur. Chołobu- 
tów 1838, gimn., 1856 — 9 Ak. tech. 320. Chodkiewicz Bronisław, 
ur. Zawada 1861, 1878— 80 M., nast. 1883—4 Cli. Ob. adj. kol. p. 
w Stanisławowie. 321. Chojecki Kazimierz, ur. Szapijówka (U kraina)
1867, 1885—8 Cli. Ob. właściciel dóbr ziemskich R uda (U kraina). 
322. Chołoniewski J a n , ur. Kawsko 1868, real., 1885— 8 I. 01). 
pracuje w biurach techn. 323. Chomyk W łodzim ierz, u r. Łubianki
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niższo 1876, gimn., 1896— 7 I. 324. Choroszczakow.sk i W łodzimierz, 
u r. Berezów 1855, 1871—4 Ak. tech. 325. Chowaniec Józef, ur. 
Skała 1846, egz. w st., 1868—74 I. Ob. inż. m agistr. we Lwowie.
326. Chrapowiecki A ntoni, 1886 — 7 Cli. B ył słuch. Pol. w Rydze.
327. C hristelbauer Ludwik, ur. Tarnów 1873, real. (7 kl.), 1893—4
B. ndz. 328. C hristian i H en ry k , ur. Lwów 1832, gimn., sł. TTniw.,
1852— 3 Ak. tech. 329.* C hryściński Tadeusz, ur. Jaw orzyna (Spiż) 
1861, real., 1880—6 B. Pracuje w. biurach bud. 330.* Chrzanowski 
Józef, ur. Sośnica 1851, gim., 1870 — 1 sł. teol., 1871—5 Ak. tech.,
1876— 7 ukończył g ł. szkołę ziem iaństwa we W iedniu  z odzn., był 
inż. las. Ob. geom. ewid. w S try ju . 331. Chrzanowski W alery, ur. 
Radymno 1849, gimn., 1869— 75 Ak. tech. Ob. właśc. dóbr ziem. 
Tużyłów. 332.* Chrząszczewski Stanisław , ur. Tomaszowce 1847, 
real. (4 kl.), egz. wst., 1867—70 Ak. tech. Pracow ał w urzędzie 
bud. miej. we Lwowie. Ob. nadinź. W ydz. kraj. w Krakowie. B rał 
udział w walce w r. 1863/4, był prezesem Tow. politech. w K rako
wie. 333. Clirząszczyński W ilhelm , ur. Maków 1859, słuch. Pol. 
we W iedniu, 1883—4 I. Ob. adj. kol. p. w Podgórzu. 334. Cliu- 
decki J a n , u r. Rzeszów 1838, real. (7 kl.), egz. w st. 1870— 3 Ak. 
tech. 335.* Chudecki K azim ierz, ur. Lwów 1871, real., 1890— 6 B. 
336. Chudokormow Bazyli, ur. Nikołajew (Rosya) 1862, real.,
1885— 6 M. 337.* Chudzikiewicz Józef, ur. Lwów 1872, gimn., 
1891 — 6 M., I I . egz. p. Ob. asyst. kat. mech. Pol. Iw. 338. Chy- 
żewski M aksym ilian, ur. K udryńce 1871 , 1893—4 I. nadzw.
339. Ciaciek M aksym ilian , ur. Kraków, 1874— 6 I. 340. Ciastoń 
A ntoni, ur. F rysz tak  1859 , 1882— 5 Cli. Ob. inspektor gorzel. 
w Jarosław iu. 341. Cichocki Otmar, ur. P rag a  1868, real., 
1887 — 9 I . Ob. porucznik arty l. w czynnej służbie. 342.* Ciecha
nowski A lbin Kazimierz, ur. Kraków  1862, gimn., 1879—84 I. Ob. 
p rzy  kol. p .' w Krakowie. 343. Ciechanowski Stanisław , ur. Kraków
1869, real. (5 kl.), 1892—4 I. ndz. Ob. geom. w ewid. w Starem 
Mieście. 344. Cieński Adolf, ur. Okno, 1872—4 Ak. tech. 
W łaściciel dóbr ziemskich. 345. Ciepanowski C ypryan , ur. Lwów,
1881 — 2 I . Ob. asyst. kol. p. 346. Cieszewski Karol, ur. Bełz 1833, 
gimn., 1856—7 Ak. tech. 347. Cięglewicz M aciej, ur. W adowice 
1828, szk. przygot., 1852—8 Ak. tech. 348. Cisło Franciszek, ur. 
Lubno 1848 , gimn., 1870 — 2 Ak. tech. 349.* Citron Jakób, ur. 
S kałat 1857, real., 1880— 5 I. Pracow ał przy bud. kol. galic. Ob. 
urzędn. techn. starostw a w Sanoku i autor. geom. cyw. 350.* Citron 
N atan, ur. S kałat 1859, real., 1880—5 I. Pracow ał przy bud. kol. 
gal. Ob. inż. i konc. budown. w Przem yślu. 351. Ciyin Józef, ur. 
Nowy Kolin 1843, real., 1861—4 Ak. tech. 352. Coppieters Romu
ald, ur. Łodzina 1832, 18 5 1 —2 Ak. tech. 353.* Cordier de Löwen
haupt Gustaw, ur. H uszth  (W ęgry) 1847, real., 1866 — 9 Ak. tech. Oli. 
kontr, telegr. Tarnów. 354. Osikany H enryk, ur. Radowce 1838, sł. Pol. 
we W iedniu, 1859— 61 Ak. tech. 355. Curkowski E m il, ur. Olesza 
1831, egz. dojrz., 1851—4 Ak. tech. 356.* Cybulski Ju lian , ur. Grzęska 
1859, real., 1876— 81 B., by ł asyst. kat. B. Pol. hv. Ob. a rch itek t cyw.
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we Lwowie. Projektow ał i w ykonał wiele budowli publ. i pryw at, 
(pałac lir. Potockich we Lwowie). 357. Cybulski Ludw ik, ur. G łu
chów 1867, real., 1887— 93 B. 358. Cypryan E m il, ur. W inn ik i 
1863, 1884— 9 B. Ob. inż.-adj. kol. p. we Lwowie. 359. Czaczko- 
w ski J a n ,  ur. Brzeżany 1876, real., 1894—7 I. 360. Czaderski 
F erdynand, ur. Lwów 1825, szk. przygot., 1854—60 Alt. tecli. 
361. Czajewski S tefan, ur. O strołęka, 1882— 3 Cli. Ob. naucz. lud.
302. f  Czajkowski Mieczysław, ur. Delawa 1864, real., 1883 — 5 B. 
B ył urzędu, starostw a w Sokalu. 363. Czajkowski Mikołaj, ur. Lwów
1863, 1880— 93 z przerwami I . Ob. inż.-adj. W ydz. kraj. 304. Cza- 
pelski W łodzimierz, ur. S try j, 1876—8 I. 305. Czaplicki W acław, 
ur. Choroliów (Kr. P .) 1873, sł. Uniw . w W arszawie, 1894— 5 Cli. 
udz. 300. Czaprański Kazimierz, ur. Demecno 1860, 1882—4 M. Ob. 
adj. kol. p. we Lwowie. 307. Czarnecki Jan, u r. Przeworsk, 1872— 3 
Ak. tech. 308.fC zarnecki Stanisław , ur. Lwów 1860, 1878— 86 M. 
309.* Czarnek W ładysław , ur. K ory tn ik i 1857, real., 1877—83 I. 
Pracow ał przy bud. kol. galic. Ob. inż.-adj. kol. p. w St. Sączu. 
370. Czarnomski A lfred , ur. Perizna (Rosya) 1848, egz. wst.
1867— 9 Ak. tech. 371. Czarnomski Zygm unt, ur. Perizna (Rosya)
1850, egz. wst., 1867— 9 Ak. tech. 372. Czarnowski A dam , ur. 
W arszaw a 1861, gimn., 1885— 6 Cli. 373.* Czarnowski S tanisław , 
ur. Chołdowiec (Kr. P .) 1864, real., 1882—4 Cli., następ , odbywał 
studya w Gracu i W iedniu , był pierwszym  asyst. kat. Ch. Un. Ja g . 
Ob. techn. kontrolor D yr. sk arb u .*374.* Czaykowski T adeusz, ur. 
Jezierzany 1860, real., 1878— 80 Ch., nast. sł. głównej szk. zie- 
m iaństw a w W iedniu do 1883, tamże II . egz. p., by ł asyst. Uniw. 
Jagieł., adjunktem  szkoły gorzelanych w Dublanaeh i tamże docen
tem Ch. Ob. profesor Cli. w szkole rolniczej w Stanisławowie. 
375.* Czechowicz A lb in , ur. O ttynia 1844, real. (2 kl.), egz. wst., 
1861— 3 Ak. tech. Ob. kontrolor poczt, we Lwowie. 370. Cze
chowicz K arol, ur. Żółkiew 1861, 1884— 5 I. 377.* Czechowicz 
K aro l, ur. Załoźce 1862,- sem inaryum  nauczycielskie z odzn., real., 
1882—6 I., I I .  egz. państw . W  czasie studyów  tech. zajmował po
sadę naucz, w szkole ludowej, od r. 1888 je s t w służbie rządowej. 
378. Czechowicz Ju liusz, ur. W olica 1839, egz. wst., 1865— 6 Ak. 
tech. 379.* Czechowski W iktor, ur. Stanisław ów  1856, real., 1 8 7 3 —8
I., od 1880 w czynnej służbie wojsk. Ob. oficyał I I .  kl. 380. Cze- 
koński Stanisław , ur. Komanówka (Ukraina), 1876— 80 I. Ob. sekr. 
W ydz. pow. w Czortkowie. 381. Czerepaszyński Euzebiusz, u r. Stare 
Bohorodczany, 1879— 80 M. 382. Czerepaszyński Michał, ur. Stare 
Bohorodczany 1845, real., 1867 — 8 Ak. tech. Ob. dependent u 110- 
taryusza w Bukowska. 383.* Czermiński F eliks, ur. Kotów 1869, 
gimn. i real., sł. Pol. we W iedniu, 1878— 80 i 1882— 3 I. Obecnie 
urzędnik gal. Banku kredyt. 381. Czermiński Kazimierz, ur. Nadoty- 
cze, 1881 — 2 M. 385. Czerniawski W ładysław , ur. Stanisławów
1873, real., 1895—7 I. 380. Czernik M aksymilian, ur. Lwów 1863, 
1882— 6 I., I I . egz. p. Ob. inż. W ydz. k raj. we Lwowie. 387. Czerny 
de Scliwarzenberg K azim ierz, ur. Iłkowice (K r. P .) 1859, sł. Pol.
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we W iedniu, 1883— 5,1 ., II . egz. p. 388. Czerny Leon, nr. Kraków , 
real., 1878— 9 I. 389. Czerweny A ntoni, ur. Jarosław  (Rosya) 1869, 
real., 1889 — 94 M. 390. Czerwieński W ładysław , ur. Lwów 1870, 
real., 1894— 5 Cli. 391. Czerwiński Feliks Józef, ur. Mikołajów 
1846, girnn. (6 kl.), 1864 — 9 Ak. tecli. 392. Czerwiński Karol, ur. 
Lwów 1851, real., (4 kl.), egz. w st., 1870— 7 B. Ob. adj. kol. p. 
we Lwowie. 393. Ozikiel Adolf, ur. Brody 1834, szk. przygot.,
1853— 5 Ak. tecli. 394. Czimara Ferdynand, ur. Lwów 1847, gim.,
1870 — 1 Ak. tecli. 395.* Czimara Karol, ur. Lwów 1853, real.,
1872—4 I. Od 1876 zatrudniony w fabrykach tytoniu, obecnie adj. 
fabr. ty ton iu  w M onastcrzyskach. W  r. 1884 podróż do Ameryki 
dla zwiedzenia fabryk tytoniu. 390. yCzupa Leopold, ur. Kajnieniec 
podolski, 1872— 6 Cli. 397. Czuray Jan, ur. K atliarein  (Śląsk) 1866, 
porucznik, 1896— 7 Cli. ndz. 398. Czyczkiewicz Emilian, ur. Hre- 
horów 1844, sł. Uniw., 1 8 6 5 —6 Ak. tecli. 399.* Czykiel Teofil, 
ur. Lwów 1835, gimn., 1853— 60 Ak. tecli., 1863 — 6 kurs dla 
naucz, szkół real., by ł naucz, szkoły real., a nast. ludowej w S ta
nisławowie i Przem yślu. N apisał rozprawę o hodowli jedwabników.
400. C zyrniański M aksym ilian, ur. Jaworów 1855, 1879 — 84 M.
Ob. dyrektor w arstatów  szkoły zawodowej w Kamionce strumiłowej.
401. Czyżes Leizor, ur. Lwów 1841, real., 1860— 5 Ak. tecli.
402. Czyżowski A dam , ur. Potok 1835, real., 1855—7 Ak. tecli.

403. D ąbrow ski S tanisław , ur. Kraków, 1873— 88 I. Ob. inż.-
adj. 404.* Dąbrowski W acław, ur. P aryż 1868, real., 1892— 3 B. ndz.
Ob. przy kop. nafty  w Schodnicy. 405. D ąbski Józef, ur. Zabierzów
1835, gimn. (7 kl.), 1856— 7 Ak. tecli. 406. Danek Adolf, ur. Lwów, 
real., 1878— 81 Cli. 407.* Dauiłowicz Feliks, ur. Kamionka strum .
1859, real., 1878 - 83 M. Pracow ał przy  bud. kol. gal. Ob. aut. geom. 
w Żółkwi. 408. Daniłowicz Sew eryn, ur. Łopatyn 1861 , 1878 — 85
I. Ob. inż.-adj. kol. p. 409. Daniłowicz W łodzim ierz, ur. Zukocin
1864, real., 1883— 5 Cli. Ob. oficyał gorzel. w Białej. 410. Dankowski 
Józef, ur. K raniska, 1873 -  4 Ak. tecli. 411. Dankowski Józef, ur. 
W arka (K r. P .) 1867. sł. In s t. tech. w Petersburgu, 1889— 93 Cli.
412. Darew ski Jerzy , ur. Subocie (Pod. ros.) 1863, real., 18 8 4 —5 M.
413. Darni Izaak, ur. Lwów 1862, real., 1883— 8 M. Ob. inż.-adj. 
kol. p. 414. Darowski Jan u sz , ur. Sufczyn 1841, real., 1860—6 
Ak. tech. 415. Darowski Kazimierz, ur. Brzezowa 1844, egz. wst.,
1863 — 5 Ak. tech. 416 * Darowski Mieczysław, ur. Sufczyn 1843, 
real., 1860— 6 Ak. tech. Pracow ał przy bud. kol., był dyrektor. Tow. 
przemysłowego we Lwowie. Ob. właściciel dóbr ziemskich Iskań.
417. Daszkiewicz W ładysław , ur. Lwów, 1 8 7 3 —5 ndz. 418. Daszyń
ski Kazimierz, ur. Lwów 1867, real., 1884—6 I. Ob. naczel. stacyi
kol. p. w Jarem czu. 419.* D aszyński W ładysław , ur. Zbaraż 1840, >
real., 1860— 4 Ak. tech., potem złożył we W iedniu  egzamin profe
sorski z nauk przyrodniczych. Ob. profesor V III. rang i szk. realnej 
we Lwowie. B rał udział w walce w r. 1863/4. N apisał 2 dziełka 
z zakresu geom. w ykreślnej. 420. f  D aszyński Szczęsny, ur. Zbaraż,
1882— 3 Ch. 421. D auksza Zygm unt, ur. Niebieszczany 1851, egz.
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wst., 1870— 4 Ak. tecli. 4=22. Damn F ilip , ur. S try j 1873, gimn.,
1895—G I. ndz. 433.*  Dawidowski Andrzej, ur. Lwów 1853, real.,
1871 — 2 Ak. tech. Ob. naczelnik urzędu pocztowego w Podgórzu. 
424. D eissenberg A ntoni, ur. Nockowa 1843 , 1 8 6 3 —6 Ak. tecli., 
sl. Fol. w W iedniu i inst. tecli. w Krakowie. 425.* D ekauski Jó 
zef, ur. Szepetówka (W ołyń) 1872, gimn., 1891 — 5 M. 42G. Demia- 
nowski Zygm unt, ur. B arysz 1850, gimn., 1871 — 5 Ak. tecli. Ob. 
prof. kraj. szkoły gospodarstw a lasowego we Lwowie. A utor licznych 
zawodowych artykułów . 427.* Demiński H enryk , ur. T urka 1858, 
real., 1878— 81 I . Ob. oficyał poczt, w Samborze. 428. Demmer 
Edward, ur. N eustad t (Morawy) 1835, 1850 — 3 Ak. tech. 429. Den- 
dor Stanisław , ur. Lwów 1845, real., (3 kl.), egz. w st. 1865— 72 
Ak. tecli. 430. Derkacz Michał, ur. Lwów, 1861, 1879—85 I . Ob. 
inż. kol. p. 431.* D eryng W ładysław , ur. W ilno 1860, real., 1875—80
I. Pracow ał w przedsiębiorstw ach technicz. w K r. P . Ob. urzędnik 
gal. Tow. kredyt. 432. D eskur Jan , ur. Chorostyka (Kr. P.) gimn.,
1878— 9 M. 433. Deszkiewicz W ładysław  Emilian, ur. S try j 1862,
1881—4 Cli. Ob. adj. kol. p. 434. Dettloff Adam, ur. Chełmek 1851, 
sł. inst. teclin. w Krakowie, 1869—70 Ak. tecli. 435.* Deyczakowski 
Franciszek E dm und, ur. Lwów 1863, real., asyst. rach. namiestn.,
1892—7 1. 01). właśc. cegielni we Lwowie. 43G. Dębicki Ludwik, ur. 
W arszaw a 1866, 1885— 9 M. 437.* Diamand Mojżesz, ur. Lwów 1860, 
real., 1880—6 I. Pracował przy kol. ces. Ferdynanda. Ob. inż.-adj. 
rządu kraj. dla Bośni i Herzogowiny. 438. Diehl Adolf, ur. Stryj,
1874—80 I. Ob. inż. kol. p. 439. D im ant Mojżesz, ur. Kołomyja
1874, real., 1893— 7 1. 440. Dimmel Maryan, ur. Skole, 1875— 6 B. 
Ob. urzędnik gal. Tow. kredyt, ziemsk. 441. D łuski Jan , ur. Czer- 
niawce (Rosya) 1856, 1885—8 Cli. 442. D niestrzański Modest, ur. 
Jeziorzany 1841, gimn., 1860 — 1 A k. tech. 443. Dobek W ładysław , 
ur. Szalowa, 1877— 8 Ch. ndz. Ob. naucz, szkół lud. we Lwowie.
444. Dobrowolny Józef, u r. (Czechy) 1827, 1850 — 1 Ak. tech.
445. Dobrowolski K azim ierz, ur. Lwów 1864, real., 1896— 7 M.
446. Dobrowolski W ładysław , ur. Lwów 1838, szk. przygot., 
1856— 9 Ak. tecli. 447.* Dobrowolski Zygm unt, ur. Tarnów  1866, 
gimn., 1885— 91 B. B ył asyst. kat. B. w Pol. Iw. i nauczycielem 
przedmiotów bud.-techn. w szk. przemysł, w Zakopanem. 448. Do- 
brucki Antoni, ur. Zurawno 1846, 1864—5 Ak. tecli. 449.* Dobrucki 
W iktor, ur. Czerniowce 1842 , real., egz. wst., 18 6 0 —5 Ak. tech. 
Złożył egz. p. na samoistnego gospodarza lasowego. Ob. komisarz 
inspekcyi leśnej w Stanisławowie. 450. Dobrzański A ntoni ur. Hu- 
sia tyn  1850, real., 1867 — 9 Ak. tecli. Ob. w cukrowni M ały Istarop 
(Rosya). 451. D obrzański Jędrzej, ur. Kołomyja, 1872— 3 A k. tecli. 
ndz. 452. D obrzański W ładysław , ur. Bokm ischdorf (Śląsk) 1847, 
real., 1865— 6 Ak. tech. 453. D obrzyński Franciszek, ur. Mikoła- 
jówka (Ukraina), 1873— 5 Ak. tech. Ob. docent w Pol. lwów. 
454. Doeller Ludwik, ur. Radowce. 1872—-3 Ak. tech. 455. Dolański 
Józef, ur. Dobrowlany 1845, egz. w st. 1862— 5 z przerw ą w roku 
nauk. 1863/4. 456.* D oliński Albin, ur. Lwów 1839, real., 1853—63
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Ak. tech., był śuplentem  szkoły real., nast. pracował przy kol. gal.
i rum uńskich. Ob. nadinż. kol. p. w Krakowie. 457. D oliński Emil, 
ur. Lwów 1842, real. (3 kl.), egz. wst., 1861— 5 Ak. tech. Ol). 
Ja lko  (Krym) profes. gimnaz. 458.* D oliński Jan , ur. Lwów 1852,
1870— 5 B. K szta łc ił się kosztom kraju  w m alarstw ie dekoracyjnem 
w muzeum przem ysł, w W iedniu, pracował w biurach tech., od roku
1886 pracuje samodzielnie jako m alarz-dekorator (aula Pol. lwow., 
dwie sale audyencyjne w Sejmie). 459. D oliński W łodzimierz, ur. 
Tarnopol 1866, 1885 — 6 M. 4 GO. Dolnicki Ksenofont, ur. Zazulińće, 
1879—82 Ch. 461. Dolski A ntoni, ur. K rynica 1849, egz. w st.,
1871—4 Ak. tech. 462. Domaizel Adolf, ur. Suchawerka (Bukowina)
1840, real., 1859— 60 Ak. tech. 463. D onnersberg Franciszek, ur. 
Lwów 1851 , real., 1871 — 2 Ak. tech. 464. Dorman Emanuel 
(Mendel), ur. Lwów 1874, real., 1895— 7 I. 465. Dorożyński K azi
m ierz, ur. Białocerkiew (Rosya) 1871, 1 8 9 3 —7 M. 466. D rexler 
H enryk, ur. L angendorf (Morawy), 1 8 5 2 —3 Ak. tech. 467. Droho- 
jowski T ytus, ur. Łukaw iec 1841, real., 1856— 7 Ak. tech. 468. Dro- 
jecki S tefan, ur. Popów (Pozn.) 1867, gimn., 1887— 8 I. nadz. 
469.* Drozdowski Ludw ik, ur. Lwów 1837, real., 1854—62 Ak. 
tech., pracował w biurze techn. nam iestnictwa, nast. p rzy  kol. K arola 
Ludw ika. Ob. nadinż. kol. p. we Lwowie. 470. D rożeński W ładysław , 
ur. Krzeczonów (K r. P.), egz. wst., 1871— 3 Ak. tech. 471. f  D ry- 
liński W incenty, ur. Jarosław , real., 1 8 7 8 —82 M. 472. Drzewiecki 
Kazimierz, u r. Lwów 1841, egz. wst., 1858— 61 Ak. tech. 473. D rze
wiecki Konrad, ur. Nowomińsk 1871 , gimn. (6 kl.), 1889 - 90 M. 
ndz. 474. D rzewiecki K onstanty, ur. Remenów 1840, real., 1856 — 60 
Ak. tech. 475.* Drzymuchowski W iktor, ur. Iw anów ka 1857, real., 
1878 — 82 Ch. K ształc ił się kosztem kraju  w muzeum przemysłowem 
w W iedniu w farbiarstw ie i apreturze, po odbyciu p rak tyk i za g ra 
nicą został w r. 1891 dyrektorem  tow. tkackiego „P rząd k a“ w K ro
śnie. 476. D ubik Józef, ur. Remenów 1874 , real., 1896 — 7 M. 
477. Ducillowicz H ipolit, u r. Kraków  1841, real. (2 kl.), egz. wst.,
1861 — 2 Ak. tech. 478. Dulski Kazimierz T adeusz, ur. Podgórze 
1873, real., 1891— 7 I. 479. D um ański Em il, u r. K u ty  1853, real.,
1871 — 2 Ak. tech. 480.* Dunka de Sajo W ładysław , ur. Lwów 1874, 
real., 1893—7 M. 4SI. Dunin lir. W ładysław , ur. K raków  1830, 
szk. przygot., 1854—5 Ak. tech. 482. Dunin W ładysław , ur. Ko- 
peczyńce 1837, egz. wst., 1856— 9 Ak. tech. 4S3. D urski Antoni, 
ur. Zbaraż, 1872—6 I. Ob. naczelnik Tow. gimn. „Sokół“ we Lwo
wie. 484. D utczyński Kazimierz, ur. Jarosław  1867, real., 1888— 9 I. 
48"). D utczyński W ładysław , ur. Jarosław  1852 , 1880—4 M. Ob. 
inż. kol. p. w  Stanisław ow ie. 486.* D utkow ski (veł Dudek) F ranci
szek, ur. R zepiennik suchy 1852, gim n. (z odzn.), 1872—4 Ak. 
tech., 1874— 5 sł. Pol. w W iedniu. Od r. 1880 w służbie rządowej. 
487. Dworski A ugust, ur. Stanisław ów  1868, real., 1887 — 8 I. Ob. 
naczelnik stacy i kol. p. w Bednarowie. 488. Dworski W ładysław , 
nr. Lwów 1853, real., 1870 — 1 Ak. tech. 489.* Dybowski Tadeusz, 
ur. Jasło  1855, gimn. i real., 1873— 9 I., 1879 — 81 słuch. Pol.

K g. P am iątkow a. 1 5



‘210

we W iedniu. Ob. inż.-adj. kol. p. 490.* f  D ybuś Adam, n r. Rado
myśl 1875, real., 1893— 6 B. 491. D yduszyński Alojzy, u r. Huczko 
1834, szk. przygot., 1 8 5 2 —3 Ak. tech. 492 .*  D yduszyński Kornel, 
u r. T ruśkaw iec 1837, real., 1856— 9 Ak. tech. Ob. kontrolor poczt
i telegr. 493.* D yduszyński Zdzisław , ur. Drohobycz 1871, real., 
1890— 6 M. B ył asyst. kat. M. w Pol. Iw. 494. D ydyński Antoni, 
ur. K ram arzów ka 1846, giinn., 1866—7 Ak. tecli. Ob. komisarz 
koncept, w m agistracie we Lwowie. 495. D ydyński Leon, u r. Ja s ie 
nice 1S43, gimn., 1863—8 Ak. tech. Ob. inż. kol. p. w S tanisław o
wie. 496. D ydyński W łodzim ierz, ur. Jasien ica rolna 1874, real., 
1 8 9 4 —7 I. 497. D ylew ski Leon, u r. Lwów 1832 , egz. wstęp., 
1852—4 Ak. tech. 498. D ylew ski Zenon, ur. Stanim irze 1843, egz. 
w st., 1864— 9 A k. tech. 499.* D ym et M ichał, ur. Lwów 1860, 
real., 1878—81 sł. Pol. w Pradze czeskiej, 1881— 2 M., 1883—4 
sł. Pol. we W iedniu. Ob. inż. budowy okrętów w m inister, wojny 
we W iedniu. 500.* D ym nicki Józef, Zarzecze 1870, real., 1888 — 95 
M., I I .  egz. p. Ob. asp iran t kol. p. w Nowym Sączu. 501. fD yrdoń  
Paweł, ur. H uśzth  (W ęgry) 1858 , 1877—84 I. Pracow ał w biurze 
meliorac. W ydz. k ra j. 502. Dyszkiewicz J a n ,  ur. Przem yśl 1843,
1866— 7 Ak. tech. 503 D zbański A ntoni , u r .  Dolina 1836, real.
1852—7 Ak. tech. 504. D zbański S tanisław , u r. Tyczyn, 1874— SI 
M. Ob. inż.-adj. kol. p. 505. Dziakiewicz A ntoni W acław, ur. Mie
lec 1875, real., 1895—7 I. 506.* Dziakiewicz Włodzimierz, ur. 
Oleszyce 1873 real. (z odzn.), 1 8 9 3 -  7 I. 507. f  Dziedzik Karol, ur. 
Czerniowce, 1874— 9 M. 508. Dziekoński Michał, ur. Białoskórka, 

f  1873 — 6 I. Ob. oficyał kol. p. 509.* D zieślewski Roman, ur. Tarnów
1863, real., 1879—83 M., I I . egz. p. z odzn., nast. kszta łc ił się za 
gran icą  jako stypeiutysta W ydz. kraj. w elektrotechnice, 1887 zo
s ta ł inż. m arynarki wojs. w Pola , 1889 inż. salin w Wieliczce, od 
r. 1891 je s t prof. elektrotechniki w Pol. Iw. 510. Dziewański Adam, 
ur. Tarnów  1871, real., 1895—7 I. 511. Dziewoński Karol, ur. J a 
rosław  1876, gim., 1895— 7 Cli. 512. Dziewoński M aryan Stanisław , 

c  ur. Jarosław  1874, gimn., 1892—7 M. 513.* Dr. D ziw iński Placyd, 
ur. Pieńkowce 1 8 5 1 , gimn., sł. fil. U niw . Iw., 1870—4 I. złożył 
egz. na naucz, matem, i geom. w y kr. w  szkołach średnich. Od roku
1876—82 prof. szkoły real. w Jarosław iu, poczem studyow ał matem, 
na Uniw. w Berlinie. Od r. 1885 prof. matem, w Pol. lwow. Autor 
licznych rozpraw z zakresu m atem atyki. 514.* D ziubaniuk Józef, 
ur. Sniatyn 1849, real., 1872— 6 I., II : egz. p. Ob. inż. urzędu 
bud. miejskiego we Lwowie. 515. D ziubiński P io tr, ur. Piskorowice 
1834, real. (2 kl.), 1853 — 60 Ak. tech. 516.* D ziubiński W acław, 
ur. Przem yśl 1866, real., 1884— 6 Ch. Ob. naczelnik stacy i kol. p. 
w Boryniczacli. 517. D ziułyński Teofil, ur. Łapszyn 1850, real.,
1868— 9 Ak. tech. Ob. inż. urzędu budów, miejsk. we Lwowie. 
518. ■ D ziurzyński A n to n i, ur. Żołynia 1 8 7 3 , gimn., 1892—6 Cli.
I I . egz. p. Ob. kontrol. gorzel.

519. E benberger Maciej, u r. Tarnów  1854, real. (5 kl.), egz. 
w st., 1872— 6 I. Ob. inż.-adj. kol. p. w N. Sączu. 520.*  Eberhard
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F elik s, ur. Rzeszów 1857, real., 1874—O M. Pracow ał przy kol. 
gal. Ob. inź. kol. p. w Przem yślu. 521.|  Eberle Jan , ur. S try j 1859, 
real. (z odzn.), 1878—83 I . Ob. iuż.-adj. kol. p. w Stanisławowie. 
522. E ckhard t Franciszek, ur. Czerniowce 1841, egz. wst., 1857—62 
Ak. tech. Ob. insp. kol. p. w Czerniowcach. 523. Ecsedy Gustaw, 
ur. Sądowa W isznia 1847, real., 1864— 9 Ak. tecli. 524. Edelman 
Adolf, ur. Kielce 1874, gimn., 1894— 7 M. 525. E der W ładysław , 
ur. Lwów 1864, 1882 — 6 Cli. Ob. kort troi. dyrek. skarbu  w Żółkwi. 
52G. Ehrlich D aw id, ur. M osty w ielk ie, 1872—3 Ak. tecli. 
527. Ehrlicli Samuel, ur. Lwów 1875, real., 1895 7 I. 528. E inschlag
Józef, ur. Jarosław  1849. real., 1867 — 9 Ak. tecli. 529. E itelberg  
Karol, ur. Sokal 1875, sł. 3 1. praw  Uli. Iw. 1896 — 7 M. 530. En- 
dcmann S tan is ław ,. ur. Bolechów, real., 1878— 80 1. Ob. adj. urzędu 
salinarnego w W ieliczce. 531. Engel Adolf, ur. Lwów 1843, real. 
(3 ki;), 1860 - 5 z przerw ą w r. nauk. 1863,4 Ak. tecli. 532. Engel 
Józef, ur. Lwów 1848, real., 1867— 72 Ak. tecli. 533.* E ngel K a
zimierz, ur. Surochów 1866, real., 1887 — 92 I., I I .  egz. p. Ob. inż.
I I . kl. W ydz. kraj. 534.* E pler E d w ard , ur. Lwów 1852, real., 
1870— 5 I. Pracow ał w fabr. m aszyn, nast. p rzy  kol. gal. (w w ar
sztatach), od r. 1894 je s t przedsiębiorcą budowlanym we Lwowie. 
535. E rte l J a n , ur. K raków  1846, słuch. inst. techn. w Krakowie, 
1891 — 2 słuch. Pol. Iw. nzdw. Ob. urzędnik kol. p. 53G. Essel vol 
Esslowicz Mendel, ur. Jarosław  1870, real., 1890—5 I. 537. E usta- 
chiewicz A ugust, ur. Stare sioło 1861, real., 1 8 7 8 —84 I. Ob. inż. 
sekcyi konser. kol. p. w Rzeszowie. 53S. Eydziatowicz Ludw ik, ur. 
W ereszczyn (Kr. P.) 1870, in s ty t. techn. w Liège, 1896 — 7 M.

539. F a lta  T ytus, u r. Lwów 1874 - 8 I . 540. Faszowicz T a
deusz, u r. K rasiłów  (W ołyń) 1861, 1879 — 84 Cli. Ob. chemik w cu
krow ni w Charkowie. 541. Fecliter M ichał, ur. Lwów 1843 , egz. 
w st., 1864— 9 Ak. tecli. Ob. budowniczy we Lwowie. 542. Fedoro
wicz Eugeniusz, u r. Domażyr 1871, real., 1888— 91 I. Ob. geometra 
ewid. we Lwowie. 543. Fedorowicz Teofil Robert, ur. W ierzbica 1838, 
gimn., sł. fil., 1872 — 3 , d rugi raz 1895— 7 I. Ob. emer. profesor 
szkoły realnej we Lwowie. 544. Fedórski M aryan, ur. Stanisław ów
1877, real., 1896 — 7 M. 545. Fedorski Kazim ierz Mieczysław, ur. 
Lowczyce 1872, gimn., 1895— 7 I. 54G. Feigeles Izaak , ur. Czer
niowce 1852, real., 1869—70 Ak. tech. 547. Feintucli vel Zaw iejski 
Jan , u r. Kraków, 1872 —3 B. Ob. arch itek t w Krakowie: 548.* F eit 
H ipolit, ur. Tłumacz 1854, real., 1874— 8 0 1 . Pracow ał przy bud. kol. 
gal. Ob. inż. sekcyi kons. kol. p. we Lwowie. 549. F e it J a n , ur. T łu 
macz, 1875— 6 B. ndz. 550.* Feldm an Mojżesz, ur. S try j 1844, real. 
(odzn.), egz. w st., 1867— 70 Ak. tech. Ob. kontrolor poczt, we Lwowie, 
551.* Feldstein Herman, ur. Lwów 1862, real., 1880— 5 M. Był 
instruktorem  w w arsta t. w D rohow yżu, pracow ał w fabryce maszyn 
w Frankfurcie, był redaktorem  czasop. „Ojczyzna“ . Ob. sekret, funda- 
cyi szkolnej lir. H irscka we Lwowie. 552. Felsztyński Romuald, ur. 
Jasień, 1874— 8 M. Ob. inż. kol. p. w Krakow ie. 553.* F esteuburg  
Cezar G erard, ur. Lwów 1846, real., 1863—70 Ak. tech. Pracow ał
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przy licznycli bud. i trasach  kol. jako inż. i kierow nik. Ob. dyrek
tor kol. p. w Stanisław ow ie. O trzym ał wspólnie z Edw. Lepszym 
paten t na sprzęgacze wozów kolejowych. 554. Eeuerstein Karol, ur. 
Czerniowce 1839, egz. wst., 1857— 62 Ak. tech. 555. Eeuerstein 
W ładysław , ur. W arszaw a 1873 , gimn., 1894— 5 Cli. 556. Eiala 
Emil, ur. Bochnia, 18 7 2 — 6 Ch. 557. F ialka K aro l, u r. Kołomyja 
1834, 1850 — 3 Ak. tech. 558. Fiałkow ski Andrzej, ur. Lwów 1830,
1850— 1 A k. tech. 559. Fiałkow ski Karol, ur. B ursztyn  1851, real.,
1869— 70 Ak. tech. 560.* Fiderer Karol, ur. Kopeczyńce 1849, gim.,
1872—5 I . Ob. geom etra ewidenc. w R ohatynie. 561.* F iedler Tade
usz, ur. Sanok 1858, real., 1874—80 M. z dw uletnią przerw ą, I I .  
egz. p., b y ł asyst. ka t. technologii mechanicznej w Pol. lwow. od
1881— 7, w r. 1888 wstąpił do marynarki wojennej i dosłużył się
rangi kapitana, w r. 1892 sh w Pol. i Un. w Berlinie, od r. 1893 
jest prof. mechaniki teoret. w Pol. Iw. 562. Fikar Józef, ur. Wa- 
ronsdorf 1849, real. (6 kl.), 1866—7 Ak. tech. 563. f  Filemonowicz 
Jakób, ur. Stepanówka (Rosya) 1862, sł. inst. agrarno-leśnego w Pu
ławach, 1883—8 Ch. 561. Filipkiewicz Roman, ur. Kraków 1871, 
real., 1892 — 7 1. 565.* Filous Emil, ur. Lwów 1854, real., 1871—8 
I. Pracował przy kol. galic. Ob. naczelnik sekcyi konserw, kol. p. 
w Kołomyi. 566. Finik Jan, ur. Lwów 1844, real. (6 kl.), 1862— 3 
Ak. tech. 567. Finkelstein Eliasz, ur. Jankowice 1865, real.,
1889 — 94 B. Ob. inż. Rządu kraj. w Czerniowcach. 568. Finkelstein 
Herman, ur. Foltischeni (Mołdawia) 1845, real., 1863—4 Ak. tech. 
569. Finkelstein Munisz, ur. Kozówka 1833, szk. przyg., 1851 2
Ak. tech. 570. Firganek Bolesław, ur. Jarosław 1877, real., 1 8 9 5 —7 
M. 571. Fischer de Fischerin Alfred, ur. Stryj 1853, real., 1871—6
I. 572. Fischer de Fischerin Karol, ur. Stryj 1852, real., 1871 — 2 
Ak. tech. 573. Fischer Arnold, ur. Tarnopol 1853, real., 1869 — 70 
Ak. tech. 574. Fischer Gustaw, ur. Czerniowce 1847, real. (4 kl.), 
egz. wst., 1866—7 Ak. tech. Ob. kasyer urzędu pocztow. w Białej. 
575. Fischer Josel, ur. Lwów 1845, 1865—7 Ak. tech. 576. Fischer 
Marceli, ur. Oświęcim, 1874—5 ndz. 577. Fischler Bernard, ur. 
Stanisławów 1874, real., 1895 — 7 I. 578. Fischler Jakób, ur. W ar
szawa 1877, real., 1896 - 7  1. 579. Fischler Józef, ur. Bochnia 1860,
1882— 6 M. 5S0. Fisch ler M aksymilian, ur. W arszaw a 1878, real., 
1896 - 7  I . 581. Flaszczyk Gustaw, ur. Kraków  1874, real., 1896 — 7 I. 
582. Flecker Adolf, ur. Lwów, 1879 — 81 B. 583. Flecker Gerson, 
ur. Lwów 1848, real. (3 kl.), 1864—7 Ak. tech. 584. Fleischm ann 
Stanisław , ur. Kraków  1874, real., 1894 — 7 B. ndz. 585. Flisowski 
Stanisław , ur. Sołotwina 1874, real., 1893—7 I . 586. Foderausperg 
Em anuel, ur. Ig law a 1 8 4 6 , real. (6 kl.), 1862 — 5 Ak. tech. 
587. Foderausperg Józef, ur. L ubiana 1841, sł. Pol. w Pradze, 
1861— 2 Ak. tech. 588. Folusiowicz A leksander, ur. Nahorce 1865, 
real., 18 8 3 —4 I. Ob. ad junkt zarządu salin w W ieliczce. 589.* Fo- 
luszyński Ferdynand, ur. B ortia tyn  1857, real., 1877 I., 1878— 9 
kraj. szkoła gospodarstw a lasowego, 1880 główna szkoła ziem iaństwa 
we W iedniu. Obecnie zarządca lasów i  dóbr państw , w Ktoropach. 
590. Franke Ja n  Nepomucen, ur. Lwów 1846, real., 1862—4 A k . tech.
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Ocl 1868 -  71 as. a od 1871— 92 prof. mech. toor. Pol. Iw. A utor 
licznych prac z zakresu mech. teor. Członek czynny Akad. Umiej, 
w Krakowie. Ob. inspektor szkół realnych i przem ysłowych w Ga- 
licyi. 591. Franke W ilhelm , ur. Lwów 1841, real., 1861 — 6 Ak. 
tech. 592. Frankow ski Aleksander, ur. B rjańsk Orłowski (Rosya)
1870, gimn., 1891—7 M. 593. Frankow ski Dezydery, ur. S tan isła
wów 1874, real., 1896 — 7 kurs geom. .594. Frenkl Joachim , ur. 
Lwów, 1879—83 Cli. 595 f  Froudenthal Izrael, ur. K ujdańce 1863,
1887 — 91 M. 590. Freudenthal Szymon, ur. Zbaraż 1872 , real.,
1890 — 6 I. 597. Freund F ryderyk  E m il, ur. Lwów 1S52, real.,
1870 — 6 I. Ob. inż.-adj. kol. p. we Lwowie. 598. Freund Stanisław , 
ur. Lwów 1861, 1879—84 M. B ył kierownikiem  szkoły ślusarskiej 
w Św iątnikach. 599. Friichtel F ran c iszek , ur. Radowce (Bukowina) 
1849, real., 1869 — 70 Ak. tech. 600. Friedel Alojzy, ur. K utkorz
1875, real., 1895— 7 I. 601. Friedm ann Józef, ur. Tarnopol 1864,
1882 — 6 M. Ob. inżynier - mechanik w fabryce w Alesill (W ęgry).
602. Froelich Jan , ur. Gnojno (K r. P .) 1874, gimn., 1894 — 6 Ch.
603. Froń W iktor, ur. Lwów 1856, real., 1867 — 75 Ak. tech. Ob. 
prof. szk. przem ysł, w Krakowie. 601. Früauff A n to n i, ur. Lwów
1864, 1882—3 B. Ob. oficyał poczt, we Lwowie. (¡05. Früauff 
L udw ik , ur. Lwów 1875, real., 1894— 7 I. 606. F rüh ling  Józef, 
ur. Stanisławów, 1878—82 Ch. 607. F rüh ling  Zygm unt, ur. S tan i
sławów, 1872 - 3  Ak. tech. Ob. urżęd. kol. p. Nowosielice. 60S. F ry 
drych Jan , ur. Lwów 1838, egz. wst., 1856 — 61 Ak. tech. Obecnie 
prof. IV . gimn. Lwów. 609. Fuchs F ran c iszek , ur. Döbling (koło 
W iednia), 2 la ta  tech. w B ernie, 1867— 8 Ak. tech. 610. Fuclisa 
M arjan , ur. Lwów 1859, 1877—85 I. Ob. inż. kol. p.

611. G adziński Teofil, ur. Trościaniec 1849, real., 1870— 4 Ak. 
tech. 612. Gajewski Bolesław, ur. Smołderów 1845, real., 1864— 5 Ak. 
tech. 613. Gajewski Kazimierz, ur. Brzoza 1853, real., 1871— 2 Ak. 
tech. 614. Gajawski W iktor, ur. Lwów 1873, real., 1893— 7 M. 
615. Gall Rudolf, ur. Lwów 1873, real., 1892— 4 I. 616. Gamota 
Michał, ur. Lwów 1872, real., 1892—7 I. 617. G am rat Szczęsny, ur. 
W erchniaczka (U kraina) 1862, 1879 — 4 1. 618. G arkisch Adolf, ur. 
L uditz (Czechy) 1828, 2 1. tech. W iedeń, 1851 — 2 Ak. tech. 619. Gar- 
liński Stanisław , ur. Soroki, 1872— 3A k. tech. 620. G assner H enryk, 
ur. Lwów 1843, egz. wst., 1859 — 64 Ak. tech. Ob. inspektor kol. p. 
we Lwowie, c. k. Radca cesarsk. 621. G astfreund Józef, Lwów,
1872 - 5 I. Ob. rewid. rach, w M inist, skarbu  W iedeń. 622. Gawa- 
lewicz Adolf, ur. Brody 1878, gimn., 1896—7 I. 623. Gawalewicz 
M aryan, ur. Lwów 1852, 2 kl. real, i egz. w st., 1869—71 Ak. tech. 
Ob. lite ra t w W arszaw ie. 624. Gaweł Stanisław , ur. Głogów 1860,
1878 — 84 B. Ob. inż. W ydz. pow. w Przem yślanach. 625.* Gawlik 
A ugustyn, ur. Lwów 1862, real., 1881— 2 I. Ob. rew ident rachunkowy 
urzędu wym iaru należytości we Lwowie. 626. Gawroński Tadeusz, 
ur. Pińczów (Kr. P.), 18S0— 3 Cli. 627. Gębarowicz Teofil, ur. 
Jasło  1859, 1 8 7 8 —84 I. Ob. inż.-adj. kol. p. w Stanisławowie. 
628. Gedroyó Antoni, ur. W ilejka (Litwa), 1874—5 Ak. tech. ndz. 
Ob. prof. szkoły real, w Tarnopolu. 629. Gelber Józef, ur. Borki
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w ielkie 1872, real., 1892— 7 I. (530. Gembarzewski Dominik, nr. Ko- 
p iatyn 1864, 1884— 9 i 1 8 9 0 —4 I. 631. G eppert J a n , ur. Ziem- 
pniów, 1876—7 B. Ob. buchalter pow. kasy oszczęd. w Krakowie. 
(>32.* G eringer Józef, ur. Borszczów 1854, gimn. (2 ld.), egz. wst., 
1870— 6 I., 1876—8 sł. Pol. we W iedniu. Ob. niż. kol. p. naczel. 
sekcyi konser. w Skolem. 633.* G erstinger Karol, ur. W iedeń 1866, 
gimn., 1886— 93 I., I I . egz. p. Ob. adj. bud. w starost. w Tarnowie. 
634.* G erstm ann J a n ,  ur. H usia tyn  1847, realn., 1864— 66
i 1867 - 9  Ak. tecli., kierował budową kolei naddniestrz. Ob. nacz. 
sekcyi konserwacyi w Buczaczu. W ypracow ał projekt tra sy  dla kon
sorcjami drugorzędnych kol. gal. 635- Gerstm ann Leopold, ur. Lwów
1840, real., 1857—60 A k. tecli. 636. Gerynowicz A ndrzej, ur. W aręż 
1869, real., 1892 — 3 I. 637.* Gjftrżabck Ferdynand . ur. Maniowa
1863, real., 1880—4 Ch., następnie do r. 1891 sł. fil. na Un. lwow., 
by ł asyst. kat. Cli. w Pol. Iw., potem urzędnikiem  monopolu ty to 
niowego i kierown. desty larn i nafty . Ob. kontrolor gorzelń w T arno
wie. 638.* Geschöpf Józef, ur. Lwów 1865, real., 1883 — 8 I., II. 
egz. p. (z odzn.), by ł asyst. kat. M. w Pol. Iw. Ob. inż.-asyst. kol. 
p. w Suchej. 639. Geschwind Samuel, ur. Jarosław  1872, real., 
1893— 4 I. 640. G etter Antoni, ur. H oryhlady 1866, 1888— 9 M. 
Ob. asyst, poczt, we Lwowie. 641.* Geyer Gustaw, ur. Narol 1843, 
real, (z odzn.). 1860— 5 Ak. tecli. (ukończył z odzn.), 1862— 5 as. 
szkoły realnej we Lwowie. Ob. inspektor kol. p. naczelnik sekcyi 
konserw, we Lwowie. T rasow ał kol. gal. lokalne. 642. Gieczew'iez 
Kazimierz, ur. Geczany (Rosya) 1867, 1887—8 Ch. ndz. 643. Gilo
w ski Karol, ur. Lwów 1877, real., 1895—7 M. 644. G irtler Ernest, 
ur. Rzeszów, 1878 - 8 2  Ch. Ob. ad junk t Gal. Tow. kred. 645. Giryn 
Kazimierz, ur. Lwów, 1880— 3 Ch. Ob. chemik cukrowni w K uja- 
nówce. 646. Gisman Ferdynand, ur. Panice 1871, real., 1891— 7 I.
647. Giżowski Józef, ur. Pohorce 1838 , real., 1854— 6 Ak. tecli.
648. Glanz Józef, ur. Lwówr 1834, 1859— 60 Ak. tech. 649. Glaser
Franciszek, ur. Stanisław ów  1876, real., 1896 7 I. 650. G liński A n
toni, ur. Trościaniec 1837, real., 1855— 9 Ak. tech. Ob. nadkontro- 
lor poczt, w Czerniowcacli. 651. G liński Jan , ur. W ołków, 1872— 7 
Ch. 652. G łaczyński Alfred, ur. Lwów, 1872—4 Ak. tecli. Obecnie 
oficyał poczt, we Lwowie. 653. Głaczyński M aryan, ur. Czerwono- 
grodzie 1842, real., 1860— 5; Ak. tecli. Ob. nadgeom. w Buczaczu. 
(554. G łażewski Ignacy, ur. Cwitawa 1835, szk. przygot., 1852—4 
Ak. tecli. Ob. w łaściciel dóbr ziem. 655. Głogowski Stanisław , ur. 
K urnik , 1872 — 6 I. 656. Głogowski Stanisław , ur. Kołomyja 1849, 
real. (6 kl.), 1869 — 70. Ol), nauczyciel seminaryuin naucz, i członek 
kom. egz. dla naucz, szkół lud. w  Samborze. 657. Głowacki Justyn , 
u r. K raków  1 8 3 8 , inst. technicz. w Krakowie, 1854— 7 Ak. tecli. 
658.* Głowacki Ju s ty n , ur. T łuste  1S49, real., 1868— 74 Ak. tech. 
Złożył egz. z geom. w ykr. i matem, na nauczyciela szkół realnych. 
Obecnie prof, szkoły przem ysł, we Lwowie. 659. Głowacki M aryan, 
ur. Brzeżany, 1873 — 5 Ak. tecli. ndz. Ob. geom etra ewid. w Żywcu. 
660. Głowacki Teodor, u r. Peczeuiżyn 1870, 1889— 94 M. Obecnie
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porucznik 4 p. a rty l. we W iedniu. (5(51. Głowacki Z ygm un t, ur. 
Kozówka 1833 , 1850— 2 Ak. tech. 662. Gliicksmann Salomon, ur. 
Działoszyn (Kr. P .) 1871, sł. Uniw. Jag ie ł., 1890—2 I. Ob. inż.
w D arm stadt. 663. Głuszkiewicz Jęd rze j, ur. Śniatyń, 1873 — 6 I.
Ob. nauczyciel w Kołomyi. 664-. Gnoiński Andrzej, ur. Lwów 1873, 
real., 1893 — 6 I . 665. Gnoiński Jan , ur. Tarnów  1839, real. (2 kl.), 
egz. wsi., 1855—G Ak. tech. Ob. w łaściciel dóbr ziem. GGG. Gno
iński W incenty, ur. Lwów 1837, gim n. (5 kl.), egz. w st., 1853— 6 
Ak. tecli. Ob. właśc. dóbr. ziem., poseł na sejm kraj. 667. Godfrejów 
Józef, ur. K rotoszyn 1842, real. (6 kl.), 18 6 0 — 5 Ak. tecli.
668.* Godfrejów Adolf, ur. Dawidów 1852, real, (z odzn.), 1871—G
I., 1876 — 7 sł. Pol. we W iedniu, pracował przy bud. kol. gal. Ob. 
inż.-adj. kol. p. w Dorze. 669. Godlewski Ju lian , ur. Narajów 1833, 
1850 — 1 Ak. tecli. 670. Godlewski M ichał, ur. Lwów 1838, real.,
1853—5 Ak. tecli. 671.* Godowski W ładysław , ur. Lwów 1842, 
real., 1862—8 Ak. tecli. Pracował p rzy  budowlach publicz. (gmach 
sprawiedliwości i nam iest. we Lwowie) i pryw at. Ob. autor, budów, 
we Lwowie. 672.* Godzieliński Seweryn, ur. G liniany 1858, 
1875— 83 I. z 2 1. przerwą, pracował przy bud. kol. gal. Ob. inż. W ydz. 
pow. w Brzesku i aut. geom. w Słotwinie. 678. Goebel Ludw ik, ur. 
Jarosław , 1875— 8 I. B ył insp. kons. kol. K ar. Lud. 674. Goldbaum 
Wolf, ur. Lwów 1840, egz. wst., 1857— 60 Ak. tech. 675. Goldschlag 
Akiwa, ur. Bołszowce 1872, real., 1891— 6 1. 676. Goldsobel Andrzej, 
nr. W arszaw a 1869, real., 1885— 6 Ch. ndz. Ob. pracuje w fabryce 
w W arszawie. 677. Goldstaub Abraham, ur. Lwów 1834, szk. przyg.,
1854— 5 Ak. tech. 678. Goldstein Chaim, ur. Złoczów 1868, gimn., 
sł. fil. na Uniw. Iw., 1891— 3 M. 679. Goldstein Izaak , ur. S try j 
1843 real. (2 kl.), egz. wst-., 1861 — 3 Ak. tecli. 680.* Goltental 
Ludwik, ur. T ryest 1840, real., 1855— 62 Ak. tech. B ył inżynierem  
sekcyjnym, a nast. inspektorem kol. p. we Lwowie. Ob. zast. dyre
ktora b iura  kol. w W ydz. kraj., prezes Tow. politech. we Lwowie.
681.* Gołąb Franciszek, ur. Lwów 1863, real., 1880 — 7 I., I I .  egz. 
p., prowadził regulaoyę D unajca i Sanu. Ob. inż. namiest. we Lwowie.
682.* Gołębski Ju liu sz , ur. Sław entyn 1858, real., 1877—8 Pol. Iw. 
Ob. właściciel dóbr ziems. 683.* Gołogurski Tadeusz, ur. Dunkowice
1872, gimn., 1893—7 M. 684. Gomoliński J u lia n , u r. Lwów,
1875—81 I . Ob. inż. kol. p., zajęty przez bud. kol. H alicz Ostrów. 
685.* Gończarczyk A nton i, ur. T rzciana 1866, real., 1885— 90 I.,
I I . egz. p. Ob. inż.-adj. przy starostw ie w Tarnobrzegu. 686. Go- 
nello E dw ard , ur. S tara  Sól 1840, real., 1861 — 2 Ak. tecli. Ob. 
przy cukrowni w Czerniowcach (Rosya). 687. Gorczyński E w aryst, 
ur. D ukla 1843, real., 1860— 5 Ak. tech. 688. G orczyński Kon
stan ty , ur. Lwów 1846 gimn. (8 kl.), egz. wst., 1865— 6 Ak. tecli. 
689.* Gordziewicz Em anuel, ur. Sn iatyn  1861, real, (z odzn.),
1879—80 Ch. B ył nauczycielem szkół w ydziałowych, ukończył
2 letni kurs wyższej szkoły kol. we W iedniu (z odzn.). Ob. adjunkt 
kol. pańs. w Stanisławowie. A utor licznych prac beletrystycznych, 
współpracownik pism  hum orystycznych. 690. Górecki K onrad, ur.
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Lwów 1877, real., 1895— 7 I. 691. Górecki W incenty, nr. Oleszyce
1845, 1866 — 70 A k. tecli. Ob. radca bud. miejskiego we Lwowie. 
(592. Gorgosch Izydor, nr. W inniki, 1881 — 3 I . Ob. ad ju n k t kol. p. 
w Krakowie. 693. Górski Adam, ur. W arszaw a 1872, real., 1893 — 4 
Cli. ndz. <>9 ł.:-‘ Górski Cezar, ur. D żugostra (Pod. ros.) 1853, real.,
1872— 6 B. Ob. bud. miejski w Sokalu i zaprzysiężony geometra 
sądowy. (595. Górski Czesław, ur. W łocławek (K r. Pol.) 1859,
1882— 6 M. 696. Górski Feliks, ur. Pałatn icze 1839, gimn., 
1857 — 9 Ak. tech. Ob. k a s je r  urzędu miejskiego w Ciężkowicach. 
697. Górski Józef, ur. Mielec 1859, 1878— 84 I. Ob. inż.-asyst, 
b iu ra  mol. w W ydz. kraj. 698. Górski Kazimierz, ur. Czernina 1872, 
gimn., 1894—7 M. 69!). Górski T ytus, ui\ Śledzie (Pod. ros.) 1862,
1883 — 5 Cli. 700*. Gortz W acław, ur. Średnia W ieś 1863, real.,
1873—7 B., by ł asyst, k a t B . w Pol. lwow. Ob. naczelnik stacy i 
kol. p. w K alw aryi. 701. Gostkowski Alfons S tanisław , ur. Lwów 
1866, 1880—4 Cli. '102. Gostkowski Ludwik, ur. Podgórzo 1848, 
real., 1868—74 I. 703. Gostkowski K azim ierz, ur. Lwów 1862,
1850—7 I. Ob. inż. kol. p. 704. G ostyński K azim ierz, ur. Lwów,
1875—7 I. 705. GottUeb Hersch, ur. Lwów 1839, real., sł. TJniw. 
Iw., 1856— 7 Ak. tech. 706.* Gćitz Aleksander, ur. Lwów 1845, 
real., 1862— 7 Ak. tech. Ob. inspektor i naczelnik stacyi kol. p. 
we Lwowie. 707. Gotz Ju liu sz , ur. Lwów, 1872—4 Ak. tech. 
708. Gozdowski W ładysław , ur. Hołoszyńce, 1872— 7 Ch. 709. Gra
bowski H enryk, ur. Sokołów 1844, 1865—70 Ak. tech. 710. Grabowski 
Jan , ur. Kulików 1824, 1850—4 Ak. tech. 711. Grabowski Marcin, 
ur. Sieniawa 1827, 1850 — 2 Ak. tech. Ob. likw idator powiat, kasy  
oszczęd. w W adowicach. 712.* Grabowski W incenty, ur. Preschka- 
reni (Bukowina) 1850, real., 1868— 9 Ak. tech., następ , słuch. Pol. 
we W iedniu i Zurychu, do r. 1875 by ł inż. w m in isterstw ie  robót 
publ. w Bukareszcie. Ob. geom. ewidenc. w Rzeszowie. 713.* Grab- 
scheid Marek, ur. Lwów 1861, real., 1880 — 2 I., n ast. słuch. Pol. 
we W iedniu. Ob. inżynier sekcyi konserwacyi kol. p. w Suczawie.
714. Graff A leksander, ur. Kielce (K r. P .) 1852, gimn., 1869— 73 I.
715. G raf Ju lian , ur. Zagórz 1834, szkoła przygotow., egz. wstęp.,
1851—4 Ak. tech. 716. G raf Leon, ur. Lwów 1861, real., 1883 — 8 
M. Ob. przedsięb. bud. we Lwowie. 717. Grainski Ju liu sz  , ur. Szczu- 
rowice 1854, egz. wst., 1854— 6 A k. tech. 718. f  Gram ski Marceli, 
ur. Szczurowice 1834, szk. przyg., 1851—4 Ak. tech. B ył profes. 
szkoły realnej we Lwowie i chemikiem sądowym. 719. G ranatow ski 
Franciszek, ur. Bukowsko 1848, real., 1869 — 70 A k. tech. 720. Gra
natow ski Kazimierz, ur. P ielnia, 1872— 3 Ak. tech. ndz. Ob. s tarszy  
geom. ewidenc. w Turce. 721.* Grau A ron, ur. Lwów 1854, real., 
]8 7 4 — 7 I., złożył egz. na naucz, szkół realnych, by ł nauczycielem 
w szkołach średnich. Ob. nauczyc. relig ii mojżeszowej w szkole im. 
Czackiego we Lwowie. 722. G raubart Eliasz, ur. K ałusz 1877, real., 
1896— 7 I. 723. G rebitschilscher Tomasz, ur. Spitel (K aryntya) 
1826, sł. Pol. w. Grazu, 1851 — 2 Ak. tech. 724. G rega W acław, ur. 
Ś niatyn 1847, real., 1866—75 Ak. tech. Ob. inż. kol. p. we Lwowie.



217

725. Grein A lfred, ur. Radymno 1849 , real. (3 kl.), egz. wstęp.,
18G9—74 I . Ob. zast. dyrek tora cukrowni lir. Branickiej w  Szanu- 
drajówce (Rosya). 726. Grein W iktor, ur. Radymno 1845, real.
(3 kl.), egz. wst., 18G5 — 6 Ak. tecli. 727. Gretz Leopold W ładysł., 
ur. Czerniowce 1851, real., 18G8 — 9 Ak. tecli. 728. Grimm W łady
sław, ur. Czortków 1836, real., 1852— 9 i 1859 — 60 Ak. tecli.
729. Groch Leon, ur. R yglice 1875, real., 1893— 7 I. 730. Grochol
ski Józef, ur. Pokutyńco (Podole rosyj.) 1876 , real., 1896—7 Oh.
731. Grocholski Stefan, Żołynia, 1875—9 I. 732. Grochowalski Jan , 
ur. Dżiunków (U kraina) 1865, 1885—9 M. 733. Grochowalski K a
zimierz, ur. Tuczne 1868, real., 1889 — 90 M. 734. Groele F ranci
szek, ur. Schonanger 1847, real., 1867 — 70 Ak. tecli. 735. Groma- 
dziński Marceli, ur. Lwów 1837, real. (2 kl.), 1853 — 9 i 1864— 5 Ak. 
tecli. 736. Grosicki Jan , ur. Tymków (Pod. ros.) 1870, gim n. (4 kl.),
1893—4 M. ndz. 737. Gross - Rosenberg K aro l, ur. Lwów 1840, 
real., 1858— 9 Ak. tech. Ob. poborca starostw a w Rohatynie.
738. Grossek Antoni, ur. K rasnosiółka (Rosya), 1875 — 9 I.
739.* Grossmann Stanisław , ur. K raków  1869, real., 1887— 91 M.
Ob. inż.-asyst. kol. p. (przy warstatach). 740. Grotowski, egz. wrst..,
1852— 3 Ak. tech. 741.* Gruder Iz rae l, ur. Lwów 1856 , rea l,
1875 — 81 I. Ob. inż.-adj., naczelnik stacyi kol. p. w Skolem.
742. f  Gruntowicz Franciszek, ur. Jarosław 1869, real., 1886— 90 
M. 743. Grunspiąnn Abraham, ur. Tarnopol 1830, gimn., 1852 — 3 
Ak. tech., 744.* Gruszecki Henryk, ur. Łopatyn 1858, real.,
1877— 81 M., by ł konstruktorem  w w arstatach  w Drohowyżu, prak
tykow ał w fabrykach tkackich, odbywał fachowe podróże, od r. 1889 
je s t kierownikiem  szkoły tkackiej w Krośnie. 745. Gruszkiewicz 
A leksander, ur. Lenina wielka 1848, egz. dojrz., 1866 — 7 Ak. tech.
746.* G ryglew ski Bogusławy ur. Rososzany (Besarabia ros.) 1872, 
real., 1893— 6 M., I I . egz. p. 747.* Gryziecki Józef, ur. Próchnik
1864, real., 1882 — 8 I., I I . egz. p. Ob. inż. II . kl. w  biurze nielior. 
W ydz. kraj. 748. Grzebski F e lik s , ur. Cekanowo 1875, real.,
1895 — 6 M. Ob. sł. Pol. w  Berlinie. 749.* G rzębski Edm und Bron., 
ur. Baniłów (Bukowina) 1847, real. (z odzn.), 1870— 76 I., złożył 
egz. na nauczyciela geom. w ykr. i m atem atyki, -od 1876 nauczyciel 
szkół real. Ob. profesor V III. rang i szkoły realnej we Lwowie. Jeden 
z założycieli Tow. politechnicznego, je s t ekspertem komisyi szkolnej.
750. Grzeżułka K azim ierz, ur. Lwów 1870, real. (7 kl.). 1891— 2 
B. ndz. Ob. asyst, w urzędzie cłowym we Lwowie. 751. G rzybiński 
J a n , ur. Zagrobela 1847, gimn., (4 kl.), egz. wst., 1867—72 Ak. 
tech. Ob. inż. kol. p. we Lwowie. 752. G rzybiński L udw ik , ur. 
W yspy  książęce 1873, 1892— 5 I. ndz. 753.* G rzybiński Żegota >
Ignacy, ur. Tarnopol 1841, gimn., 1861 — 4 Ak. tech., słuch. A rs
et metiers w Paryżu, w 1865 prof. szk. wojskowej w Konstantynopolu, 
do r. 1871 pracował w administr. dróg i mostów w Turcyi, do 1879 
był naczelnym inż. Wysp książęcych, poczem wrócił do kraju. Ob. 
właściciel fabryki makaronów we Lwowie. Wykonał wiele prac inż. 
w Turcyi i Bułgaryi (budował meczet w Urhanii). 754. Grzybowski
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Edw ard, ur. Lwów 1843, gimn. (8 kl.) 1865— 66 Ak. tecb. Ob. nacz. 
buchalter gal. Banku kredyt. 755, Grzybowski Feliks, ur. Kraków 
1873, real., 1893 — 97 B. 756. Grzybowski Grzegorz, ur. Brody 1835,
1850— 6 Akad. te c h n , był profesorem szkoły realnej w Krakowie.
757. G ubatta  Jorzy, ur. Przemyśl, 1875 6 I. 758. Gubrynowicz
Zdzisław , ur. Lwów 1876, gimn., 1 8 9 3 —7 1. 759 . G ürtler Stanisław , 
ur. Złoczów, 1S74 - 81 I  Ob. inż. kol. p. we Lwowie. 7 6 0 . Gumow
ski Józef, ur. Lwów 1867, real., 1891— 2. M. Ob. elew. komas. 
W ydz. kraj. 761.'* Gustawicz Bronisław, ur. Kraków 1852, g im n , 1871
— 5 I. równocześnie sł. fil. Złożył egz. na nauczyciela z matem, fi
zyki, geogr. i liist. pow. B ył naucz gimnazyal. i szkoły przem. w K ra 
kowie W ydał ogółem 80 prac, z których przeważna część fachowych. 
Ob. prof. gimn. Sobieskiego w Krakowie. 762. Guziakiewicz Franciszek, 
ur. K raków  1876, real., 1895 -  7 I. 763. Gutkowski Stanisław , ur. 
Lwów 1866, 1885 — 91 M. Ob. iuż.-adj. kol. p. N. Sącz. 764. Guto
wski W ładysław , ur. B ystrzyca 1838, real., 1859—66 Akad. tuchn. 
z przerw ą r. nauk 1863/4. 765. G utter Leopold Karol, ur. Lwó\v
1873, stud . pry w., 1894— 95 Oh. nadz. 766. G iiyard vel H anis E r
n e s t, ur. Unternalp (N. A ustrya) 1834, 1S 50—57 Akad. techn.
767. Gwardziński Jozafat, ur. Kraków  1S67, real., 1891— 2 I.

76S. H abel Karol, ur. Przerów 1818, real., 1 8 6 8 -  74 A k .tech . 
769. H aberm ann Leopold, ur. Suczawa 1840, gimn. (8kl.), 1865— 9 
Ak. tech. Ob. kontrolor poczt we W iedniu. 770. H aczew ski Karol, 
ur. Kołom yja 1847, gimn. 1866 — 68 Ak. górn. w Chemnitz, 1868 — 
69 Ak. tech. B ył urzędnikiem  W ydz. pow. w Kołomyi. Ob. adjunkt 
kol. p. we Lwowie. 771. Haczewski Karol, ur. Lwów 1875, real.,
1893— 97. I. 772. Haczewski Kazimierz ur. Tornopol 1866, gimn.,
1879 — 84 pzk. real, wojsk, w W eisskirchen, egz. dojrz., 1884—8 Ch. 
Ob. asyst. Szkoły garn. w Kołomyi. 773. *H ahn Franciszek, ur. 
Schönanger 1827, real (4 kl.), 1847 — 53 Ak. tech. Złożył egz. na 
nauczyciela szkół real., był prof. szkół realnych, nast. dyrektorem 
szkoły wydziałowej. Ob. dyrektor 6 kl. szkoły męskiej w Bochni. 
J e s t  członkiem kom. fizyograficznej krak . Ak. U m iejęt. 774. Halin 
Chaim, ur. Brody 1840, egz. wst., 18 6 9 —70 Ak. tech. 775. Hai- 
d inger Franciszek, ur. Lwów 1838, egz. w st., 1858— 9 Ak. techn.
776. H alaw ay M aryan, ur. Stanisław ów  1830, 1 8 5 0 - 5 3  Ak. tech.
777. Haleczko Józef, ur. Lwów 1853, gim n., 1871 — 7 I. Ob. inż.
i zast. naczelnika sekcyi konserwacyi kol. p. wo Lwowie. 77S. 
H alicki W ładysław , ur. Milczyce 1850, real, (z odzn.), 1 8 6 9 —75 
B. 779. H aluska Albin, ur. W ieliczka 1844, real. egz. wst., 1859
— 63 Ak. tech. 7S0. H aładej Jan , ur. R udnik 1864, real., 1885 — 
91 I., II . egz. p. Ob. Inż. I I . kl. W ydz. kraj. 781. Hammer Albin, 
ur. r Stanisław ów  1867, real., 1887— 92 I. Ob. asp iran t kol p. 
w Śniatynie. 782. Hammer Eugeniusz, ur. S tanisław ów  1835, r e a l ,
1851— 3 Ak. tech. Ob. star. inspektor ka tastra lny  przy dyr. skarbu 
we Lwowie. Odznaczony na w yst. wiedeńskiej medalem za w ykona
nie planów m. Budzina. 783. H am m er W ładysław , ur. Kraków, 1877 
— 82, B. 7S4.* H aninczak Józef, ur. Jab łonka 1844, gimn., 1864 — 6 
Ak. tech., sł. Pol. we W iedniu, był inż.-asyst, oddziału tech. Banku



francusko-austr. we Wiedniu, od 1871 pracuje przy bud. kol. galic. 
Ob. nadinż. kol. p. we Lwowie. 785. Hanisch Henryk ur. Kamionka 
wielka 1845, real,, 1867 - 8  Ak. tech 786. Hankiewicz Józef, ur. 
Uwieś 1849, egz. dojrz., 1867—8 Akad. tech. 787. Hankiewicz Mi
chał, ur. Uwieś 1850, egz. dojrz., 1867—8 Ak. tech. 788, H art
mann Kazimierz, ur. Wola mała 1876, real., 1896—7 B. 789. Ha- 
run Michał, ur. Stryj 1864, real., 1883 — 4 Cb. 790.*' Hassmann 
Władysław, ur. Uhrynów 1865, real., 1882—5 naucz, ludowy, 1888
—91 mimo egz. dojrz. 3 lata służby wojskowej, 1890—6 1., II egz. 
p. 791. Haszlakiewicz Władysław, ur. Zaleszczyki 1850, egz. dojrz., 
1 8 7 0 —1 Ak. tech. Ob. kancelista prowadząoy księgi gruntowe przy 
sądzie obwod. w Mościskach. 792. Hauer Ludwik, ur. Kołomyja 
1826, 1851—3 Ak. tech. 793. Hauf Antoni, ur. Lwów 1846, real., 
1863—8 Ak. tech. Ob. inż. namiestnictwa we Lwowie. 794. Hau- 
sner Artur, ur. Kończyce 1870, gimn. (4 kl.), szkoła przemysł, w Kra
kowie, ał. Pol. w Karlsruhe, 1893—7 I. 795. Hausser Adolf, ur. 
Lwów 1872, real., 1891—6 M., II. egz. p. Ob. asyst. kat. chern. 
w Pol. lwow. 796. Hausser Antoni, ur. Stanisławów, 1878—9 I. 
797. Hausser Norbert, ur. Brzeżany 1843, egz. wat, 1862 — 4 Ak. 
tech. 798. d’Hauterive Stanisław, ur. Skowierzyn 1866, szkoła roln. 
w Czernichowie (1 rok), 1895 — 6 I. ndz. 799. Hauawald Edwin, 
Bron., ur. Lwów 1868, gimn., 1886 — 91 M. Ob. zastępca firmy 
„Sieinens-Halske“ we Lwowie. 800. Hawol Jan, ur. Raditoch 1830, 
sł. Uniw., 1 8 5 3 —4 Ak tech. 801. Hawrauek Ignacy, ur. Konigriitz 
1824, mag. farmacyi, 1854—5 Ak. tech. 802. Hawryszkiewicz Syl
wester, ur. Nowe Sioło 1833, rok przygotowawczy, 1855—60 Ak. 
tech. Ob. radca bud. namiestnictwa we Lwowie. 803. Hawryszkie
wicz Wiktor, ür. Nowe Sioło 1835, gimn. (8 kl.), 1 8 5 6 —60 Ak. tech. 
804. Hebenstreit Ludwik ur. Lwów 1834, rok przygotowawczy, 1852
— 59 Ak. tech. Ob. em. starszy radca rachunkowy. 805. Heftler 
Adolf, ur. Lwów 1868, real., 1891—2 I. 806. Hein Wincenty, ur. 
Stanisławów 1872, real., 1890 - 95 I., II egz. p. Ob. adjunkt bud. 
w namiestnictwie we Lwowie. 807. Heinrich Edward, ur. Brody
1843, real., egz. wat., 1861 - 7  Ak. tech. Ob. inspektor i naczelnik 
stacyi kol. p. w Stanisławowie. 808. Heinrich Kornel, ur. Sanok
1833, 1850 - 4  Akad. tech. 809. Heinrich Zdzisław, ur. Kołomyja
1875, real., 1893— 5 I. Ob. sł. Pol. we Wiedniu. 810.* Hellebrand 
Inocenty, ur. Lwów 1858, real., 1876 — 82 I., II egz. p. (z odzn.), 
był asyst. kat. I. w Pol. Iw. Ob. inż. i zast. naczeluika sekcyi kon- 
serwacyi kol. p. w Stanisławowie, ogłosił kilka prac. 811. Heller 
Oskar, ur. Tryest 1847, sł. Pol. we Wiedniu, . 1866—67 Ak. tech.
812. Hellin Blojżesz, ur. Rzeszów 1850, real., 1866—8 Ak. techn.
813. Hełczyński Władysław, ur. Rakowce 1849, gimn., 1870 — 71 
Ak. tech. 814. f  Hempel Tadeusz, ur. Cieplice 1840, real., 1862—4 
Ak. tech. S15, Hensel Juliusz, ur. Łańcut, 1840, real., 1 8 5 6 —8 Ak. 
tech. 816. Henszel Władysław, ur. Żytomierz (Wołyń) 1863, ukoń
czył Politech. w Rydze, 1883— 4 Ch. S17. Herbst Edmund, ur. Peszt
1876, real., 1895 — 7 I. 818*. Herbst Józef, ur. Lwów 1854, egz.
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w st., 1872 — 3 Akad. techn. Ob. poborca podatkowy w K alw aryi. 
819*. Hezman M aryan Teodor, ur. Tarnobrzeg 1861, real. (z odzn.),
1880— 1 M. Ob. zast. inż. W ydz. pow. w Jarosław iu. 820 .*  H er
mann Jakób, ur. Jarosław  1861, real., 1873 — 9 I., pracow ał przy 
bud. kol. galic. Ob. inż.-adj. kol. p. w Rzeszowie. 821. f  H erm atnik 
Erazm, ur. Zaleszczyki 1835, 1872— 75 Ak. tech. 822 . H erm atnik 
K asyan, ur. Zaleszczyki 1855, real. (4 kl.), egz. w stęp ., 1871— 2 
Akad. techn. 8 23 . f  Herschman Edwin, ur. Stanisław ów  1849, gim .,
1867— 68 A kad. techn. B ył dyrekt>rem B in k u  hipotecznego we 
Lwowie. 824 . H ertm aun J a n , ur. Brzeźany 1844, gimn. (8 kl.),
1866 — 7 Akad. tech. 825. Herz H enryk, ur. Pernitz  (N. A ustrya)
1841, real., 1860— 2 i 1685 — 66 Akad. tech., sł. Pol. we Wiedniu. 
82G. H erzberg M aurycy, ur. Zaw ichost (Kr. P .) 1868, gimn., 1888
— 90 i 95 — 97 Oh. 827. Hescheles Dawid, ur. Lwów 1840, real., 
1 8 6 0 -  62 Ak. tech. 828 . Hescheles Zygm unt, ur. Lwów 1871, gimn.,
1889 — 94 B. 829*. H eynar Jan , ur. Suchodół 1854, gimn., 1874— 6 
Cli., nast. sł. praw. na Uniw. Iw. Ob. starszy  komisarz skarbu w T ar
nowie. 8 3 0 . Heyzmann W ładysław , ur. T rzciana 1875, real., 1895—7 
I. S31. H ićkiew icz Autoni, ur. Krokoszyńce, 1 8 7 5 —7 I. 832. f  Hic- 
kiewicz Ferdynand, ur. Mielnica 1846, real., 1868 — 74 Akad. tech. 
8 3 3 .f  H ićkiewicz W ilhelm, ur. Ł ysa Góra 1851, real., 1 8 7 0 —74 Ak. 
tech. Oficyał oddziału rachunkowego przy apelacyi we Lwowie. 
834-. H ilferding Samuel, ur. Stryj 1847, real., 1866— 67 Ak. tech. 
835*. H ilb rich t Ferdynand, ur. Lwów 1852, r e a l , 1868 - 73 Akad. 
tech,, nast. kurs meliorac3’jno-rolniczy w Poppelsdorf. Ob. inż. I  kl. 
w biurze melioracyjnem Wydz, kraj. ekspon. Sanok. 836. H illich 
Ja n , ur. Lwów 1840, real., egz. w st., 1860 - 6 1  Ak. tech. 837. H il
lich M arcin, ur. Lwów 1842, real., egz. w st., 1860—61 Ak. tech. 
Ob. właściciel piekarni i ogrodu handlowego we Lwowie. 83 8 . H in- 
tz inger Juliusz, ur. Charków (Rosya) 1852, egz. wst., 1868 —73 Ak. 
tech. 839* . H irsch  Franciszek ur. Ponikwa wielka 1840, real. (zodz.)
1862 — 67 Ak. tech. Ob. zarządca dóbr Rochatyn 8 4 0 * . H irschberg 
Kazimierz, ur. Lwów 1861, real., 1 8 7 7 —78 Ch., nast. sł. głównej 
szkoły ziemiańskiej we W iedniu. Ob. oficyał departam entu rachun
kowego nam iestnictw a. 841. H irschberg  Schmolkes, ur Tarnopol 1874, 
real., 1895 - 97 I . 842. Illibow icki Teodor, ur. Słobudka 1843, real., 
1864— 5 Ak. tech. 843. Hładyłowicz Ju lian , ur. Hłumcza 1849, egz. 
dojrz., 1869— 70 Ak. tech. 844* . Hochfeld H enryk, Rzeszów 1860, 
real., 1879— 86 I,, pracował w nam iestnictw ie. Ob. inż.-ast. kol. p. 
w Przem yślu. 845.* Hoff M aryan, ur. Kraków  1872, real., 1 8 9 1 —6
I. 846. Hoffmann Aleksander, ur. Lwów 1877, 1896— 7 I. 847. Hoff
mann Antoni, ur. Seret 1849, real., 1867— 71 Ak. tech. Ob. nad- 
zarządca urzędu poczt, w S try ju . 848. Hoffmann Józef, ur. Sanok,
1873—4 ,A k . tech. Ob.geometra w B iałej. 849 . Hohn Józef, ur. S ta
nisławów 1875, real., 1892— 7 I. 850. Holi Gustaw , ur. U nglw ar 
(W ęgry) 1863, real., 1885 — 8 I. Ob. geom etra w Kossowie. 851. Hol- 
lak Jan , ur. Radom (Kr. P .) 1875, gimu. (6 kl.), 1894— 5 Ch. ndz. 
852. Holzmiiller Antoni, ur. Tarnopol 1845, real., 1866— 70 Ak. tech. 
Ob. inż. b iura budów, dyrekcyi lasów i dóbr skarbow ych we Lwo-
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wio. 853. Hoiejko Michał, ur. Hussaków 1844, real., 1868—76 B. 
854 Iiołubowicz Hilary ur. Sti-yj 1855, roal , 1871—76 1. Ob. prof. 
szkoły real. w Krakowie. 855. f  Holyński Antoni, ur. Przerosi
1846, real., 1865 — 9 Ak. tech. 856. Hołyński Władysław, ur, Ober- 
tyn, 1881—2 I. 857. Homa August, ur. Biała 1833, 1850 — 2 Ak. 
tech. 858. Homolacs Karol, ur. Balice 1874, girnn. 1893—97 I. 
859*. Dr. Hordyński Zdzisław, ur. Lwów 1856, gimn., 1874—78 M.
1878—2 sł. fil. na Uniw. Iw. Ob. skryptor biblioteki Uniw.lw. Autor 
kilku rozpraw literackich. 860. Hornung Jan, ur. Lwów, 1872—76 
I. 861. Hornung Józef, ur. Lwów 1876, real., 1895—7 B. 862. 
Horodyński Józef. nr. Chłopica, real., egz. wst, 1859 — 60 Ak. tech. 
863. Horoszkiewicz Józef, ur. Strzemilcze 1841, real. (z odz.), 1859—4 
Ak. tech. Ob. insp. kol. p. w Krakowie. 864. Horoszkiewicz Stanisław, 
ur. Lwów, 1873—76 I. Ob. inż, komisyi kraj. dla spraw przemy
słowych. 865. Horoszczakowski Włodzimierz, ur. Berezów 1855, real.,
1871 -2  Ak. tech. 866. Horowitz Mojżesz, ur. Stanisławów 1866,
real., 1885 — 92 I. 867*. Hoszowski Władysław, ur. Kepanki 1863,
real., 1880—1 Oh. Ob. adjunkt. kol. p. 86S. Howarth Dyonizy, ur. 
Lwów 1866, real. (z odzn.), 1886 — 91 I., II. egz. p. z odzn. Ob. 
inż.-adj. Wydz. kraj. we Lwowie. 869. Howarth Karol, ur. Lwów 
1865 real. (4 k!.), szkoła kadecka, 1891 -  93 B. ndz. 870. Hrehoro- 
wicz Józef, ur. Krasna 1822, ukończył fil. na TJniwer. Iw., 1852—9 
Ak. tech. 871. Hrycak Roman, ur. Powilno 1864, 1895—6 M. ndz. 
872. Hrycak Szymon, ur. Łysieć. 1872 — 7 I. Ob. inż.-adj rządu kraj.
w Sarajewie. 873. Hryniuk Stefan, ur. Sokal 1874, real., 1895 — 97
I. 874. H uber Ju lian , ur. Mielec 1845, real. (5 kl.), egz. wst., 1868
— 70 Ak. tech. Ob. nadrew ident oddz. rachunkowego kol. p. w K ra 
kowie 875. H uber Ignacy , ur. S try j 1833, 1850— 51 Akad. techn. 
876. H uber M aksym ilian, u r Krościenko 1872, g im n ., 1890—95 1.,
II . egz. z odz. Był asyst. kat. fizyki tudzież bud. dróg i kol. żel. Pol. Iw. 
Ob. słuch, matem, w Berlinie. 877. Hubl Ludwik, ur. Jasło 1845, egz. 
wst., 1862—4 Ak. tech. Ob. inż. cywilny w Stryju. 878. Hubl Emil, 
ur. Sanok 1848, real., 1 8 6 6 —8 Ak. tech. 879.f  Hiickiel Edward, ur. 
Glębowice 1830, sł. Uniw., 1851 — 3 Ak. tech. Był docentem na Pol. 
Iw., nast. dyrektorem i inspektorem szkół średnich. 880. Hupczyc 
Adam, ur. Lwów 1874, real, (z odzn.), 1893—7 M. 881. Hupka 
Włodzimierz, ur. Chrząstów 1843, real. (4 kl.), 1861—3 Ak. techn. 
Ob. taksator dóbr ziemskich. 882. Hiitner Ozyasz, ur. Wierzbica
1875, real., 1895 —7 I. ndz. 883. Hyjek Andrzej, ur. Pierzchno 1868, 
gimn., 1891 — 5 Oh. Ob. oficyał gorzelni.

SS4*. Iglatowski Józef, ur. Łachodów 1840, real,, 18 6 1—6 
Akad. techn. Od 1868 przy kol. gal. Obecnie star. inspek. kol. p. 
w Minist. kolej. 885. Ulasiewicz Maryan, ur. Przemyśl 1876, gimn.,
1895— 7 I, 786. Unicki Feliks ur. Lwów 1844. wst. egz, 1863— 9 
Ak. tech. 887. Unicki Juliusz, ur. Przemyśl 1877, real. 1895— 7 M. 
888. Illnicki Kornel, ur. Stryj 1843, real., 1864— 65 Ak. tech. Ob. 
w fabryce Iwanowa Arya (Syberya). 889*. Ilnicki Tadeusz, ur. Lwów
1861, real., 1880 -  5 M. Ob. inż.-adj. kol. p. we Lwowie. 8y0. Ino-
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jew icz H ipolit, ur. Cherson (Rosya) 1876, korpus kadetów w K ijo
wie, 1896— 7 Ch. 891. Iranok Jan , ur. Tarnopol, 1873 — 4 Ak. teoh. 
nadz. Ob. oceniciei sądowy i au t geom etra w Rzeszowie. S92. Irzy
kowski Lesław  W ładysław , ur. Brzeżany 1843, girnn., egz. wst., 
1865 — 6 Ak. teeh. 893. Iskierski W ilhelm, ur. Lwów 1850, real,, 
1 8 6 6 —70 Ak. tech. nast. w W iedniu sł. Pol. 894. Iszkowski Michał, 
ur. Ł ańcu t 1845, real., 1865 — 9 Ak. tech. Od 1870 przy bud. ik o n  
serw. kol. galic. Ob. nadinż. kol. p. w Samborze i naczelnik sokcyi 
kons. 895. Iszkow ski Romuald, ur. Ł ańcu t 1848, real., 1866 - 8  Ak. 
tech., 1869—71 sł. Pol. we W iedniu. Od 1871— 77 przy kol. ces. E lż
biety i reguł. D unaju a wreszcie przy W ydz. k raj. Niż. A ustryi. Od
1877— 9 adj. budów w c. k. Nam iest. we Lwowie. Ob. radca sekc. 
M inist, spraw. wew. Posiada ord. żel. kor. I I I  kl. 896*. Iw anicki K a
rol, ur. Tahańcza (Ros.) 1870, real., 1889— 94 B. Ob. bud. w K i
jow ie. 897. Iw anicki W ładysław , ur. Tahańoza (Ros.) 1867, real.,
1886— 1890 M. 898. Izdebski K azim ierz, ur. T ryduby  (Rosya.),
1882—83. Ch.

899. Ja a d y k  W łodzimierz, ur. Czerniawa 1849, gimn., 1870— 1 
Ak. tech. 900. Jabłonow ski W ładysław , ur. Zaborzycz (Eosya) 1865, 
real., 1885— 6 Ch. 901. Jach  Ferdynand, ur. Kołomyja 1866, 1885 
— 6 Ch. Ob. asyst kol. p. Rzeszów. 902. Jachim ow ski Edmund, ur. 
Gródek 1850, real., 1870 — 6 I. Ob. inż. kol. p. i nacz. sekcyi kon- 
ser. Raw a ruska. 903. Jackow ski Antoni, ur. Radym no 1878, gimn.,
1896— 7 I. 904. Jackow ski W ładysław , ur. P ieczygóry 1878, gim .,
1896— 7 I. 905. Jacobsohn Paw eł, ur. Lwów 1835, szk. przyg., 
1855 —60 Ak. tech. 906s. Jacyszyn  Stefan, ur. K urn ik  1845, real., 
1872— 7 I. Ob. inż.-adjunk. kol. p. Przemyśl. W ykonyw ał kilka 
planów na budynki szkolne i m ieszkania. 907. Jä g e r Ozyasz, ur. 
Skole, 1882— 3 M. nadz. Ob. urz. poczt, telegr. w Stanisławowie. 
908. Jaegerm ann Józef, ur. W adowice 1843, rea l., 1861— 67 Ak. 
tech. Od 1867 — 9 asyst. Pol. Iw. a następnie prof. od 1870— S7 
tamże. Obecnie emer. prof. i aut. inż. cyw. Lwów. 909*. Jaeger- 
rnan Józef, ur, Lwów 1851, real., 1868— 72 I., 1872 — 3 we W ie
dniu. Od 1875 — 80 asyst. inż. Pol. Iw. T rasow ał koleje w S tryju . Ob. 
rząd. up. inż. cyw. w Stanisławowie. K urator szkoły stolarskiej tam 
że. 910. Jakim ow icz Piotr, ur. Wilno (L itw a) 1870, gim n.-real., 1892
— 6 Ch. I I . egz. p. 911. Jakim ow ski W itołd, ur. Niebyłów 1876, real.
1893— 97 I. 912*. Jak lińsk i Zygm unt, ur. B orki nowe 1858, real.,
1876—80 Ch. Ob. ofic. fabr. ty t. w Jagieln icy . W ydał podręcznik 
do upraw y tytoniu i otrzym ał pierwszą nagrodę galic. Tow. gospod. 
913. Jak u b ik  Franciszek, ur. Zaleszany 1869, gimn., 1893— 97 I. 
911. Jakubow ski G abryel, ur. Stanisławów 1849, real , 1870— 1 Ak. 
tech. 915. Jakubow ski Zygmunt, ur. Brzozów, 1873— 4 Pol. lwow. 
916. Jak ubsk i Karol, ur. Rzeszów 1867, rea l., 1877— 78 B . Ob. 
ofic. cłowy przy starost. w Stanisławowie. 917. Jałow icki F ranciszek, 
ur, Lwów 1836, real., 1853— 8 Ak. iech. 9 i8 >:. Jam rógiew icz Apo
linary , ur. Dubiecko 1857, rea l., 1875—7 Cli., był ochmistrzem 
w zakładzie drohowyzkim. Ob. sekretarz W ydz. pow. w R ohatynie.
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919. Janczew ski M ieczysław, ur. Kielce (K r, P.) 1875, gim n. (6 ki.),
1894— 5 M. nadz. 920*. Janelli Antoni Józef, ur. S tanisław ów  1867, 
gimn., 18 8 5 —8 1. Ob. asyst. kol. p. w Podłężu. 921* f .  Janelli F ra n 
ciszek, ur. Stanisławów 1849, real, (z odzn.), 1870 — 5 I. Był prof. 
szkoły real, we Lwowie. 922. Janelli Tadeusz ur. S tanisław ów
1876, real, (z odz.) 1893—7 I. 923. Janicki Jan, ur. Ostrożec 1838,
rok przyg., 1 8 5 6 —58 Ak. tech. 924-. Janicki Mieczysław, ur. Ostro
żec 1843, real., 1859 63 Ak. tech. Ob. właściciel dóbr ziemskich.
925. Janicki Ryszard, ur. Kipiaczka 1835, rok przygot., 1853 — 4 
Ak. tech. 92G. Janicki Stanisław ur. Żółkiew 1862, real., 1892 — 4 
B. Ob. asyst, poczt, we Lwowie. 927. Janiczek Kazimierz, nr. Lwów 
1875, real., 1895— 7 I. 928. Janikowski Aleksy, ur. Sambor 1844, 
gimn. (6 kl.), egz. wst., 1869— 70 Ak. tech. 929. Janikowski Hilarión, 
ur. Wola cieklińska 1850, szk. lud., egz. wst., 1 8 7 0 —73 Akad. teckn.
930. Janikow ski Jan , ur. Sambor 1847, gim. (8 kl.), 1866 —71 Ak. tech.
931. Janiszew ski Karol, ur. Teofilpol (W ołyń) 1863, real., 1883 — 6 
Ch. 932. Jankow ski Jan , ur. Lwów 1840, egz. w st., 1857— 9 Ak. 
tech. Ob. inź. dyrekcyi poczt, we Lwowie. 933. Jankow ski K azi
mierz, ur. Rosochowaeiec 1849, gimn. (4 kl.), egz. w st., 1867— 70 
Ak, tech. Ob. nadinż. biura drogowego W ydz. k ra j. 934. Janocha 
Antoni ur. Lwów 1845, 1864— 5 Ak. tech. 935 Janowicz Piotr, 
ur. Toustobaba 1828, gimn., 1850— 1 Ak. tech 936*. Janow ski F ran c i
szek Bron., ur. Ł otatn ik i 1855, egz. dojrz., 1872—5 Ak. tech. Ob. dzierż, 
dóbr Rożniatowce. 937. Janusz Edw ard, ur. Lwów 1850, real., 1868 
— 9 Ak. tech. 938*. Jarm und Kazim., ur. Maisons A lfort (Francya) 
1855, gimn., 1873— 8 I ., pracował w biurze cyw. inź. Ob. inź. kol. p. we 
Lwowie. 939. Jarosch  W acław, ur. Lwów 1847, gimn. (6 kl.), egz. 
wst., 1867 — 9 Ak. tech. Ob. naucz. lud. w Radłowie. 940. Jarosie- 
wicz Zygm unt, ur. Lwów, 1877— 82 I. Ob. inż. i naczelnik sekcyi 
konserwacyi kol. p. w Przem yślu. 941. Jarosz Rudolf, ur. Limanowa
1871, real., 1892 — 7 I. Ob. asystent ka t. geodezyi w Pol. lwow. 
942. Jaroszyński Karol, ur. Rzeszów 1873, 18 9 3 —7 I. 943". Ja- 
rymowicz Emanuel, ur. Bolechów 1865, real., 1884— 91 B., pracował 
w dyrekcyi lasów i dóbr państw ., nast. u architektów  cyw. Ob. arch. 
budowniczy we Lwowie. 914.f Jarzym ow ski W ładysław , ur. Podka- 
mień 1839, real., 1858 — 63 Akad. tech. 945k. Jasiń sk i M ieczysław 
ur. Tułuków 1845, real., egz. w st,, 1861 — 2 Ak. tech ., był urzędni
kiem kol. L . C. J ., nast. naczelnikiem zakładu kredy t włościańskiego 
w Suczawie. Ob. sekretarz W ydz. pow. w Kołomyi. 946. Jasiń sk i 
Paw eł, ur. Kraków 1866, real., 1885 — 87 I. 947. Jasiń sk i Zygm unt, 
ur. Lwów, 1877 — 81 I. Ob. nadinżynier i nacz. sekcyi konserwacyi 
kol. p. w Stanisławowie. 948. Jasieńsk i Leopold, ur. M onasterzyska 
1839, real., 1858 — 60 Ak. tech. 949. Jaśkiew icz Józef, ur. Oświęcim
1877, real., 1896— 7 I . 950. Jaśkiew icz S tefan , ur. Szla,chciniec
1848, real., 1868 - 70 i 7 3 —76 I. 951*. Jastrzębsk i Ferdynand, ur. 
Skała 1854, realne gimn., 1872— 6 I., n ast. sł. poi. we W iedniu,
1 8 7 5 - 7  słuch. praw. na uniw. Iw., 1879— 81 sł. Akad. górniczej 
w Loebcn. Pracow ał w publicznych i pryw atnych przedsiębiorstw ach
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górniczych. Ob. inż. starostw a górniczego w Krakowie. 952. J a 
strzębski Stanisław , ur. D ębiany (Kr. P .) 1870, gimn., 1890— 1 I. 
Ob. asyst, poczt, we Lwowie. 953. Jaszczurow ski Tadeusz, ur. Rze
szów 1871, real., 1890— 5 I., I I . egz. p. (z odzn.); Ob. adj. dyrelc. 
poczt, we Lwowie. 954.* Jaw orn ik  Kazimierz, ur. K rakowiec 1861, 
real., 1880 — 90 I. Ob. inź.-adj. b iura  drog. W ydz. kraj. 955.* J a 
worowski W ładysław , ur. Czerniowce 1840, real., egz. wst., 1860— 5 
Ak. tecli. Ob. inspek. i naczelnik sekcyi konser. kol. p. w Krakowie. 
95(5. Jaw orsk i E dw ard, ur. Kopeczyńce 1865, real., 1888— 95 13. 
Ob. ad ju n k t bud. w nam iestnictw ie we Lwowie. 957.* Jaw orski 
F ranciszek , ur. Chłopy 1852 , real, (z odzn.), 1868 — 74 Ak. tech., 
by ł asyst. W ydz. kraj., nast. inż. w dobrach lir. Lanekorońskiego. 
Ob. inż. W ydz. pow. w R ohatynie. 958. Jaw orski Gracyan, ur. 
Iwankowce 1876, real., 1896— 7 B. 959. Jaw orski Ignacy, ur. W ie
liczka 1862, 1882 — 4 M. Ob. adj. kol. p. w N. Sączu. 960. Jaw or
ski W alery, ur. F lorynka 1849, egz. dojrz., słuch, fil., 1869— 71 
Ak. tech. 961.* Jaw orski W ładysław , ur. Iwonicz 1845, real., 
sł. in st. tech. w Krakowie, 1862— 3 Ak. tech., następ, słuch. Pol. 
we W iedniu, w końcu sł. inst. tech. w Krakowie. Pracow ał przy 
gospodarstw ie rolnem. Ob. konces. bud. i przedsiębiorca w P rze
myślu. B rał udział w walce w r. 1863/4. 962. Jaw orsk i W ładysław , 
ur. Sambor 1847, real., 1867— 9 Ak. tech. Ob. c. k. ad junk t bud. 
w Samborze. 963. Jaw orsk i Zygm unt, ur. Lwów 1848, real. (1 kl.), 
egz. w st., 1866 — 8 Ak. tech. 964. Jed ina  K aro l, ur. W agram  1852, 
real., 1867— 8 Ak. tech. 965. Jed liń sk i Zygm unt, ur. Lwów 1845, 
gim n. (4 kl.), 1865—72 Ak. tech. 966.* Jędrzejow icz Józef, ur. 
Żółkiew 1843, real., egz. wst., 1862 — 3 Ak. tech., po odbytej kam
panii w r. 1863/4 osiadł na roli. 967. Jek iel W acław , ur. Droho
bycz 1870, real., 1888— 95 I. Ob. inżynier m iejski w Przem yślu. 
968.* Jellonek Franciszek, ur. Marszowice 1864, real., 1884— 9 B. 
Ob. inż. miej. w Drohobyczu. W ykonał kilka projektów bud. (muzeum 
przem ysł, we Lwowie) nagradz. na konkursach. 969. Jełow icki K azi
mierz, ur. Łacld szlacheckie 1869 , gimn., 1889— 90 Cli. 970. Jeney 
W ilhelm , ur. Czudec (Bukowina) 1829, gimn., 1851— 3 Ak. tech.
971. Jen ik  W ładysław , ur. Sądowa W isznia  1868, gimn., 1894— 5 ndz.
972. Jez iersk i Adam, ur. Szczerzec 1851, gimn., 1870 — 1 Ak. tech.
973. Jeziorański Leon, ur. Tarczyn 1870, korpus kadetów, 1891— 2 
I. Ob. sł. Pol. w K arlsruhe. 974. Jolles Sindl, u r. Lwów 1847, 
real. (5 kl.), egz. wst., 1868— 70 i 1874— 5 Ak. tech. 975. Jonas 
Hersch, ur. Lwów 1848, real., 1866— 68 Ak. tech. 976. Jordan  
T adeusz, ur. B atiatycze 1876, gimn. (8 kl.), 1896 — 7 I. nadz. 
977. Jorisch  Adolf, ur. Chmieliska 1862, 1881 — 5 Ch. 978. Jo rsk i 
Ignacy, ur. K raków  1852, real., 1868— 73 Ak. tech. 979. Juchno- 
wicz Stanisław , ur. Meteniów, real., 1877— 81 Ch. Ob. gospodaruje 
w Białobożnicy. 980. Ju e r Szulim, ur. Przem yśl 1872, real.,
1888— 94 I. Ob. przy bud. kol. p. w  Tarnopolu. 981. Ju rczak  Mi
chał, nr. Lwów 1823, 1850— 1 Ak. tech. 982. f  Jurkiew icz Maryan, 
ur. W iśniow czyk, 1880— 1 Ch. 983. Jurkiew icz W acław, ur. W i- 
śniowczyk 1867, 1885— 6 M. Obecnie oficyał pocztowy w  Kołomyi.
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084.* Jurkiew icz W ładysław , nr. Stanisławów 1859, real., 187G — 7 
M., nast. słuch. Ak. tech. wojskowej we W iedniu. Ob. naczelnik stacyi 
kol. p. w Bóbrce. 985. Jurkow ski Józef, ur. Lwów 1866, real., 
1885—7 Gh. 08(5. Jurkow ski Ł ucyan , ur. Szostakowce 1845, real.,
1870— 3 Ak. tech. 987. Jurow icz W ładysław , ur, Kraków 1877, 
real., 1895—7 I. 988. Jurystow sk i Józef, ur. P ankra tieffka  (Ro- 
sya) 1877, real., 1895—6 Oh'. 989. J iitte s  Marek, ur. Lwów 1848, 
4 kl. normal., egz. wst., 1868— 9 Ak. tech.

990. K aczała W łodzimierz , ur. Jezierna 1842 , re a l. , 1858 —
1862, Akad. techn. 991. Kaczanowski K azim ierz, ur. Górna 1871, 
real., 1892—7 M. 992. Kaczkowski J a n , ur. S try j, 1881 — 2 
Oh. 993. f  Kaczór-Batowski Jan , ur. Lwów 1870, real., 1892—95 B. 
B ył asyst, szkoły re a l., jako stypendysta  kształcił się w muzeum 
przem ysł, we W iedn iu , nast. by ł zast. nauczyciela szkoły realnej 
we Lwowie. 994. K adejski W ik to r, ur. Tumirze 1840, egz. wst.,
1858—62 i 1867—68 Ak. tech. 995. * K aiser Stanisław , ur. Za- 
m arstynów  1858 , real., 1876— 81 I., I I . egz. p., by ł asyst. kat. I, 
w Pol. Iw. Ob. inż.-adj. kol. p. 996. * Kajetanowicz Jakób, ur. Dolsk 
(W ołyń) 1846, real. (3 kl.), 1865— 67 Ak. tech. Ob. urz. kol. p. w P rze
myślu. B rał udział w walce r. 1863/4. 997. K ajzy Adam, ur. K ra
ków, rea l., 1878—9 B. Ob. kancelista m ag istra tu  w Krakowie. 
998. R akow ski Stefan, ur. W aniowice 1844, real. (3 kl.), egz. wst.,
1868— 74 I. 999. Kaleczyński W łodzim ierz, ur. Sochodnica 1850, 
rea l., 1870 — 1 Ak. tech. 1000. K aleński Gustaw, ur. K ijów 1875, 
gimn., 1896—7 Ch. 1001.* K alicki Stanisław , ur. Czerniowce 1848, 
real., egz. wst., 1866—7 Ak. tech ., do 1872 sł. poi. we W iedniu. 
Ob. inż. kol. północnej w Krakowie. 1002. K alusai F ryderyk , ur. 
Jakobeny 1837, real. (2 k l.), 1854— 5 Ak. tech. Ob. s tarszy  za
rządca kol. p. 1003. K alusai Otto, ur. Jakobeny 1838, real., (2 kl.),
1854—5 Ak. tech. 1004.* Kamienobrodzki Alfred, u r. W iedeń 1871, 
g im n., 1889— 94 B., II . egz. p. 1005. Kamienobrodzki Kazimierz, 
ur. Lwów 1874, studya prywatne, 1894— 6 B. ndz. 100(5. Kam iń
ski Bolesław, ur. Przem yśl 1863 , 1880—5 I. 1007. Kamiński 
M ikołaj, ur. Haw ryłów  1833, rok p rzy g o t., 1856—8 Ak. tech. 
1008. * Kampel Leon, ur. Zaleszczyki 1863 , rea l., 1883— 9 i
1894— 96 M. Ob. asyst. kol. p. 1009. K ański C elestyn, ur. Korna- 
czówka (Wołyń), 1874— 9 Ch. 1010. K ański Jan , nr. Kornaczówka 
(Rosya) 1850, gimn., 1869—71 Ak. tech. 1011. Kapiszew ski T a
deusz, ur. Jaworów 1850, egz. wst., 1869— 75 Ak. tech. 1012. K a
piszewski Z ygm unt, ur. Jaworów 1848 , egz. w st., 1867— 8 Ak. 
tech. 1013. K aps Ferdynand, ur. Brzeżańy 1840, inst. tech. w K ra
kowie, 1860— 2 Ak. tech. 1014. K arm an W ładysław , ur. Podhorki,
1872— 3 Ak. tech. 1015. K arpińsk i Am andus, ur. Ulnes 1835, 
egz. wst., 1854—8 Ak. tech. 101G. f  K arpiński Andrzej ur. Du
biecko 1829, sł. TJniw. (5 półrocz), 1853 — 6 Ak. tech., by ł dyrek
torem gim nazyum  w Jaśle. 1017. K arpińsk i Gustaw, ur. Podbuże
1841, real., 1863— 7 Ak. tech. 1018. K asim ir Ju lia n , ur. Presz- 
burg  1847, rea l., 1869—70 Ak. tech. 1019. K asparek Eugeniusz, 
ur. Lwów 1863, 1881 — 3 i 8 5 — 6 M. Ob. inż.-adj. kol. p. we

K s. P am iątkow a. 1 7
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Lwowie. 1020. K asparek Karol, nr. Lwów 1853, gimu. (5 kl.), egz. 
w st., 1869—74 Ak. tech. 1021. Kasperowicz H enryk, ur. gubernia 
kowieńska 1874, sł. in s t. tech. w Charkowie, 1 8 9 6 —97 M. 1022.
* K asprzycki P io tr , ur. Suczawa 1838, rea l., 1854— 60 Ak. teeh. 
Ob. nadinż. kol. p. we Lwowie. 1028. K assaraba A ntoni, ur. K a
mionka strum . 1848, gimn., 1869— 71 Ak. tech. Ob. inż.-adj. kol. p. 
1024. K aszuba S tanisław , ur. R okietnica, real., 1878— 9 I. Ob. 
adj. kol. p. we Lwowie. 1025. * K aszyński W alery, nr. Magierów
1849 , realn ., 1868—74 Akad. te c h n ., by ł przez 5 la t geometrą. 
Ob. ad junk t gal. K asy  oszczędności we Lwowie. 102(5. K atz Baruch, 
u r. Lwów, 1881 — 3 I. Ob. inż. W ydz. pow. w Białej. 1027. f  K atz 
H enryk , ur. Sośnica, 1876— 9 I. 1028. K atz Izaak , ur. Żoły
nia 1863, 1882—7 M. Ob. asyst. kol. p. w Złoczowie. 1029. K atz 
Jakób, ur. Lwów 1871, real., 1891— 96 I., I I . egz. p. 1030.* K atz 
Joachim, ur. Lwów 1865, real., 1884—8 I. Ob. inż.-asyst. kol. p. 
w S tryju . 1031. Kaufler Jakób, ur. Kraków  1865, real., 1 8 8 6 —7 1. 
1032. K aw ęcki Tadeusz, ur. Tarnów 1876, real., 1895 — 7 I. 1033. 
K aw iński W ładysław , ur. W yśnierzyce (K r. Pol.) 1869, gim n.,
1894— 7 Ch. ndz. 1034. K ędzierski Ignacy, ur. Dynów 1877, gimn.,
1895— 97 B. 1035. K ędzierski Józef, ur. Rymanów, 1876—80 Ch. 
Ob. kontrolor gorzelń w Brodach. 103(5. K ędzierski Józef, ur. Lwów
1874, g im n., 1894 — 97 I. 1037. K ędzierski Mieczysław, ur. R a
dymno 1838, real., 1854— 60 Ak. tech. 1038.* K ędzierski Zygm unt, 
u r. Sośnica 1839 , rea l., 1855 — 60 Ak. tech. Pracow ał w biurach 
p ry w ., nast. w urzędzie miejskim bud. we Lwowie i przy bud. kol. 
L . C. J .  Ob. aut. inż. we Lwowie. B ył prezesem Izby  inźyn. we 
Lwowie. 1039. Keler Emeryk, ur. Kraków, 1872 —8 M. Ob. nad
inż. w  Stanisławowie. 1010. K eller Izaak, ur. Rzeszów, 1881 — 2 M. 
1041. K ellerm ann Józef, ur. Lwów 1839, real., 1854—61 Ak. t.ecli. 
Ob. właściciel dóbr ziem. 1042. K erekjarto  Antoni, ur. L ippa 1836, 
g im n., słuch. TJn. Iw ., 1856 —9 Ak. tech. Ob. inspektor kol. p. 
1043. K erekjarto  J a n , ur. L ippa 1834, gimn., 1 8 5 3 —4 Ak. tech. 
1014.* K erekjarto  Józef, ur. L ippa 1840, real., 1860— 62 A k. tech. 
nast. sł. fil. na Uniw. lw ow ., by ł nauczycielem szkół średnich. Ob. 
dyrektor seminaryum naucz, w Samborze. 1045. K ern Rom uald, ur. 
Jankowce 1845, real. (2 k l.) , in st. techn. w K rakow ie, 1863 -6 8  
Ak. tech. 1046. K icki Józef, ur. Poturzyce 1828, szkoła przygot.,
1851—4 Ak. tech. Ob. em. dyrektor szkoły real. 1047. K iedrzyń- 
ski W łodzimierz, ur. W arszaw a 1871, gimn., sł. Hniw. w W arszawie,
1895— 96 Ch. 1048. K ielar Jan , ur. Nowosielce 1832, gim., sł. teol. 
(2 lata), 1856—7 Ak. tech. 1049. K iełbasiński Antoni, ur. Tuszyn 
(Kr. P .) 1870, g im n ., sł. inst. matematyczno-przyrodniczego w P e
tersburgu, 1891— 3 I. 1050. Kiełczewski Sew eryn , ur. W iśniowa 
1 8 7 1 '(K r. P.), real. (6 kl.), 1890 - 4  Ch. ndz. 1051. K iernig  F ran
ciszek, ur. Lwów 1845, podpor., 1870— 2 Ak. tech. 1052. Kikiewicz 
Ignacy, ur. Drohobycz, 1878—82 B. 1053. K inda Roman, ur. W ell- 
htttten  (C zech y ), 1879—83 I . 1054. K irchenberger M ichał, ur. 
Sanok, 1872— 6 B. Ob. inż. kol. p. 1055. K irschner Alfred, ur. Lwów
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1852, re a l. , 1 8 6 9 —74 Ak. tech. Ob. inż. kol. p. w Stanisławowie. 
1056. * K irschner Józef, u r. Kraków 1865, real., 1886 — 90 H . Ob. 
inż.-adj. kol. p. w S try ju . 1057. K iselka Franciszek, ur. W ólka 1846, 
gim n. (4 ki.), egz. wst., 1866—8 Ak. tech. 1058. K isella Karol, 
ur. Lwów 1872, rea l., 1890—4 M. B ył asyst. kat. M. w Pol. Iw. 
1059. K isielew ski Izy d o r, ur. Chlebyczyn 1848, gimn. (8 kl.),
1869— 70 Ak. tech. 1060. K isieliński Eugeniusz, ur. Lwów, 1863—4
i 1866 — 8 Ak. tech. 1061 . K iss Józef, ur. Zborów 1846, gimn.,
1868—70 Ak. tech. 1062. K issling  A ntoni, ur. Rymanów 1850, 
rea l., 1866 — 8 Ak. tech. 1063. Kiszakiewicz Tadeusz, ur. P rze
myśl 1870 , rea l., 1889— 94 Cli., sł. Pol. we W iedniu. Ob. prakt. 
urz. mennicz. we W iedniu. 1064. K ittn e r Mojżesz, ur. Stanisławów
1834, rea l., 1860— 4 Ak. tech. 1065. K laar Chaim, ur. S tanisła
wów, 1878—85 M. 1066. K laarfeld Zygm unt, ur. Przem yśl 1877, 
gimn., 1896—7 M. 1067. Klam ra W ładysław , ur. Chodorów 1869, 
real., 1889—90 I . 1068. f  K lam ra (vel Klamrowicz) Zygm unt, ur. 
Szychtory 1837, egz. w s t., 1859— 63 Ak. tech. 1069. Klarfeld 
B erisz , ur. Rzeszów 1847, real. (3 k l.), egz. w s t., 1860— 7 Ak. 
tech. 1070. K latecki W ładysław , ur. Lwów 1851, real., 1868—72 
Ak. tech. Ob. s tarszy  geometra w Archiwum map m inisterstw a spraw 
Wewnętrznych. 1071. K lein Adolf, ur. Lwów 1839, real., 1856— 9 
Ak. tech. Ob. inż.-adj. kol. p. w Brodach. 1072. K lein J a n , ur. 
Grzymałów 1848, rea l., 1864—70 Ak. tech. Ob. inspektor i naczel
nik  stacyi kol. p. w N. Sączu. 1073. * K leiner Ignacy, ur. Grzy
małów 1860, real., 1886— 91 I., II . egz. p. Ob. adj. bud. z-ządu kraj. 
w Opawie. 1074. K leiner Leisor, ur. Tarnopol 1848, real. (4 kl.), egz. 
w st., 1867—74 I . 1075. Kleinfeld Izrae l, ur. Stanisławów 1874,
rea l., 1894—7 I. 1076. Kleinmann N acliem , ur. Lwów 1828,
1850— 2 Ak. tech. 1077. K leinschnek A ntoni, ur. Borysów sta ry
(Litw a) 1866, gimn., sł. TJniw. w Charkowie, 18 8 8 —9 1. Ob. naucz, 
pryw . w Dunajczycach (Litwa). 1078. K leinschnek Stanisław , ur. 
M ińsk (Litw a) 1868 , szkoła teclin. w M oskwie, 1894—7 I. 1079. 
Klemensiewicz Józef, ur. Czerniowce 1850, real., 1867—8 Ak. tech.
1080. K lem ent Adolf, ur. Dorna W atra  1836, real., 1854— 60 Ak. 
tech. Ob. nadinź. dyrekcyi funduszu relig. gr.-orj. w Czerniowcach.
1081.* Klimaszewski Aleksander, ur. Siekierka (Kr. P.) 1864, gimn., 
sł. TJniw. w Warszawie (5 kursów), sł. Pol. w Gracu, 1888 — 90 Cli. 
Ob. kierownik kraj. szkoły garncarskiej w Kołomyi. 1082. Kliment 
Artur, ur. Lwów, 1875— 80 I . Ob. inż. sekcyjny kol. p. w Prze
myślu. 1083. Klimeczek M ichał, ur. Jawiszowice 1825, 1850—3 
Ak. tecli. 1084. Klimkiewicz Leonard, ur. Banilla 1836, rok przy- 
g o t . , 1853— 9 Ak. tech. 1085. Klimkiewicz W ładysław, ur. Ba
nilla 1839, egz. wst., 1857 — 60 Ak. tech. 1086. * Klimonda Józef, 
ur. Raciborowice 1869, real. (z odzn.), 1888—92 M ., I I .  egz. p. 
z odzn. Odbył podróż naukową za granicę, praktykował w fabry
kach maszyn. Ob. prof. szkoły przemysł, w Krakowie. 1087. f  K li
mowicz Aleksander, ur. Lwów 1838 , real., 1856 — 63 Ak. tech. 
1088. Klimowicz Karol, ur. Lwów 1875, girn., 1895— 7 I. 1089.
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Klotzek Józef, ur. Nowy Żmigród 1843, real., 1861— 2 Ak. tecli. 
Ob. profesor gim nazyum  w Brodach. 1090. Kluczyiiaki W ładysław , 
ur. S tanisław ów  1847, gimn. (5 ki.), egz. wst., 1865— 71 Ak. tecli. 
1091.* K łapkow ski W ładysław , u r. Odrzechowa 1849, real., 1870—75 
B. B ył przez 3 la ta  asyst, w Pol. Iw. Ob. profesor szkoły przemysł, 
we Lwowie. 1092. * K łębkow slu Kazimierz, ur. Kraków 1858, real. 
(z odzn.), 1878—82 M., I I . egz. p. B ył asyst, p rzy kat. M. w Pol. 
Iw., pracował w fabrykach maszyn Urbanowskiego (Poznań) i R u d z 
kiego (W arszawa). Ob. inspektor gorzelń w Rzeszowie. 1093. K łe
czek Andrzej, ur. Głogów 1871, gimn., 1891— 6 I., I I . egz. p. z odzn. 
B ył asyst. ka t. robót wodnych w Pol. Iw. 1094. K łodnicki Feliks, 
ur. Czortków 1870, gimn., 1891—3 M. 1095. K łodnicki W ładysław , 
ur. Przem yśl 1875, real., 1895—7 I. 1096. Kłopotowski W ładysław , 
ur. K aryszków  (Rosya) 1862, g im n ., 1886—8 M. Ob. gospodaruje 
tamże. 1097. Kłosowski Franciszek, ur. Krościenko 1826, 1852—3 
Ak. tecli. 1098 . Kmicikiewicz Józef, ur. Kłodno 1843, z-eal., 1863—8 
Ak. tecli. 1099. K nauer Franciszek, ur. Lwów 1850, gim n. (4 kl.), 
egz. w st., 1867— 73 Ak. tecli. 1100. K obierzyński A ugust, ur. Suł- 
cza, 1874— 6 I. 1101. Kobuzowski Czesław, ur. Sulistrowa, 1873—4 
Ak. tecli. 1102. * K obyliński Józef, ur. Lwów 1867, real., 1884—8M . 
Ob. inż. w fabryce maszyn R epphen’a w W arszaw ie. 1103. Koby
lański Mieczysław, ur. Równo 1860, słuch. In s ty t. teclin. w Rydze,
1883— 5 Ch. 1104. K obylański Tadeusz, ur. D źuryn 1870 , real.,
1888— 93 I . ,  I I .  egz. p. Ob. inż.-adj. kol. p. w Tarnopolu. 1105. 
Kofler D aw id, ur. S try j 1867, real., 1886—7 I. Ob. ofieyał poczt, 
w Kołomyi. 1106. K ofsztyński Z y g fry d , ur. Lwów, 1872—7 B. 
1107. Kolii H enryk , ur. Laszki 1837 , 1850— 2 Ak. tecli. 1108. 
K ohler Jó z e f, ur. P rag a  1852, Akademii wojsk, we W iedniu ,
1869— 70 Ak. tecli. 1109.* K ohler W ilhelm, ur. Lwów 1851, real.,
1869—72 Ak. tecli., nast. sł. Pol. we W iedniu, 1873 — 5 by ł asyst, 
k a t. I. w Pol. Iw. Ob. Dyr. fabr. ty toniu  w Zabłotowie. 1110. Kolil- 
hepp A ndrzej, ur. Lwów 1840, real., 1859— 63 Ak. tecli. Ob. inż. 
kol. p. 1111. Kohlmann Antoni, ur. Żuczka (Bukowina) 1851, real.,
1870—4 Ak. tech. Ob. prof. szk. real. Suczawa-Seret. 1112. Koh- 
man Ludw ik, ur. Lwów 1837, egz. wst., 1859— 60 Ak. tech. 1113- 
Kohm ann S tanisław , ur. Lwów 1852, real., 1868—70, Ak. tech. Ob. 
in ż .-a d j. kol. p. 1114. * Kolm Leopold, ur. Lwów 1863, real.,
18 8 2 —6 M, II . egz. p. Pracow ał przy budowie kol. gal., przy ma
rynarce wojennej i fabryce m aszyn B red t’a. Ob. adj. bud. p rzy  Dy- 
rekcyi poczt, we Lwowie. 1115. Kohn Maurycy, ur. Lwów, 1875—81
I. Ob. in ż .-a d j. kol. p. we Lwowie. 1116. Kokurewicz Antoni, 
ur. Koropno 1846, egz. dojrz., 1866— 7 Ak. tech. 1117. Kokurewicz 
Ju lian , ur. K ropiw nik 1846, egz. dojrz., 1866 — 8 Ak. tecli. 1118.
* Kolbuszewski Seweryn, ur. Kołodno (W ołyń) 1852, real., 1872 — 5 
A k. tecli., 1875— 7 kraj. szkoła lasowa we Lwowie, egz. p. Ob. nad
leśniczy i zarządca lasów miejskich w Bełzie. 1119. Kolbuszowski 
(vel B asta) Michał, ur. Kraków  1879, gimn., 1895— 7 I . 1120.* Ko- 
lischer A rnold, ur. Lwów 1859., real., 1876 — 8 C h., nast. sł. Pol.
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we W iedniu. Ob. oficyał fabryki ty ton iu  w Krakowie. 1121 Koli- 
scher Natan, ur. Lwów, 1872—74. Ak. tecli. 1122 .* Kolkiewicz S ta
nisław, ur. Siedliska 1859, real., 1880 — 1 M. Ob. Oficyał raclmnk. 
D yrekcyi skarbu w Tarnopolu. 1123.* Kollat. Ludwik, ur. Miłosław 
(W . K s. Pozn.) 1863, real., sł. Pol. we W iedniu, 1883—84 Cli. 
Ob. gospodarz w iejski. 1121. Kollek Jan, ur. T a ta ry  1847, real.,
1868— 73 Ak. tech. 1125. Kolman Juliusz, ur. B reń 1876, real., 
1896 — 97 kurs geometrów 1126.* Kolosvary W iktor, ur. Zgórsk
1836, real., sł. Akad. techn. lwow. i we W iedniu, pracował przy 
kol. Karola Ludwika, potem przy L. C. J ., przy bud. kol. w ęgier
skich i przy kol. A lbrechta. Ob. dyrektor kol. państw , w Krakowie. 
1127. Kołaczkowski Ju lian , ur. N. Sącz 1837, real., 1856 — 58 Ak. 
tech. 1128.* Kołpaczkiewicz Michał, ur. Radymno 1855, real., 1877 — 
80 Cli. Ob. oficyał racli. w namiest. 1129. Komar W ładysław , ur. To- 
porówka 1852, real. (5 kl.), egz. wst., 1871— 72 Ak. tech. 1130. Ko- 
marnicki Aleksander, ur. Lwów 1838, real., 1854— 58 Ak. techn. 
1131. Kom arnicki W ładysław , ur. Dawidów 1838, real., 1854— 55 
Ak. tech. 1132*. Kom arzyński Teodor, ur. Berteszów 1850, real.,
1872—77 I., był geometrą, nast. pracował przy kol. p. Ob. inż. 
asyst, sekcyi kon. kol. p. w Kołomyi. I l3 3 .  Komers Józef, ur. Skałka 
(Czechy) 1839, real., 1856—59 Ak. tech. 1134. Komornicki S tani
sław, ur. Zakrzów (Kr. P .) 1861, real., sł. Pol. w Zurychu, 1883— 6 
Ch. ndz. Ob. wł. dóbr Równe. 1135. Komorowski Bronisław, urodź. 
Lwów 1847, real., 1863— 67 Ak. tech. 1136. Komorowski M aksy
milian, ur. B iałystok (L itw a) 1874, real., 1894—97 I. 1137.* Ko- 
m orra Tadeusz, ur. Lwów 1854, real., 1871— 6 I., pracował przy 
bud. kol. gal. Ob. inż. sekcyi kons. kol. państw , w Stanisławowie. 
1138.* Komorra W ładysław , ur. Lwów 1845, egz. wst., 1863—68 I. 
Ob. nadinż. kol. państ. i nacz. sek. konserw, w Kołomyi. 1139. Ko- 
naszewski Józef, ur. Grodziec (Kr. P.) 1869, 1888— 92 Ch. ndz.
1110. K önig Chaim Beer, ur. Skole 1843, egz. wst., 1862— 3 Ak. tech.
1111. K önig Karol, ur. S tryj, 1878— 9 I. Ob. oficyał poczt, w K ra
kowie. 1142. K oniński Karol, ur. W arszaw a 1866, real., 1886— 89 
M. Ol), w eterynarz w Komarnie. 1143. Konopka Alfred, ur. Bochnia 
1876, real., 1894— 97 I. 1144.* Kopaczyński Edmund, ur. Gawrzy- 
łowa 1858, real., 1875 — 9 I. Ob. adj. rach. W ydz. kraj. 1145. f  Ko
pciński Franciszek, ur. Lwów, 1875— 80 I. 1146. Kopczyński Ignacy, 
ur. Bogdanówka 1839, gimn. (8 kl.), 1855— 6 Ak. tech. 1147. Ko
peć Edward, ur. D ynaburg 1873, real., 1895— 97 Ch. 1118. Kopecki 
Edward, ur. Domażyr, 1872—7 Cli. 1149. Kopecki Józef, ur. Lwów
1820, 1850— 52 Ak. tech. 1150. K opystyński Jan , ur. Nowosiółki 
gościnne 1872, real., 1889—96 M., I I . egz. p .O b. inż. D yr. poczt Lwów. 
1151.* K opystyński P iotr, ur. Lwów 1851, real., egz. wst., 1870—6 I., 
prac. w biur. tech. i przy bud. dróg i kol. gal. Ob. aut. inż. cyw. w Ja ro 
sławiu. 1152. K opyta Aleksander, ur. Żmigród 1876, gimn., 1896—7 I. 
1153. K orajski (vel K ula) Jakób, ur. Bochnia 1860, 1880—8 B. 
Ob. bud. we Lwowie. 1154. Koralewicz Ferdynand, urodź. Rzeszów
1826, 1848 — 53 Alt. tech. 1155.* Korasadowicz Tadeusz, ur. Lwów
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1869, gimn., 1888— 93 I., II . egz. p. z odzn. Ob. inż. b iu ra  melior. 
W ydz. kraj. 1156.* Korasiewicz Antoni, ur. Dobra 1867, real.,
1887— 92 I., II . egz. p. Ob. adj. Lud. w starostw ie w Tarnowie. 
1157. K orber Stanisław , ur. Lwów, 1884 — 5 Cli. 1158. K orczyński 
A leksander, ur. Sassów 1852, gimn., 1870—1 Ak. tecli. 1159. K or
czyński Aleksander, urodź. Romanówka 1825, 1850— 1 Ak. teclin.
1160. K orczyński T ytus, ur. Zalesie 1845, egz. wst., 1864— 6 Ak. 
teoli. 1161. Kordasiewicz Hieronim, ur. Przem yśl 1847, real., 1869— 74 
Ak. tecli. Ob. pracuje w biurze bud. Lewińskiego. 1162. Kordaszew- 
ski Michał, ur. Tomaszowice 1875— 6 I. ndz. 1163. K ornecki Jan, 
ur. Bochnia 1824; sł. Politeclin. we W iedniu, 1850— 1 Ak. techn.
1161. Kornecki W ładysław , urodź. B iała 1878, gimn., 1896—7 I.
1165.*  Kornelia Andrzej, ur. Borszczów 1867, real., 1886— 92 I., 
II . egz. p., by ł asyst. kat. fizyki w Polit. Iw. Ob. inż. W ydz. kraj.
1166. K órnicki Aloizy, u, . Drohobycz 1834, rok przyg., 1851— 2 
Ak. tecli. nad z. Ob. przeds. bud. 1167. K órnicki H enryk, ur. Zabie
rzów 1873, real., 1893—7 I. 1168.* Kornm ann Samuel, ur. Jarosław  
1861, real., 1882— 7 I., pracował przy bud. kol. gal. Ob. aut. geo
m etra we Lwowie. 1169. K ornm ann Abraham, ur. Jarosław  1841,
1862— 63 sł. oddz. komercyal. w Ak. tech. 1170. K orytyński Kon
rad, ur. Szmańkowczyki 1851, real., 1871 — 3 Ak. tech. 1171. Ko- 
schina Gustaw, ur. Tarnów 1847, real. 1863 — 6 i 1869— 70 Akad. 
tech. 1172. Kościeliecki Alfred, ur. D obrostany 1852, real., 1871—4 
Akad. techn. 1173.* Kościelecki Adam, urodź. Gródek 1864, real.,
1885 — 90 M., I I . egz. p., prac. przy w arstatach  kol. K ar. Lud., był 
nast. asyst. kat. M. w Pol. Iw. 1171. Kościuk Tadeusz, ur. Lwów
1861, 1881—7 I. 1175. K oss Juliusz, ur. Czerniowce 1850, podpo
rucznik 30 p. p., 1871— 2 Ak. techn. 1176. Kossakowski W łady
sław, ur. Białogłowy 1850, gimn., 1868—70 Ak. tech. 1177.* Kos- 
souoga Eustachy, ur. K raków  1862, real., 1879—81 I., nast. sł. Pol. 
we W iedniu. Ob. inż. adj. sekcyi koń. kol. p. w H aliczu. 1178.* K os
sowski Tadeusz, ur. Lwów 1866, real., 1889—94 B. Ob. inż. W ydz. 
kraj. 1179. Kostecki Edw ard, ur. Przem yśl 1878, real., 1896— 7 I.
1180. Kostkiew icz Franciszek, urodzony Lwów, real., 1877—80 I.
1181.*  K ostkiew icz W ładysław , ur. Lwów 1859, real. (z odznacz.)
1879— 85 I. Ob. ad junk t budów, przy starostw ie w Stanisławowie.
1182. K ostrakiew icz W łodzimierz, ur. Bardyjów (W ęgry) 1862, 
real., 1878— 84 M. Ob. inż. kol. p. 1183. f  K ostrzew ski Zygm unt, 
ur. Rybno (Kr. P .) 1862, sł. in st. leśnego w Petersburgu, 1883—4 
Ch. 1181. K ostyszyn Franciszek, ur. S try j 1867, real., 1886 — 7 M. 
Ob. asyst. dyr. poczt, we Lwowie. 1185. K ostyszyn P iotr, u r. S try j
1864, real., 1883— 4 Ch. B ył naucz. lud. w M ichlinicach. Ob. w y
jechał do Ameryki. 1186. Koszla M aksymilian, ur. Brody 1871, real., 
1890— 95 I., I I . egz. p. Ob. inż. nam iest. we Lwowie. 1187. Koszyk 
Stanisław , ur. Kamienica 1845, sł. inst. tech. w Krakowie, 1865— 6 
Ak. tech. Ob. inspektor i nacz. stacyi kol. p. w Tarnowie. 1188. Ko
tow ski H enryk, urodź. Pustow ornia (Rossya) 1864, 1884— 8 M. 
1189. K ottas Józef, ur. Radomyśl, 1878— 81 M. Ob. mech. w fabr.
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maszyn w W arszawie. 1190. f  K otzian W ładysław , nr. Krzemienica,
1875 -8 0  Ch. ndz. B ył chemikiem Tow. przem ysł.-handl. w TJła- 
dówce (Pod. rosyj.) 1191. K ovats Edgar, nr. W askoutz 1849, real., 
(z odzn.)., 1867—8 Ak. tecli. Ob. nauczyciel szkoły przem. drzewnego 
w Zakopanem. 1192.* K ovats Jan , ur. Romanowo Sioło 1841, real. 
(2 kl.), egz. wst., 1861— 2 Ak. tech. Ob. Komisarz straży  skarbów, 
w Kołomyi. 1193. f  K ovats Napoleon, ur. K arapeziu (Bukowina)
1844, real., 1860— 2 Ak. tech., by ł prezesem Tow. politechnicznego. 
1194. Koevess A rtur, ur. Milno, 1872—8 B. 1195.* Kowalczuk Mi
chał, ur. S tanisław ów  1855, real., 1874— 80 B., pracował w licznych 
biurach budów., 1882— 7 by ł asyst. kat. B. w Pol. Iw. Ob. docent 
Pol. Iw. i kouces. bud. we Lwowie. A utor prac z zakresu archite
k tu ry . 1190. Kowalski Bolesław, ur. N. Sącz 1876, gimnaz. (7 kl.),
1894— 5 I. ndz. 1197. Kowalski Jan , ur. Jasien ica 1847, gimnaz., 
1871— 7 I. 1198. Kowalski Marceli, ur. Uszkowice 1837, egz. wst., 
1 8 5 7 —9 Ak. tech. 1199. Kowalski Mieczysław, ur. S try j, 1 8 8 1 —2
I. Ob. urzędnik Banku kraj. we Lwowie. 1200. Kownacki Jan , ur. 
Proszowice (Kr. P .) 1875, real., 1895—7 I. 1201. Kozakowski S ta 
nisław, ur. Rusiec 1872, gimn., 1890—7 Ch., I I . egz. p. z odznacz. 
Ob. asyst. kat. Ch. org. w Polit. Iw. 1202. Kozieł Jan , ur. Górna 
Leszna (Szląsk austr.) 1874, gimn., 1895— 7 I. 1203. Kozłowiecki 
Stefan, ur. Majdan 1872, gimn., 1895— 6 ndz. 1204. Kozłowski Ale
ksander, ur. Horneko 1876, gimn., 1895— 6 I. 1205. Kozłowski Ma
ryan, ur. M agnusza (Rosya) liHM., real., 1890 —1 I . ndz. 1200. f  Ko
złowski S tanisław , ur. Lwó\v'7:T862, 1881— 9 M. 1207.* Kozłowski 
W ładysław , ur. Lwów 1843, egz. w st., 1863—8 Ak. tecli. Ob. em. 
nadinż. kol. .p. 1208.* Kozłowski Zygm unt, ur. Jaryczów  1849, real.,
1868— 70 Ak‘ tecli., nast. sł. in st. tech. w Krakowie. Ob. ad junkt 
fabryki ty toniu  w Zabłotowie. 1209. Kozub Michał, ur. Zadniszówka
1873, real., 1896 — 7 I. 1210. Kozubowski Stefan, ur. D ębiany (Kr. 
Pol.), 1873— 4 Ak. tech. 1211.* K ozubski Jan , ur. Bolechów 1835, 
real., 1861— 2 i 1865 — 9 Ak. tecli., 1862— 5 sł. Pol. we W iedniu, 
pracował w biurach budów. Ob. inż. kol. p. 1212. f  K rahl Feliks, 
ur. Czerniowce 1851, real., 1868 —9 Ak. tecli. 1213. K rajew ski Mar
celi, ur. Rudenka 1840, egz. wst., 1857— 9 Ak. tech. Ob. kontrolor 
urzędu podatkowego w Zborowie. 1214. K rajew ski Maurycy, ur. W oł- 
kowa 1838, 1 8 5 6 —8 Ak. tech. 1215. Kram arzewski Jan , ur. S tare 
Sioło, 1878— 9 Ch. 1210. K ram er Feliks, ur. Podgórze 1866, real.,
1885— 92 M. Ob. inż. asyst. kol. p. ^  N. Sączu. 1217. K ram er 
Ferdynand, ur. Lwów 1835, real., 1851 —2 Ak. tecli. 1218.* K ram er 
W ilhelm, ur. Stanisławów 1867, real., 1886— 90 M. Ob. inż. kol. p. 
1219. Kram m er Gustaw, ur. Lwów 1844, egz. wst., 1863—6 Ak. 
tecli. 1220. Kram m er Emilian, ur. Lwów 1846, real., 1865 — 9 Ak. 
tecli. 1221. K raśnicki Stanisław , ur. Sucha 1856, real. (2 kl.), sł. 
inst. tech. w Krakowie, 1871—4 Ak. tecli. 1222. K rasow ski Michał, 
ur. Dolina 1846, real., egz. wst., 1866 —8 Ak. tech. Ol), inż. W ydz. 
pow. w Tarnowie. 1223. K raszew ski Józef, urodź. W arszaw a 1878, 
gimn., 1895— 6 I. 1224. K rau tner Adolf, ur. W aitzengrtin  (Czechy)
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1838, real., sł. Pol. w Pradze, 1857— 9 Ak. tecli. 1225. Krawecki 
Teodor, ur. Łysieć 1838, egz. wst., 1857—8 Ak. tech. 122G. K ra
mer Michał, ur. R udnik i 1839, real., 1856 — 60 Ak. tecli. 1227. Kre- 
g ler W iktor, ur. Lwów, 1872— 3 Ak. tecli. Ob. rew ident rachunk. 
nam iestnictw a we Lwowie. 1228. K rzen Edmund, ur. Sambor 1845, 
real., 1862—5 Ak. tecli. Ob. dyrektor kraj. stacyi keramicznej we 
Lwowie. 1229. K rentzel W ładysław , ur. Sybin (Siedmiogród) 1854,
1884— 6 I. Ob. adj. kol. p. we Lwowie. 1230. K reu tz ig  Alfred, ur. 
Lwów 1849, real., 1868—72 Ak. tecli. 1231. K riegseisen Józef, ur. 
Czerniowce 1852, gimn. 1870 — 5 Ak. tecli. Ob. inż. nam iestnictw a 
we Lwowie. 1232. Krim m er Bolesław, ur. Lwów, 1872— 3 Ak. tecli. 
1233.* K robicki Leon, ur. Charklowa 1854, gimn., 18 7 3 —7 1., nast. 
sł. Pol. we W iedniu. Ob. inż. starostw a w Złoczowie. 1234. Krobicki 
Stanisław , u r . W adowice 1875, real., 1 r. TJn. Jag . (k. roi.), 1895 — 7 I.
1235. Krocli Salamon, ur. Lwów, 1 8 7 2 -  7 I. Ob. przedsięb. Lwów.
1236. K roczyński Dyonizy, ur. Rożniatów 1830, 1848—54 Ak. tecli.
1237. K rólikowski Józef, ur. K raków  1868, real., 1887 — 94 B., by ł 
asyst. Szkoły przemysł, w Krakowie. 1238. K rólikow ski Stanisław , 
ur. Lwów, 1874— 5 Ch. Ob. profesor Szkoły w eterynaryi we Lwo
wie. 1239. K rone W ilhelm, urodź. Opawa 1835, 1860 — 1 Ak. tecli. 
1240. K ronstein  H ipolit, ur. Zaleszczyki, 1872— 8 I. 1241. K ropiń- 
ski Jan , ur. H ussaków  1849, gimn., 18 6 9 —70 Ak. tecli. 1242. K rug  
W ilhelm , ur. Lwów 1875, real., 18 9 5 —7 I. 1243.* K rupka W ło
dzimierz, ur. Załanów 1854, gimn., 1872— 7 I. Ob. inż. kol. państw , 
w Przem yślu. 1244. K ruszew ski Tadeusz, ur. H ubin  (W ołyń) 1863,
1882— 85 M. 1245.* K ruger A leksander, ur. Vlaśenesti (Mołdawia) 
1863, real. (z odzn.), 1882— 9 I., by ł asyst. kat. geom. w ykr. w Pol. 
Iw. Ob. inż. adj. sekcyi konserw, kol. p. w Zagórzu. 1246.*  K ry 
nicki Ju lian , urodź. M uszyna 1863, real., 1880— 2 i 1887— 9 B.
1883— 7 sł. Pol. we W iedniu, by ł asyst. kat. M. w Pol. Iw., potem 
inż. w fabryce cementu. Ob. prof. szkoły sznycerskiej w Zakopanem.
1247. Krysa Józef, ur. Krzeszowice 1850, real., 1871 — 2 Ak. tech.
1248. f  K rystyn iack i Tadeusz, ur. Lwów, 1875—80 I. A sp iran t kol. 
K ar. Ludw ika. 1249. K rzanow ski Stanisław , ur. Lwów, 1875— 80 B. 
1250.* K rzanow ski W iktor, ur. Jarosław  1859, real., 1879— 81 M. 
Ob. kier. 6-klas. szk. męsk. i naucz. rys. w gimn. i szk. przem. w P rze
m yślu. 1251. Krzeczunowicz Franciszek, ur. Komarów 1855, real., 
1871— 76 I. 1252. Krzepowski W acław, ur. B ródki 1870, real., 
1890— 3 I. Ob. sł. Pol. we W iedniu. 1253. Krzysztofowicz Jan , 
ur. Lwów 1874, gimn., 1893— 94 I. 1254.* Krzysztofowicz Józef, ur. 
Jasionów  polny 1843, 1858 — 62 Ak. tech., nast. sł. Pol. w Pradze, 
by ł posłem do R ady państw a. Ob. gospodaruje w Mondzielówce. Na
p isał k ilka broszur o hodowli zw ierząt domowych. 1255. K rzyw da 
Zygm unt, ur. B iłka szlachecka, 1878 — 9 Ch. 1256. K rzyw orączka 
Paweł, ur. Grzymałów 1874, real., 1894— 7 I. 1257. K rzyżanowski 
Bolesław, ur. Średnia W ieś 1852., real. (4 kl.), egz. w st., 1871— 6 
B. 1258. K rzyżanow ski Kazimierz, urodzony Łubieńko 1841, real.,
1856—61 Ak. tech., 1259. K rzyżanow ski Kazimierz, ur. M anchester
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(Anglia), 1873—7 I. 1200.* K rzyżanow ski Mikołaj, ur. Nowe Sioło
1852, real., 1871—8 I., adm inistrow ał dobrami ziemskiemi, pracow ał 
w biurach tecli., by ł geom etrą dóbr funduszu g r. orjental. w Czer- 
niowcach. Obecnie geom etra i technik k u ltu ry  w K rzeszowicach. 
1261. K ubala Eugeniusz, ur. N. Sącz 1853, sł. in st. tech. w K ra 
kowie, 1871— 2 Ak. tecli. 1262. K ubala Józef, ur. Brody 1874, real.,
1 8 9 4 —7 I. 1263. K ubala Tomasz, ur. Lwów 1878, real., 1895 — G 
nadz. 1264.* K ubalsk i Emil, ur. Dębica 183G, real., 1852— 8 Ak. 
tech., pracował przy bud. kol. w Rosyi. Ob. inż. kol. p. we Lwowie.
1265. Kubiczek A leksander, ur. Łobzów 187G, real., 1896 — 7 I.
1266. K ubik  Stefan, ur. Lwów 1871, real., 1894— 5 kurs przygot. 
górnictw a. Ob. słuch. Ak. górn. w Leoben. 1267. K ućm yda Józef, 
nr. K raków  1874, gimn., 1892 — 7 Cli. 1268. K ucharsk i Franciszek, 
ur. Sulimów 1842, real. (1 kl.), 1862—4 Ak. tech. 1269. Kuczkie- 
wicz Stanisław , ur. W ieliczka 1864, słuch. Akad. górn. w Leoben,
1893 — 4 M. ndz. 1270. K uczyński Ludw ik, ur. Ceniawa 1850, real. 
(odzn.), 1869— 71 Ak. tech. 1271.* K uczyński M aryan, ur. W erba 
wołoska (Pod. ros.) 1847, egz. w st., 1864 —9 Ak. tecli., pracował 
przy  bud. kol. gal. Ob. nadinż. kol. p. we Lwowie. 1272. K uczyński 
M aryan, ur. Zagórz 1878, gimn., 1896 — 7 M. 1273.* K udelski Jan , 
ur. B udniska (Kr. P .) 1861, real., 1881— 8 B. B ył asyst, katedry  
geom. w ykr. i B. w Pol. lwow. Ob. a rch itek t i bud. we Lwowie. 
1274:.* K ulił K onrad , ur. Chorostków 1856 , real., 1878— 83 B., 
nast. sł. Ak. sztuk  pięknych i Szk. przem ysłu a rty s t. we W iedniu, 
by ł asyst. kat. rysunków  odr. w Pol. Iw. Oli. profesor nauk techn. 
w k ra j. szkole roln. w  Czernichowie. 1275. K uhnel A rtur, ur. Sło- 
tw ina  1874, gim n. (z odzn.), 1892—7 I. Ob. asyst. kat. bud. dróg 
i kol. w Pol. Iw. 1276. K uhnel W acław, ur. Kraków  1876, real.,
1895— 6 B. 1277. K ukaw ski Roman, ur. Zbaraż 1876 , gimn., 
1895— 7 I. 1278. K ukurudza A ndrzej, ur. Czerniowce 1828, 
1848 — 53 Ak. tech. 1279. K ukurudza Tadeusz, ur. Czerniowce 1836, 
real., 1853 — 61 Ak. tech. Ob. profesor szkoły realnej w Stanisław o
wie. 1280. K ulczycki Leon, ur. Lwów 1844 , gimn., 1864— 6 Ak. 
tech. 1281. K ulik  Józef, ur. W ola rzędzińska 1865, real., 1883—:4
I. Ob. inż. i naczelnik stacyi kol. państ. w W orochcie. 1282. K u
lińsk i Bogusław, ur. Popieluchy 1871, real., 1895—7 I. 1283. Kul- 
sk i W ładysław , ur. N ow o-Radom sk (Kr. P .) 1864, 1885— 9 M. 
12S4. K u lty s  W ładysław , ur. Kostków-W ielipkowice 1876, gimn., 
1895— 6 Cli. 1285.* K ułakow ski S tanisław , ur. Chorościec 1849, 
real. (z odzn.), 1866 — 8 Ak. tecli., następ, słuch. Pol. we W iedniu, 
pracował przy bud. kol. w S tyryi, przy regulacyi Dunaju, p rzy bud. 
kol. gal. Ob. nadinż. kol. p. w Krakowie. 1286. K um er v. Kumers- 
berg  Edmund, ur. B ilin  1837, real., 1856— 63 Ak. tech. 1287. K un
cewicz Stanisław , ur. Podjarków, 1877—8 M. Ob. inż.-adj. kol. p. 
we Lwowie. 1288. Kuncio Mieczysław, ur. Śniatyn, 1875— 6 Ch. ndz. 
1289. Kunowski Ja n , ur. Łuczyce 1846, real. (3 kl.), egz. wst.,
1865 • 70 Ak. tecli. 1290. K unstm ann Jan , ur. K raków  1878, gim., 
1896 — 7 M- 1291. K uplińsk i Karol, ur. W arszaw a 1875, szkoła tech.

Ks. Pam iątkow a. 18



234

drogi żel. Warszawsko-Wied., 1896 — 7 I. ndz. 1292.* Kuraś Jakób, 
ur. Żołynia 1866, gimn., słuch. fil. na Uniw. Jagieł., 1889 — 95 13.,
II. egz. p. Ob. adj. bud. magistratu w Przemyślu. 1293. Kuryłowicz 
Karol, ur. Halicz 1841, gim., 1859— 60 Ak. tech. ndz. Ob. starosta 
w Bóbrce. 1294. f  Kuryłowicz Tadeusz, ur. Jarosław, 1880 — 1 I., 
był asyst, poczt. 1295. Kurzer Herman, ur. Lwów, 1877 — 9 I.
1296. Kurzbąuer Leon, ur. Pieniaki 1847, real., 1867— 72 Ak. tecli.
1297. Kuschee Tadeusz, ur. Sitkówce 1868, real., 1889 — 97 M.
1298. Kusiba Stanisław, ur. Lubrina 1848, sł. inst. tech. w Kra- 
kowio, 1868 — 9 Ak. tech. 1299. Kuzian Franciszek, ur. Brzeżany
1872, real., 18 9 1—2 I. 1300. Kuźmiński Franciszek, ur. Mikoła
jów 1840, real., 1856— 61 Ak. tech. 1301. f  Kuźmiński Józef, ur. 
Lwów 1842, real., 1861— 8 Ak. tech. 1302. Kuźmiński Leon, ur. 
Lwów 1873, real., 1891— 6 I. Ob. inż.-asyst, biura kol. W ydziału  
kraj. 1303. Kwak Leonard, ur. Przemyśl 1876, real., 1895— 7 I. 
1304. Kwiatkowski Jan, ur. Krzeczkowa 1848, real., 1859 — 74 Ak. 
tech. Ob. inż. kol. p. w Jarosławiu. 1305. Kwiatkowski Józef, ur. 
Krzeczkowa 1846, egz. wst., 1870—4 Ak. tech. 1306. Kwiatowski 
Jan, ur. Drohobycz 1865, real., 1893 — 7 M., II. egz. p. Ob. inż. 
dyrekcja poczt we Lwowie.

1307. Laberi August, ur. Kraków 1827, egz. wst., 1852— 6 
Ak. tech. 130S. Lachner Emil, ur. Stryj, 1877 — 9 B. 1309.H: Lach- 
ner Fryderyk, ur. Kosdy - Vasarhely (Siedmiogród) 1856, real.,
1872— 5 I., sł. Pol. i szkoły przemysł, artyst. we W iedniu, złożył 
egz. na nauczyciela rysunków, był prof. rysunków' w gimnazyum  
i kierownikiem warstatu garncarskiego w Porembie, odbywał podróż 
fachową za granicę. Ob. prof. rysunków i malarstwa dekoracyjnego 
w szkole przemysłowej w Krakowie. 1310. Laczyński T ytu s, ur. 
Hadikfalya 1846, egz. wst., 1862— 8 Ak. tech. Ob. inż. rządu kraj. 
w Czerniowcach. 1311. Lanć Józef, ur. Grębów 1871, słuch, szkoły  
przemysłowej w Krakowie, 1892— 3 M. ndz. Ob. sł. Pol. w Karls
ruhe. 1312. Landes Leon, ur. Bolechów 1857, 1881 — 5 Oh.
1313.* Landes N atan, ur. Bolechów 1863, real, 1880— 5 I., był 
inż. namiestnictwa we Lwowie. Ob. inź.-adj. kolei p. w Kołomyi.
1314. Landes Samuel, ur. Kopeczyńce 1863, 1882— 7 i 1893— 6 I.
1315. Landesberg Ohaim, ur. Tarnopol 1858, 1876— 84 Cli. Obecnie 
przedsiębiorca bud. kol. p. 1316. Landy Abi-aham, ur. Stanisławów
1863, 1884—7 I. 1317. Lang Antoni, ur. Uszkowice 1876, real., 
1896— 7 I. 1318. Lang Bronisław, ur. Korszów 1841, 1858— 9 Ak. 
tech. nadz. 1319.* Lang Erazm, ur. Dorna W atra (Bukowina) 1838, 
real., 1859— 65 Ak. tech. Ob. inż. dyr. poczt, we Lwowie. 1320. Lang 
Feliks, ur. Berno (Morawy) 1836, real., 1850 — 8 Akad. techniczna. 
1321. Lang Jan, ur. Brody 1841, real., 1857 — 63 Ak. tech. Ob. 
inż. dyrekcyi poczt, w Przemyślu. I 3 i2 .  Lang Karol, ur. Rawa 
ruska 1844, egz. wst., 1866— 7 Ak. tech. 1323. Lang Stanisław, 
ur. Suczawa (Bukowina) 1867, real., 1886— 92 I. Ob. geometra 
ewidenc. w Storożyncu (Bukowina). 1324. Langer Antoni, ur. Rawa 
ruska 1869, real., 1892— 7 I. 1325. Langer Ambroży, ur. Kossów



235

1848, real , 18 6 7 —71 Ak. tecłi. 1326. Langie Jan , ur. S łotw ina
1873, real,, 1890— 7 I. 1327. Langie Kazimierz, ur. Olsza 1871, 
real., 1890 —3 Ch. 1328. Laskow ski F ranciszek, ur. Radgoszcz 
1841, egz. wst., 1 8 5 7 —9 Ak. tech. Ob. kontrolor poczt, w K rako
wie. 1329. Laskow ski Seweryn, ur. Stefkowa 1837, gim n., 1854 -8  
Ak. tech. 1330. Laskow ski Stanisław , ur. W ojtkowce 1850, real.,
1868— 70 Ak. tech. Ob. nauczyciel ludowy w Babicach. 1331. Las^- 
kiewicz Stanisław , ur. Sym birsk (Rosya) 1849, gim n., inst. technol. 
w Petersburgu, 1868 -7 4  Ak. techn. 1332.* L ate iner A lfred , ur. 
Lwów 1855, gimn., 1873 -4  Ak. tech., sł. Pol. we W iedniu. Ob. 
inż. adj. kol. p. w Krakowie. 1333. L atinek  Kazimierz, ur. T arn o 
pol, 18 8 0 —2 M Ob. naczelnik stacy i kol. p. w Tłumaczu. 1334. L a 
tinek W aleń ty  u , ur. Tarnopol 1854, real., 1 8 7 0 —2 Ak, tech. 
133). Latinek Stanisław , ur. Nowy Sącz 1875, real., 1 8 9 2 —6 I . 
1336. Laukotka Edw ard, ur. W eisenberg, 18 7 5 —83 I . Ob. inż.-adj. 
kol. p. w Stanisław ow ie. 1337. Laurynów  Jan , ur. Berno (M orawy)
1874, real., 1892— 6 Oh., II. egz. p., był asyst, krajowej stacy i 
keramicznej. 1338. L autner F ranciszek , ur. Lwów 1842, egz. w st.,
1 8 5 7 —9 Ak. tech. 1339. de Laveau Adam, ur. B rzyście, 18 7 9 — 82 
Ch. 1310. Lazarus Jó ze f, ur. Brody, 1 8 7 6 —8 M. 1341. Lech Ja n , 
ur. Głuchów 1829, rok przygot., 1852 — 8 Ak. tech. 1342. f  Lech 
Maciej, ur. Modrycz 1838, real , 1 8 6 8 —75 Ak. tech. 1313.*  Lede- 
rer Franciszek, ur. Lwów 1859, real., 1878— 82 M., I I .  egz. p., 
był asyst. kat. M. w Pol. lwów. Ob, inż. kol. państ. we Lwowie.
1314. Ledóchow ski Ignacy, ur. S trzeluiki (Rosya) 1867, real.,
1892— 3 I. 1345. Leginow icz Bronisław , ur. S tanisław ów , 1 8 7 4 —5 
Akad. technicz. 1346. Lohr E dw ard , ur. W ieliczka 1858, real.,
1878 — 86 I., I I .  egz. p. Ob. inźyn. W ydz. powiat, w R udkach. 
1347.* Leipschtłtz F ryderyk , ur. Bukow ina 1849, real., 1867— 8 
Ak. tech., nast. sł. Pol. we W iedniu. Ob. radca rachunkow y dyrek. 
poczt, we Lwowie. 1348. L eiter D aw id , ur K udłajów ka (Rosya) 
1876, 18 9 3 —4 I. ndz. 1349. Lenartow icz Jan , ur. N arajów  1839, 
1869 —70 A kad. techn. 1350. Lenkiewicz A leksander, ur. Polesie 
(Rosya), 1 8 8 4 —5 Ch. ndz 1351. Lsrzel H enryk , ur. Czudec 1842, 
real. (2 kl.), egz. w st., 1861— 2 Ak. tech. 1352. L esiecki Ja n , ur. 
Parszów (K r. P .) 1871, real., 1889— 92 Ch. Ob. przy fabryce D ą
browa górnicza (Kr. P.). 1353,* fL aśn iak  W ładysław , ur. Kraków 
1866, real., sł. Pol. we W iedniu, 18 8 9 —92 M , II . egz. p., był 
asyst. kat. inż. rolniczej Hniw. Jag ie ł. 1354. Leszczyński Leon, ur. 
Cybulówka (Pod. ros.), 1 8 7 3 —5 Ak. tech. 1355. L ettner G ustaw , 
ur. Poturzyce 1854, egz. wstęp., 1871— 3 Ak. tech. Ob. profesor 
gim nazyalny we Lwowie. 1356. Leuerm an W ładysław , ur. B ursztyn 
1837, rok przygot., 1856 —61 Ak. tech. 1357.* Lew ak A n to n i, ur. 
K rzyw cza 1858, real., 1877— 8 I., złożyły egz. na  nauczyciela szkół 
wydziałowych. Ob. inspektor okręgowy w Żółkwi. 1358 . Lew akow ski 
W ładysław , ur. Lwów 1834, rok przyg., 1852 — 3 Ak. tech. ndz. 
1359. Lewandowski A nton i, ur. Czerniowce 1838, real., 1 8 5 4 —5 
Ak. tech. Ob. inspektor szkół ludowych w Żydaczowie. 1360. L e 
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wandowski A rtu r, ur. Jasło , 1874—5 Ak. tech. ndz. 1361. L ew an
dowski Feliks, ur. Żółkiew 1838, gimn., 1857 — 61 Akad. techn. 
1362.* Lewandow ski Mikołaj, ur. Tarnopol 1857, real., 1879— 83 
M. Ob. inż.-ast kol. p. w S tryju . 1363. Lewandowski Teodor, u r. 
Lwów 1841, real., 1857 — 66 Ak. tech. Ob. bud. m iejski w Chicago. 
1364, br. L6wart.owslu W ilhelm , ur. W ierzbówka 1839, real.,
1869— 71 Ak. tech. 1 3 6 5 .* Lew icki Adam, ur. Stanisław ów  1871, 
real., 1888— 93 I. B ył asyst. kat. geodezyi w Pol. Iw. Ob. dyrek tor 
urzędu bud. miejs. w Stanisławowie. 1366 Lew icki Adolf, ur. S ta 
nisławów 1868, real., 1887— 8 I. Ob. asyst. kol. p. we Lwowie.
1367. Lew icki A ntoni, ur. Złoczów 1875, gimn., 1895—7 I.
1368. Lew icki E ustachy, ur. R akow iec 1839, egz. wst., 1858— 60
Ak. tech. Ob. prof. szkoły realnej w Stanisław ow ie. 1-369. Lew icki 
F ilip , ur. Kolanki, 1 8 7 5 —81 I. Ob. iuż. górniczy w Rym anowie. 
1370. Lewicki Ju lian , ur. U styanow a 1850, g im n ., 1871 — 2 Ak. 
tech. Ob. ad junk t galic. Tow. kredyt, we Lwowie. 1371. Lew icki 
Klemens, ur. W istowa 1843, gimn., 1865 —70 Ak. tech. Ob. nad- 
inżynier starostw a w B iałej. 1372. Lewicki L eon , ur. Rakow iec 
1837, gim n., 1866 60 Ak. tech. 1373. Lew icki M ansuetas , ur.
Lwów 1841, gimn. (4 ki.), egzamin w stęp., 1860 —2 A kad. techn.
1374. Lewicki M aryan, ur. Złoczów 1873, gim n., 1894— 5 M. ndz.
1375. Lew icki Mieczysław, ur. Lwów 1839, egz. w stęp., 1855 — 9
Ak. tech. Ob. w łaściciel dóbr ziemskich. 1376. Lew icki W łodzim ierz, 
ur. S try j, 1877 8 Ch. 1377. Lew icki W łodzim ierz, ur. Rosohacz
1875, real., sł. Uniw. Iw., 1894— 7 B. 1378. Lew icki Z enon, ur. 
Olchówka 1845, real., 1867— 8 Ak. tech. ndz. Ob. rew ident kol. p. 
w Krakowie. 1379. Lew icki Zenon M iko ła j, ur. Lwów 1835, egz. 
w st., 1856 -8  Akad. techn. 1380. Lew iński A lb e rt, ur. W ah riu g  
(N. A ustrya), 1881— 3 M. Ob. ad junk t kol. państ. w Czortkowie. 
1381. Lew iński Jan , ur. Dolina 1851, real., 1869— 7 4 1  Ob. a rch itek t 
i konc, budów, we Lwowie. 1382. Lew itow icz F ranciszek, ur. Łu- 
czyce, 1878— 9 Ch. 1383.* L ibańsk i Edm und (vel M ondschein B er
nard), ur. Kraków 1862, real., 1879 —84 I., I I . egz. p., 1884 — 90 
pracow ał przy kolei Karola Ludw ika, 1891— 4 był asyst. kat. bud, 
mostów w Pol. Iw. Ob. inż.-adj. W ydziału kraj. W ydał dwie roz
praw y fachowe, umieszcza a rty k u ły  w „Czasopiśmie technicznem “. 
1384. Libel Michał, ur. Zbaraż 1828, 1850— 3 Ak. tech. 1385. L i- 
browicz Stanisław , ur. W iśnicz, 1878— 9 I. 1 3 8 6 . L iciński H enryk, 
ur. S ław uta (Rosya) 1861 , 1 8 8 2 —6 Ch. 1387. Liebe Teofil, ur.
Bełz 1839, egz. wst., 18 5 6 —60 Ak. tech. 1388. Lieberm ann M ar
kus, ur Drohobycz 1840, egz. w s t , 1863— 4 Ak. tech. 1389. Lie- 
bich B runo, ur. Mała 1873, gimn., 1892—4 M. 1 3 9 0 . Lieopold 
Alojzy, ur. Czerniowce 1840, r e a l ,  1856— 8 Ak. tech. 1391. Lilien 
Ernest, ur. Lwów 1872, gimn., 1891 — 2 M. nadz. 1392. Lilienfeld 
M arek, ur. Podhajce, 1880— 1 I. 1393 .*  Lim anowski W ładysław , 
ur. R aw a ruska 1840, real., egz. wst., 1860— 5 Ak. tech., 1865 — 9 
sł. Akad. sztuk  pięknych i Pol. we W iedniu, by ł urzędnikiem  tech.
m. Złoczowa. Projektow ał te a tr  m iejski we W iedniu i tea tr
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w Temeszwarze, przy którego budowie był kierownikiem. Obecnie 
oceniciel dla robót budowlanych w Złoczowie. 1391. L indenbaum  
Mojżesz, ur. S tryj 1867, real., 1890— 1 I. Ob. asyst, poczt, w S ta 
nisławowie. 1395. Lindenbaum  Salam on, ur. S tryj , 1882 — 5 I .
1 3 9 6 . L inder Józef, ur. Lwów 1876 , real., 1894— 5 B. nadzw.
1397 . L ink  Franciszek, ur. Adryanów, 1877— 83 I. Ob. ad junkt
urzędu płatniczego w m inisterstw ie skarbu we W iedniu . 1 3 9 8 .* L ip- 
czyński Józef, ur. Mołczanówka 1839, real. (z odz.), 1858 — 63 Ak. 
tech., pracował przy bud. kol. galic. Ob. inż. kol. p. we Lwowie. 
1399. L ip ińsk i A leksander, ur. Sanok 1849, real., 1867 —73 Akad. 
techn. Ob. dyrek. fabr. wagonów kolej, w Sanoku. 1 4 0 0 . L ip ińsk i 
A polinary, ur. Babczyńce (Rosya) 1862, 1884— 8 Oh. Ob. gospod. 
w Pałance (Pod. ros.). 1401. Lipnicki Franciszek, ur. Podolin 1835, 
egz. wst., 1857— 62 Ak. tech. 1402. Lipp Oskar, ur. Czerniowce 
1866, gim n., 1886 — 95 M. 1403 . L ipsch Jan , ur. Dobrowice (Cze
chy), 1874 — 7 Ch. ndz. 1404 . L ipski M arceli, ur. Stojanów 1849, 
real., 1870— 2 Ak. tech. Ob. inż, kol. p. we Lwowie. 1405.* Lipsz 
K aro l, ur. Nowosielce 1871, r e a l , 1891— 6 I. Ob. asyst. kat. geom. 
w ykr. w Pol. Iw. 1406. f  L ip tay  W ładysław , ur. Czchów, 1874—5 1. 
1407 . Lisiecki L ubin , nr. Żurów, 1872 — 3 Ak. tech. Ob. adj. oddz. 
rach. kol. p. w Stanisław ow ie. 1 4 0 8 . Lisieniecki P io tr, ur. K ałusz
1873, sł. Ak. górn. w Leoben, 1896— 7 Ch. 1409. Lisiew icz Tomasz, 
ur. Krakowiec, 1877 — 8 B. Ob. art.-m alarz. 1410. Lisowski W acław , 
ur. Malinopol (Rosya) 1859, 1881 — 9 M. 1411. L iss Ju d a  H askiel, ur. 
Lwów 1835, 1857— 8 Ak. tech. 1412. L iss Szaja, ur. Lwów 1846, 
egz. wst., 1866 7 Akad. techn. 1413. Listopadzki S ew eryn , ur.
Pawołocz (Rosya) 1858, 1882 - 5  Ch. ndz. 1414 * L ityńsk i Edm und, 
ur. Lesieczniki 1843, real., 1861 -  3 Ak. tech. Ob. w łaściciel dóbr 
ziemskich i prezes R ady pow. w Podhajcach. 1415. L niski Andrzej, 
ur. W ola Sosnowa (K r. P.) 1865, real., 1 8 8 6 —7 Ch. Ob. asysten t 
gorzel. w Tłumaczu. 1416. Locher Cezar, ur. Z ara (D alm acya) 1849, 
real., 1868 — 9 Ak. tech. 1417. Lochm au Stefan, ur. Filipopol (B uł
garia) 1870, sł. Pol. w K arlsruhe i Monachium, 1893 4 B. Ob.
aktor prowincyonalny w Gralicyi. 1418.* Lodner Herm an, ur. Lwów 
1868, real., 1874 80 I. Ob. inż.-adj. kol. państw , we Lwowie.
1419. f  Loebl Roman, ur. Lwów 1865, real., 1883 5 I. 1420. Loe-
w enthal Herm an, ur. Petlikowce, 1 8 7 7 -  8 Ch. Ob. nauczyciel szk . 
fundacyi br. H irscha w Mielcu. 1421. Loewin K aro l, ur. Lwów
1845, real., 1 8 6 2 —8 A kad. techn. 1422. Loegler Antoni, ur. T a r
nów, 1877 — 82 I  Ob. inż. kol. państ. we Lwowie. 1 123 . Loegler 
Teodor, ur. Tarnów, 1875— 82 I. Ob. inż. kol. p. w Stanisław ow ie.
1424. Lorber M ajer, ur. Przem yśl 1873, real., 1892 6 I.
1425. L oret E ugeniusz, ur. Hoszów 1875 , g im n , 1894 — 6 I.
1426.*  Loret K arol Sydon, ur Skole 1848, real. (4 kl.), egz. wst.,
1 8 6 7 —72 Ak. tech , sł. szkoły roln. w Dublanach. Podróż naukowa 
kosztem kraju. Ob. iusp. kol. p w Tarnopolu. 1427.* Lorsch S tan i
sław, ur. Lwów 1874, gimn., 1892 — 7 I. 1428. Low enburg W ik to r, 
ur. Lwów, kurs przygot. w Zurychu, 1 8 7 8 —9 B. ndz. Ob. inż.-adj.
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sekcyi konserw, kol. p. w Tarnowie. 1429. Low enthal Emil, ur. 
Petlikowce 1852, szkoła roln. w Dublanach, 1871— 2 A kad. teclin. 
1430 . Lubieniecki Ju liu sz , ur. P aryż 1871, sł. Pol. w Zurychu,
1890—2 M. 1481. Lubieniecki Zdzisław , ur. Zameczek (Kr. P .) 1869,
1890— 1 Ch. nadz. 1432. L ubinger Eliasz, ur. Lwów 1844, real.,
1866— 8 Ak. tech. 1433. L ubinger Jakób, ur. Lwów 1864, 1883 — 92 
B. Obecnie pracuje w biurze budowniczych we Lwowie. 1434.* Lu- 
bomęski W ładysław , ur. Lwów 1841, gimn., egz. wst., 1857— 62 
Ak. tech. Dwa la ta  studyów roln. w L ipsku . Ob. prof. U niw . Jag . 
1435. L ucik  Jan, ur. Milno 1825, 1850 —3 Ak. tech. 1436. Ludw ig 
M ichał, ur. Lwów 1862, 1882—7 Ch. 1437.* L ukas A dam , ur. 
H liboka (Bukowina) 1871, gimn., 1891— 5 Ch. Ob. ofic. gorzel. 
Brody. 1438. L ukas Antoni, ur. Tarnopol, 1872 —80 B. 1439 . L utz 
Gustaw, ur. Nadworna 1849, real., 1867—72 A k. tech. 1410. Lux 
Karol, ur. Dunajów 1839, egz. wst., 1 8 5 6 —61 Ak. tech. 1341. Lynch 
Karol, ur. Sar (Morawy) 1836, 4 kl. real, i kurs przyg., 1851 — 3 
A kad. tech.

1442.* Łaba Wiktor, ur. Krasiczyn 8 9 0 ^ real., 1866— 71 Ak. 
tech. B ył przy bud. kol. Albrechta i Karola Ludwika. Ob. inż. kol. 
państ. Lwów. 1443. f  Łabasz Stefan, ur. Susidków, 1872 — 9 I.
1111. Łacek Henryk, ur. Sanok 1872, real., 1891— 7 I., II. egz. p. 
1115. Łączkowski Ludwik, ur. Buźenin (Kr. P.), 1892— 3 Ch. ndz., 
sł. Pol. w Karlsruhe. 1416. Łączyński Włodzimierz, ur. Lisko 1853, 
egz. wst., 1871— 2 Ak. tech. Í4 4 7 . Łaniewski-W ołk Antoni, ur. 
Warszawa 1874, real., 1894—7 I. 1448.* Łapicki Józef, ur. Miłków
1851, real., 1872— 7 I. Budował mosty żel. przy kol. arc. Albrechta, 
zakłady przemysłowe i teatr w Stanisławowie. Otrzymał I-szą na
grodę za projekt teatru w Stanisławowie. 1149. Łaski Kazimierz, ur. 
Lwów, 1876—7 I. Ol), sekret, poczt, i tel. we Lwowie. 1450 . Łasz- 
kiewicz Stanisław, ur. Kombornia 1873, gimn., 1893—4 I. 1451. Ła
zowski Adolf, ur. Kaszyce 1834, 8 kl. gimn., 1856 — 7 Ak. tech. 
1452.* Łempicki Jan, ur. Lwów 1853, real., 1871— 7 I. Egzamin 
na aut. inż. bud. i geom. Od 1878— 93 inż. kol. Karola Ludwika. 
Ob. starszy inż. urz. bud. we Lwowie. 1153. Łobocki Modest, ur. 
Złotniki, 1872— 6 B. Ob. właściciel dóbr ziemskich Siebierzów. 
1454. Łodziński Tadeusz, ur. Żupanice 1862, 1884—7 I. Ob. inż.- 
asyst. kons. kol. p. w Delatynie. 1155.* Łonicki Wiktor, ur. Nago- 
szyn 1834, real, (odzn.), 1854— 61 B. Ob. prokurzysta krak. Tow. 
ubezp. 1156. Łotocki Antoni, ur. Ruda 1841, gimn., 1865— 6 Ak. 
tech. 1157. Łopatiuk Jan, ur. Medyka 1837, real., 1 8 6 1 —6 Ak. 
tech. Ob. nadinżynier sekcyi kons. we Lwowie. 1458. Łopuszański 
Bolesław, ur. Czyszki, 1873— 6 B. 1459. Łopuszański Jan, ur. 
Lwów 1875, real., 1894— 7 I. 1460. Łowczyński Franciszek, ur. 
Chrabużno 1869, real., 1887— 95 I., II. egz. p. Ob. adj. bud. Minist. 
spraw wewnętrz. we W iedniu. 1461.* Łoziński Konrad, ur. W ie
deń 1871, gimn., 1891— 7 M. Ob. asyst. mech. Pol. Iw. 1462. Ło
ziński Konstanty, ur. Lwów 1837, gimn., 1858— 60 Ak. tech. 
1163.* Łoziński Stanisław, ur. Rzeszów 1850, real, (odzn.), inst.
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tecli. Kraków, 1871 — 2 Ak. tecli. Ob. nadinź. Namiest. we Lwowie.
1464. Łoziński W itold, ur. W enecya (W łochy), real., 1896 — 7 Ch.
1465. Łoziński W ładysław , ur. Czorniowce 1858, real., 1 8 6 9 — 71 
Ak. tech. 1466. Łubkowski Ju lian , ur. G linki 1864, 1881—4 Ch. 
1467. Łuczakowski Stanisław , ur. Gródek, 1876 — 9 I . Ob. urzędnik 
Tow. kredytowego we Lwowie. 1468. Ługow ski M ichał, ur. Ho- 
łosko wielkie 1876, gimn., 1895—7 I. 1469. Łukacz W łodzim ierz, 
ur. Dubowce 1872, real., 1893 —4 I. 1470. Łukasiew icz A ntoni, ur. 
Rybno 1851, real., 1 8 7 0 —5 Ak. tech. 1471. Łukasiewicz Dominik, 
ur. Sadogóra (Bukowina) 1843, real., 1862 —4 Ak. tech. Ob. star. 
inź. przy rządzie kraj. w Czerniowcach. 1472. Łukaszewicz Cezar, 
ur. Surasz (Litw a) 1864, gimn. i real., 1894—6 B. Ob. słuch. Pol. 
W iedeń. 1473. Łukaszewicz Emil, ur. Budyłów, 1874— 6 I. nadz. 
1474. Łukaszewicz J a k ó b , ur. Brodziec (L itw a) 1869, kurs kolej, 
w Hoculu (Rosya), 1888—90 Ch. 1475.* Ł ukaszew ski Czesław, ur. 
W arszaw a 1865, real., 1887 — 8 Ch. ndz. Ak. we F reiburgu  i Ak. górn. 
w Leoben. B ył w fabr. Starochowice (Kr. P .) i zawiadowcą walcowni 
blachy cynkowej w Sosnowicach. Ob. głów ny inż. h u t cynk. towarz. 
sosnowickiego. 1476. Łukaszew ski Józef, ur. Sanok 1863 , gimn.,
1883 —5 Ch. Następnie Akad. górn. w Leoben. Ob. prakt. gorzelń, 
we Lwowie. 1477. f  Łuszpiński Jan, ur. Krzywcza 1852, real.,
1871— 5 Ak. tech. 1478.* Łużecki Michał, ur. S ław ita 1868, real.,
1888— 96 B., II . egz. p. (odz.). Od 1 8 9 3 -  5 asyst. bud. Pol. lwow. 
W ykonał proj. pawilonu leśn ictw a, dla o rk iestry  i w ieży wodnej >
dla W ystaw y kraj. Ob. ad junk t urz. bud. we Lwowie. 1479 . Ł u
żecki Józef, ur. Pieńków ka (Rosya), in st. technol. Charków, 1895— 7
M. 1480.* Łysakow ski Józef, ur. B aligród 1854, real., 1870 — 6 I., II . 
egz. p. Od 1877 przy kons. kol. gal. Ob. inż. naczelnik sekcyi kons. 
Czortków. 14S1. Łysakow ski W alery, ur. B aligród 1852, real,.
1869— 75 I. 1482. Ł yssy  Eugeniusz, ur. Hłuboczek wielki 1876, 
gimn., 1896— 7 M.

1483. M ach Jan, ur. Kraków, 1877— 83 I . Ob. inż.-adjunkt 
i zastępca naczelnika sekcyi konser. kol. państw , w Stanisławowie.
1484. Machan A lb in , ur. Lwów 1846, real., 1865 — 70 Ak. tech.
1485. M achan Seweryn, ur. Rodatycze 1850, real., 1870— 5Ak. tech.
Ob. inż.-adj. i naczelnik stacy i kol. p. w Dębicy. 1486. Machan 
W ładysław , ur. Kozice 1875, gimn., 1896— 7 M. 1487. M achnicki 
M aryan, ur. Lwów 1851, real., 1870—4 Ak. tech. Ob. rew ident 
rach. wyższ. sądu  k raj. we Lwowie. 1488. Machold Franciszek, ur. 
Banisch (Śląsk) 1838, rok przygot., 1857— 8 Ak. tech. 1489. Macie
jow ski Jerzy, ur. Łódź 1876, sł. Pol. w K arlsruhe, 1894 — 5 Ch. 
ndz. 1490. M acieliński Karol, ur. M iruń 1853, gimn., 1871 — 2 Ak. 
tech. 1491.* M ączewski Mieczysław M ary an , ur. Strachów (Pod. 
ros.) 1851, gimn., sł. TJn. w Odessie, 1872— 6 I. ndz. Ob. buchalter 
Banku dysk. w Odessie. 1492. Madej Józef, ur. K apki 1870, gimn.,
1892 — 5 I. Ob. suplent szk. real. w Stanisławowie. 1493. Madeje- 
wslci Zygm unt, ur. Stanisławów, 1873 5 Ak. tech. ndz. 1494. Ma-
deyski Ju lian , ur. Spaś 1878, real., 1895—7 M. 1495. M agierowski
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Bronisław, nr. Łańcut 1848, 1866 — 9 Ak. tecli. Ob. nadińż. Minist. 
kol. 1496.* Malil Maksymilian, ur. Lwów 1854, real., sł. Pol. we 
Wiedniu, 1873—4 I. Ob. inż.-adj. sekcyi kons. kol. p. we Lwowie. 
1497. Majerski Stanisław , ur. Przemyśl 1872, gimn., 1891—7 B.,
II . egz. p. 1498. Majewski Domarad, ur. Babuchów, 1874— 6 I. 
1499. Majewski Kazimierz Baltazar, ur. Lwów 1877, real., 1896— 7 
M. 1500. Majewski Piotr, ur. Tłumacz 1852, real., 1871 — 7 M. 
01). zajęty w kaflami J. Lewińskiego we Lwowie. 1501. Majewski 
Tadeusz, ur. Malkowice (Kr. P.) 1861, 18 8 2 —4 Cli. Ob. praktykant 
Tow. ubezp. w Krakowie. 1502. Makarewicz Spirydyon, ur. Gaje 
1847, real. (3 ki.), egz. wst., 1865—9 Ak. tecli. Ob. inspektor k.ol. 
p. w Krakowie. 1503. Makarewicz W iktor, ur. Klekotów 1843, real.,
1861 — 5 Ak. tecli. 1504. Makowiecki Fryderyk, ur. Zawada (Kr. P.)
1862, real., 1883— 7 M. Ob. inż. w fabryce maszyn Reppliana i Sp. 
w Warszawie. 1505. Makowski Edmund, ur. Czarnocin (Kr. P.)
1870, realn., 1890 — 1 I . Ob. aspirant Banku austro-węg. w Krako
wie. 1506. Maksymowicz Aleksander, ur. Podhajce 1835, 1850— 3 
Ak. tecli. 1507. Maksymowicz Wiktor, ur. Czerniowce, 1877— 8 Ak. 
tech. 1508. Makulski Michał, ur. Lwów 1836, real., 1855—9 Ak. 
tech. 1509 . Malczewski W łodzimierz, ur. Lubsza 1836, egz. wst.,
1852— 5 Ak. tecli. 1510. M alewski Leonard, ur. Lwów 1878, gim. 
(4 kl.), 2 la t Ak. liandl. w Pradze, 1896—7 Cli. ndz. 1511. Malicki 
Floryan, ur. Brody 1850, real., 1868—73 Ak. tech. 1512. f  M alicki 
Stanisław , ur. K ijów  1846, real. (4 kl.), egz. w st., 1868 — 70 Ak. 
tecli. 1513.* M alinowski K udw ik , u r. Nadworna 1862, real.,
1879 — 85 I., II . egz. p. Ob. inż.-adj. sekcyi konser. kol. p. w So
kalu. 1514. Malinowski Serwilian, ur. Ł uka wielka 1834, egz. wst.,
1851— 7 Ak. tecli. 1515. M alinowski Stanisław , ur. Sokola 1853, 
real., 1871 — 3 Ak. tech. 1516. Malisz Eugeniusz, ur. Lwów 1871, 
gimn., 1890 — 6 I., I I .  egz. p. z odz. Ob. inż.-adj. starost. w Krakowie.
1517. f  Malisz Ju s ty n , ur. Lwów 1841, real., 1859 — 65 Ak. tech. 
B ył inż. i szefom telegr. kol. K arola Ludw ika; 1518. Malisz W ła
dysław, ur. Białykam ieii 1831, gimn., 1850— 1 Ak. tech. 151.9. Ma- 
low Józef, ur. Żółkiew 1847, gim n. (6 kl.), 1864— 70 Ak. tech. 
Ob. inż. kol. cos. Elżbiety, 1520.* Dr. M alsburg K arol Ignacy, ur. 
K niażyn 1856, gimn. (z odzn.), 1874— 7 Ch., następ, sł. Gł. szkoły 
ziem iańskiej we W iedniu, sł. Uniw. w L ipsku. Odbył p rak tykę rol
niczą , podróżował po A rabii i A u s tra lii , gdzie przebyw ał 7 lat. 
Obecnie docent dla hodowli zw ierząt domowych w Dublanach. 
Ogłosił prace z zakresu rolnictw a i swe wrażenia z podróży. 
1521.* Mały Józef, ur. Stanisław ów  1838, real. (z odzn.), 1853—8 
Ak. tech., uczeń Ak. sztuk  pięknych we W iedn iu , pracował przy 
kol. Karola Ludw ika i L. C. J .  (był inspektorem  i naczelnik, bud.). 
Ob. aut. inż. we Lwowie. 1522. Mały Karol, ur. Rzeszów 1833, gim.,
1850— 1 Ak. tech. 1523. M ally Ludw ik, ur. Sambor, 1873— 6 Ch. 
1524. M ałaczyński Stanisław , ur. Zim na wódka 1825, 1848—52 
Ak. tech. 1525. Małecki Michał, ur. Barszczowice 1832, rok przyg.,
1853—9 Ak. tech. 1526. Małkowski Ignacy Żegota, ur. Sieniawa
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1849, real., 1867— 73 Ak. tecli. B ył rewidentem  dyr. skarbu  w  Czer- 
niowcach. Ob. rządca dóbr pry w. 1527. Małobęcki Mieczysław, ur. 
Lwów 1875, real., 1893— 6 I. 1528. M atuszyński Jan , ur. Lwów
1873, real., 18 9 3 —7 B. 1539 . M atuszyński Ju liusz, ur. Lwów, 
1877—80 B. Ob. ad junk t krak. Towarz. wzaj. ubezp. we Lwowie. 
1530.* M anasterski P iotr, ur. Cliwaliboga 1846, real., 1870— 5 Cli., 
by ł kierownikiem fabryki soli potas, w K ałuszu , asyst. kat. techn. 
cliem. w Pol. Iw. Ob. adj. szk. roi. w Dublanacłi. 1531. M anastyrski 
W itołd, ur. Zawałów 1875, real., 1895 — 7 I. 1 5 3 2 . Mandel Herman, 
ur. K raków  1870, real., 1889 94 I. 1533. M andełbaum Aron, u r.
K ałusz 1862, real., 1883— 6 I. Obecnie rysow nik przy  D yrekcyi 
domen i lasów we Lwowie. 1534. M andełbaum Marlcus, ur. Stu- 
dzianka 1876, gimn., 1896—7 I. 1535. Mandeles Dawid, ur. Lwów
1861, słucli. Pol. we W iedniu, 18 8 7 —8 I. Ob. inż. p rzy  przedsię
biorstw ie bud. kolei Halicz-Ostrów. 1536. M ańkowski Karol, ur. 
Lwów 1862-, sł. Ak. górn. w Leoben, 18 8 6 —7 Ch. Ob. zarządca 
salinarny w K ałuszu. 1537. Mańkowski W ładysław , ur. Lwów 1852, 
gim n., 1871 — 6 B. Obecnie oficyał bud. m ag istra tu  w e  Lwowie. 
1538. M ańkowski Tom asz, ur. Lwów 1850, real., 186 8 — 71 Ak. 
tech. Ob. nadinż. sekcyi konser. kol. p. w Stanisławowie. 1539. Ma- 
nowarda de Jan a  J a n , ur. Czerniowce 1854, real., 18 7 1 — 2 Ak. 
tech. 1540. Manowarda de Ja n a  Karol, ur. Czerniowce 1852, egz. doj.,
1869— 70 Ak. tech. 1541. Mansch Fiscliel, ur. Lwów 1838, gimn., 
sł. Uniw., 1856— 7 Ak. tech. 1542. M arbach Józef, ur. Jezierna
1871, real., 1892— 7 I. 1513. M arbach Majer, ur. Sam bor 1829, rok 
przyg., 1851 — 2 Ak. tech. ndz. 1544. f  M arcichowski Karol, ur. Lwów
1875, real., 1894— 6 Ch. 1545. M arcinkiewicz Mieczysław, ur. Słuck 
(Rosya) 1865, sł. in s t. w eterynars. w Dorpacie, 1889— 91 Ch. Ob. 
Słuck (Litw a) właśc. real. 1546.* M arcinkiewicz Roman, ur. K u ty
1860, real. (z odzn.), 1878 — 84 I., I I . egz. p. z odzn. Ob. inż. kol. 
państw . 1547. M arcinkiewicz W ito łd , ur. K uty , 1877 — 80 B.
1518. Maresch E m il, ur. Leżajsk 1839, real., 1856 — 7 i 1860 — 5 
Ak. tech. 1549.* Marie Franciszek, ur. Lwów 1846, real., 1862 — 7 
Ak. tech., pracował przy bud. kolei galicyj., przy bud. fortyfikacyi 
w Przem yślu i w pryw atnych przedsiębiorstwach. Ob. inż. kol. p. 
w Krakowie. 1550. Margold W łodzim ierz , ur. S trab la  (K r. Pol.)
1858, 1877— 80 B. 1551. M arin Gustaw, ur. Czerniowce 1835, real.,
1851— 2 Ak. tech. 1552. M arin Gustaw, u r. Lw ów  1841, real.,
1856—9 i 1 8 6 0 —3 Ak. tech. 1553. M arischler Adolf, ur. Lwów
1841, real., 1855-—60 Ak. tech. 1554. M arkel Józef, nr. Sybin 
(Siedmiogród) 1839, gimn., 1856— 9 A k. tech. 1555. M arkiewicz 
Stanisław , ur. Jordanów ka (1840, gim. (4 kl.), 1857 — 9 Ak. tech. ndz. 
Ob. kupiec. 1556. f  M arki Ja n  Adolf, ur. Stanisław ów  1846, gimn, 
(6 kl.), 1864— 9 Ak. tech. B ył inż. cyw. we Lwowie. 1557. M ar
kowski Jan , ur. Potylicz 1876, gimn. (7 kl.), egz. w st., 1865— 70 
A k. tech. 1558.* M arkowski Rudolf, ur. S tanisław ów  1857, real.,
1874— 80 I. Ob. inż.-adj. i naczelnik stacyi kol. p.. w M onasterzy-

Ks. Pam iątkow a. 19
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skach. 1559.* Markowki W łodzimierz, ur. Łan o wen 1857, ręal.,
1877— 8 I. B ył przez 11 la t nauczycielem ludowym. Ob. nauczyciel 
szkoły roln. w Horodence. 1560.* M aryniak Bohdan, ur. Rozdziało-, 
wice 1844, l-eal. (5 ki.),- egz. wstęp., 18 6 6 —71 Ak. tecli., nast. sł.
Pol. we W iedniu, był asyst. kat. geom. wyfcr: w Ak. tech. lwów., 
studyował w Ak. przemysł, w Berlinie, poczem odbył praktykę 
w fabryce w Seraigno w Belgii. Po odbyciu podróży nauk. za granicą, 
mianowany prof. bud. machin w Ak. tech. Iw. W  r. 1886/7 spra
wował urząd rektora. 1561. f  Maryniak Michał, ur. Rozdziałowicę
1846, gimn., 1869— 70 Ak. tech-, był prof. gimn. 1563. Marynowski 
Teofil, ur. Otoka (Kr. P.), 1876 — 7 I. 1563 Marynowski Zygmunt, 
ur. Tarnów 1876, gimn., 1895— 7 I. 1564. Masłowicz Kazimierz, ur. 
Kamienna (Kr. P.), 1876 — 8 Ch. nadz. 1565.*: Masłowski Ryszard, 
nr. Lwów 1861, real., 1880 — 5 M. Ob. inż.-adj. kol. p. w Stanisła
wowie. 1566. Maślanka Marcin, ur. Żubrza, 1875 -■ 80 I., II. egz. p. 
z odzn. Ob. inż. cyw. we Lwowie. 1567. Maszkowski Ludwik, ur. 
Lwów 1838, real. (2 kl.), 1853—4 Ak. tech. 1568. Matakiewicz 'y 
Maksymilian, ur. Niepołomice 1875, real., 1893 — 7 I. 1569. Mata- 
szowski Ludwik, Jazopowce (Rosya) J871, real., 1888— 92 M. Ol), 
inż. cukrowni Kordelówka (Rosya). 1570. Matejko Jan , ur. War
szawa 1870, gimn., 1891— 3 I. 157!. Matkowski Adolf, ur. Czer- 
niowce 1841, egz. wst., 1860 — 3 Ak. teclm. Ob. zastępca referenta 
sekretaryatu kol. p. we Lwowie. 1572.* Matkowski A ugust, ur. Lwów
1846, real. (z odzn.), 1864— 8 Ak. tech. Ob. inspektor i naczelnik 
ogrzewalni we Lwowie. 1573. Matkowski Karol, ur. Szkło 1871, 
real., 1888— 9 i 1891— 6 M. 1574.* Matula Jan, ur. Lwów 1831, 
real., 1849— 54 Ak. tech. Od 1854 w służbie rządowej. Ob. nad- 
radca bud. w Namiestn. Ogłosił kilka prac fachowych. 1575- Maurer 
Efroim, ur. Stanisławów 1874, 1896— 7 kurs geom. 1576. May 
Antoni, ur. Lwów 1843, real., 1863— 8 Ak. tech. Ob. inż. kol. p. 
we 'Lwowie. 1577. May Em il, ur. Tarnopol, real., 1878— 80 I.
1578. May Józef, nr. Kumejki (Ukrainą) 1860, 1882— 5 I.
1579. Mayer Antoni, ur. Stanisławów 1839, real., 1 8 5 7 — 9 Akad. 
tech. 1580. Mayer Ferdynand, ur. Lubaczów, 1878 — 9 M. 1581. Mayer 
Henryk, ur. Brody, 1 S 7 2 —7 I. Ob. inż.-adj. i zastępca naczelnika 
stacyi kol. p- w Oświęcimie. 15S2. Mayer Ignacy, ur. Gwożdziec.
1840, real., 1855—7 Ak. tech. 1583.* Mayer Konstanty, ur. W in- 
niki 1853, real., 1872 — 8 I. Ob. właściciel browaru i członek Izby  
handlowej w Brodach. 15S4.* Mayer Ludwik, ur. Stanisławów 1864, 
real., 1880— 6 I. Ob. inż.-adj. kol. p. we Lwowie. 1585. Mayer 
Michał, ur. Drohobycz 1865, real., 1885— 6 sł. Pol. Iw. 1586. Mayer 
Ryszard, ur. Wiedeń 1872 , gimn. (2 ki.)* pracował 7 lat w domu 
bankowym Kreysera, 1892— 3, nadz. 15S7'.* Mayerberg Franciszek, 
ur. Munkacz 1848, real., 1867— 8 Ak. tech. Ob. naczelnik stacyi 
kol. państ. w Sędziszowie. 1588. Maywalt Zygmunt, 1 8 7 7 —82 I. 
1589. Maż Karol, ur. Lwów, 1 8 7 9 —81 M. 1590. Mazurkiewicz 
Eugeniusz, ur. Nisko 1838, real:, 1855— 62- Ak. tech. 1591. Mazur
kiewicz Jan, ur. Niepołomice 1840, real,, 1855—62 Akad. techn.
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1592. Mazurkiewicz Kornel, ur. Nisko 1834, real. (2 kl.), 1850— 1 
Ak. tecli. Ob. kontrolor urzędu podatkowego w Skalacie. 1593. Me- 
cliowicz Orest, ur. Opoka 1840, girnn. (4 kl.), egz. wat., 1865— 6 
Ak. tech. 1594.* Mecherzyński W incenty, ur. Podłęże 1862, real.,
1880 -  6 I. Od r. 1887 przy kol. Karola Lud. Ob. inż.-adj. sekcyi 
konserw, kol. p. we Lwowie 1595. Męciński Jan , ur. Malkowico 
1827, sł. Un. Iw., 1850— 1 Ak. tech. 159(5.* Męciński Rawicz Maryan, 
ur. Huta zielona 1839, real., 1 8 6 1 —5 Ak. tech , także Ak. tech. 
we Wiedniu Ob. inż. kol. p. Lwów. 1597.* Meder Aleksander, ur. 
Koniuchy (lir. P.) 1868, gim., 1892— 7 Oh. 1598. Mędrzycki Jan, ur. 
Kraków 1872, raa l, 1891— 3 M. 1599. Medwey August, ur. Sambor
1849, real., 1 8 6 6 —7 Ak. tech. 1(500. Medycki M aryan, ur. Stryj 
1854, real., 1871—4 i 1883— 4 I. 1(501. Meucel Karol, ur. Horo- 
denka 1848, real, 18 6 6 —7 Ak. tech. 1(502. Mendelski Michał, ur. 
Tomanowice 1877, gimn., 1896 - 7 1. 1603. Mendrychowicz Mayer 
Leib, ur. Lwów 1848, real., 1864 - 5  Akad. techn. 1604 . Menkes 
Chaiui Juda, ur. Lwów 1840, real., 1858 — 61 Ak. tech. Ob. oficyał 
poczt, w Krakowie. 1 6 0 5 . Menkes Salomon, ur. Lwów 1862, 1880— 4 I.
1606. Menschek Józet Emil, ur. Chrzanów 1876, real., 1896— 7 I.
16 0 7 . Mentel F e rdynand , ur. Jab łunka 1849, real., 1869—70 Ak. 
tech. 1 6 0 8 . M erak Michał, ur. Guojnik, 1879 — 82 B. Ob. delegat 
krak . Tow. ubezp. w B rzesku- 1609. M erker F ry d e ry k , ur. W ar
szawa 1 8 3 6 , 1853—6 Akad. techn. 1(510.* Merson E d w ard , ur. 
Iiojdanów  (Litwa) 1866, gimn., 1887 — 8 sł. med. Uniw. warszaw'.,
1888 — 9 sł. tech. R yga, 1889 — 91 M. Od roku 1892 w szkoło 
wiert. W ietrzno. Od 1894 przy kop. nafty  Równo. Ob. kierownik 
kopalni nafty Taraszów ka. W ydał broszurki z dziedziny w iertnictw a.
1611. Merunowicz Adam, ur. Stanisławów' 1877, gimn., 1896— 7 I.
1612.* f  Merunowicz Ja k ó b , ur. K ruszelnica 1827, real,, 1852 - 3  
Ak. techn. Odbywał prakt. w gorzel. i fabr. zapałek do roku 1863. 
B ył nadinż. kol. p. S tanisław ów . 1613. Merunowicz M aryan , ur. 
Lwów 1875, real., 1895 — 7 I . 1614. H erw ald P aw eł, ur. Marya- 
nówka (Rosya) 1855, egz. w s t ,  1870 - 1  Akad. tech. 1615. Meth 
H erm an, ur. Lwów 1859, 1 8 7 9 —86 M. Ob. inż.-adj. sekcyi konser. 
kol. p. w Buczaczu. 1(516. M iączyński Antoni, ur. Satijów  (W ołyń),

^1876— 80 Ch. Ob. gospodaruje we własnym m ajątku 1617. M ią
czyński R obert Jan . ur. Kaczanówka, 1873—4 Akad. techn. nadz. 
161S. M iączyński P iotr, ur. Lwów 1871, uk. sł. Akad. hand. Graz,
1895— 6 nadz. Ob. sł. Ak. górn. w Przybrani. 1(519.* Mianowski 
Ludw ik, ur. Janów  1841, real., 1859 — 66 Ak. tech. Ob. s tarszy  inż. 
kol. państ. Stanisławów. Posiada patent na motor wodny własnego 
wynalazku. 1620. Mianowski M aryan , ur. Kołomyja 1873, real.,
1891 — 7 M. 1621. f  Michałowicz Emil, ur. Toustobaby 1842, gimn. 
(5 kl.), egz. wst., 1861 — 7 Ak. tech. B ył naucz. lud. 1622. M ichal
ski Jan , ur. Jarosław , 1876 —7 I . Ob. inż. kolei p. w Krakowie.
1623.*  M ichalski Józef, ur. Lwów 1852, real., 1872— 7 I. Od r.
1878 przy fabryce tytoniu w W innikach. Ob. adjunkt zarządu fabr. 
tytoniu W inniki. Budował m agazyny i kuchnię ludową na 700 ludzi.
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1624. M ichaly Józef, ur. Zbaraż 1837, szkoła przygotow., 1856—7 
Ak. tecli. 1625 . M ichałowicz Jan , nr. Bojan 1849, real., 1868—72 
Ak. tech. Ob. kanc. sąd. w Krakowie. 1626. M ichałowski Jarosław , 
ur. B ystrzyca (Siedmiogród) 1842, egz. wst., 1858 — 63 Ak. techn. 
Ob. inspektor oddziału dla bezp. i porząd. kol. w m inist. kol., ka
waler orderu. 1627. M ichałowski Stanisław , ur. W ilkom ierz (Rosya)
1862, sł. Uniw. w arsz., 1 8 8 5 —6 Oh. nadz. Ob. chemik w Padleompol 
(Rosya). 1628. Michel Adolf, u r. Strusów 1834, real., 1852 — 3 Ak. 
tech. 1629. Michel Alfred, ur. Nowy Sącz 1868, real., 1887— 92 I. 
1630. Michel Józef, ur. N orsingen 1830, sł. inst. tech. w Krakowie,
1850 — 1 Ak. tecli. 1631. Micliowski Edward, ur. K rzyw cze 1834, 
do r. 1854 sł. Un. Iw., 1854—5 Ak. tecli. 1632.* M iejski B enedykt, 
ur. Polany surowiczne 1830, real., 1848— 54 Ak. tech. Ob. nadinż. 
starostw a w Nadwórnie. 1633 . M ierzyński W łodzimierz, ur. Baryłów 
1845, real., 1862 — 3 Akad. technicz. 1634. M ięsowski Ignacy, ur. 
Brzozów 1830, gimn., 1 8 5 3 —4 Ak. tech. 1635. M ikiewicz Edmund, 
ur. K raków  1854, słuch. poi. W iedeń, 1893—4 M. Ob. adj. kol. p. 
we Lwowie. 1636. Mikolasch H enryk, ur. Lwów 1837, gim. (2 kl.),
1851 — 2 A k. tech. nadz. 1637. Mikolasch Ju liu sz  Franciszek, ur. 
Lwów 1839, egz. wst., 1857 - 6 0  Ak. tecli. B y ł właścicielem fabr. 
sp iry tusu  we Lwowie. 1638. M ikrut Jan , ur. Jodłowa, 1874— 9 M. 
1639. M ikucki Leon, ur. Stanisławów 1867, sł. Pol. we W iedniu,
1888— 90 M. Ob. inż. mech. w kopalni nafty  w Potoku. 1640.* Mi- 
kulecki W ładysław , ur. Jag ieln ica 1844, real., 1862 — 3 sł. techn. 
w Pradze, 1863—4 Ak. tech. B ył porucznikiem w czynnej służbie. 
Ob. sekretarz głów. fabr. ty ton iu  w Krakowie. Ozdobiony zł. k rzy
żem zasługi z koroną. 1641. Milanicz Jan , ur. Szczawiuk, 1875 — 9 B.
1642. Milde Karol, ur. Lwów 1848, real., 1865— 7 Akad. technicz.
1643. M iłaszewski J a n ,  ur. B ursztyn  1834 , real. (2 kl.), 1854— 60 
Ak. tecli. Ob. p rokurzysta Banku hipot. we Lwowie. 1614. Miłko- 
w ski Zenon, nr. S kała t 1861 , 1 8 8 2 —7 Oh. Po odbyciu studyów  
w Holandyi by ł chemikiem w browarze w Dormund (W estfalia). Ob. 
chemik w Montevideo. 1645. M inigerode A dolf, ur. S try j 1833,
1850— 4 Ak. techn. 1646 M inkusiewicz W ładysław , ur. Gołogóry 
1843, real. (3 kl.), egz. 'w st., 1865—8 Akad. tech. 1647.* M iński 
Adam, ur. Kraków 1865, gimn., 1886— 9 słuch. teol. Uniw. Jag .,
1890— 5 I., I I . egz. p. z odzn. Ob. inż.-adj. kol. p. p rzy  budowie.
1648.*  Minzeles Marek, ur. Lwów 1854, real. (5 kl.), egz. wstęp.,
1871— 7 I., 1874— 6 sł. Pol. we W iedniu . Ob. inż.-adj. sek. kons. 
kol. p. w Budweis (Czechy). Przedtem  12 la t p rzy bud. kol. austr.
1649 . M irkiewicz Jan , ur. P rzew orsk 1850, gimn. (7 kl.), egz. wst.,
18 7 1 — 2 Ak. tech. 1650 . Miś A ndrzej, ur. Świlcza 1870, gimn.,
1891— 2 1 .1651.* M isiakiew icz Ju lian , ur. Lwów 1865, real., 1885— 91
I., II . egz. p. B ył asyst. geom. w ykr. w Pol. Iw. Jako  stypendysta  
rząd. by ł słuch. Ak. roln. w Pappelsdorf. Ob. inż.-adj. W ydz. kraj. 
1652.*  Miszke Ju lian , ur. Czerwonogrodzie 1836, real., 1852— 3 
Ak. tech., 1854 — 7 inst. tecli. Kraków. W  r. 1861 egz. p. na inż. 
B ył przy bud. kol. gal. Ob. aut. inż. N. Sącz. Honorowy obywatel



245

N. Sącza. 1653. M iszkiewicz Franciszek, ur. Rzeszów 1843, gimn.,
1865 -  G Akad. techn. Ob. s tarszy  radca skarb, w Jarosław iu. 
1654.* Miszkiewicz S tefan, ur. Sambor 1856, real., 1875— 6 M.
1876—85 w  czynnej służbie wojsk. Ob. asyst. kol. p. w S tan isła 
wowie. 1655.* M itscha Adam, ur. Stanisław ów  1853, gimn. (odzn.),
1873—4 i 1 8 7 6 —7 I., 1874— 6 sł. Pol. we W iedniu. Egz. państ. 
w nam iestn. Ob. inż. starostw a w Przem yślu. 1656. M itsclia H enryk, 
ur. S tanisław ów  1848, real., 1867—72 Alt. tech. 1657. M itschka 
Otokar, ur. S tanisław ów  1872, real., 1892— 5 M. 1658. M izgalski 
Franciszek, ur. Oleśnica 1835, rok przygot., 1853 — 60 Akad. tech.
1659. M łodnicki A dam , ur. Lwów 1877, gimn., 1896— 7 I.
1660. M łodnicki Karol, ur. W arszaw a 1835, real. (2 kl.), 1854— 6
Ak. tech. Ob. prof. rysunków  w II . gimn. we Lwowie. 1661. Mło
dzianowski Czesław, ur. W arszaw a 1870 , real., 1895—6 Ch.
1662. M niszek Bolesław, ur. S tubieniek 1847, real. (2 kl.), egz. 
w st., 1865— 7 Ak. tech. 1663. M niszewski Józef, ur. W arszawa, 
1882— 3 M. 1664. Mochnacki F ranciszek , ur. Lwów, 1875— 9 B. 
nadz. 1665. Mochnacki Karol, ur. Stanisławów, 1872— 7 B. Obecnie 
w Zabereżu. 1666. Mochnacki Mieczysław, ur. Zaścianka 1840, egz. 
wst., 1856 — 60 A k. tech. 1667. Modes Aleksander, ur. Brody 1862,
1881— 7 I. Ob. inż.-adj. kol. p. w Rzeszowie. 1668. Mojseowicz Ale
ksander, ur. Ceniów 1843, g im n ., 1869 — 7 Ak. tech. 1669. Mokło- 
w ski Kazimierz, ur. Kossów 1869, real., 1889 — 92 B., nast. słuch. 
Pol. Zurych. Obecnie pracuje w biurze budowniczych we Lwowie.
1670. M okrzycki Teodor, ur. K raków  1875, rea l., 1895—6 I.
1671. Mokrzycki W it, ur. Tarnów  1837, real. (2 kl.), 1854— 9 Ak.
tech. Ob. urzędnik B anku hipotecz. we Lwowie. 1672. f  Mondschoin 
Adolf, ur. Lwów 1871. real., 1891— 2 Ch. 1673. Monseu Karol, ur. 
Przem yśl 1863, real., 1882— 7 M. nadz. 1674. Moraczewski Jędrzej, 
ur. Trzemeszno (W . K. Pozn.) 1870, gimn., 1888— 94 I., I I .  egz. 
p. Ob. inż.-adj. kol. p. w Skale. 1675. M orański K aro l, ur. Lwów
1861, real., 1879— 84 M. Ob. inż. sekcyi konser. kol. p. w Sanoku. 
1676. M orawiecki K onstan tyn , ur. Kurowice 1827, 1850— 5 Ak.
tech. 1677. f  Morawiecki Michał, ur. Gródek 1867, gimn., 1886— 92
I., I I .  egz. p. 1678. M orgenbesser H ipolit, ur. Czerniowce, 1874— 9 
i 1881— 2 Ch. 1679. Móser Ignacy, ur. S try j 1834, 1856— 7 
Akad. techn. 1680. M osing Apolinary, ur. Lwów 1841, egz. wst.,
1858— 63 Ak. tecli. 1681. M ossang E dw ard , ur. Berchomet 1841, 
egz. wst., 1859— 61 Ak. techn. 1682. M ossing Ju liu sz , ur. Lwów, 
1862 — 3 Akad. tech. 1683.* Mostowski Tadeusz, ur. L iszki 1860, 
real., 1883— 8 B., by ł asyst. ka t. B. w Pol. Iw. Ob. prof. szkoły 
przemysłowej we Lwowie. O trzym ał liczne nagrody i lis ty  pochwal, 
za prace konkursowe. 16S4. Moszoro Eugeniusz, ur. Piotrów  1876, 
real., 1894— 7 I. 1685. M otylewski Z ygm unt, ur. Złoczów 1875, 
real. (8 kl.), 1894— 5 Ch. nadz. Ob. sł. Pol. w K arlsruhe. 1686.* Mo
tylew ski Z ygm unt, ur. Lwów 1850, rea l., 1866— 71 Akad. tech. 
Ob. nadinż. kol. p. we Lwowie. 1687.* Mozdyniewicz Adam, ur. N. 
W iśnicz 1868, realn. (z odzn.), 1885— 90 I., II . egz. p., pracował
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w Nam iestnictw ie. Ob. inż.-adj starostw a w S tryju . 1088. M ravincsic 
Ferdynand, ur. Mościska 1847, sł. in st. tech. w Krakowie, 1867—8 
Akad. teclin. 1689. M razek Bronisław , ur. Lwów, 1873— 6 Cli. 
1(590.* M razek Józef, ur. Lwów 1861, real., 1881— 2 B. Ob. ofic. 
oddz. rachunk. D yr. skarbu we Lwowie. 1(591. Mroczkowski Leon, 
ur. K raków  1872, real., 1890 — 5 M., I I . egz. p. Ob. asyst. kat. M. 
w Pol. Iw. 1(592. M roczkowski M aryan, ur. Zaleszczyki, 1872—4 
Ak. tecli. Ob. geom etra w Przem yślanach. 1(593. M rówczyński Jan , 
ur. S tra ty n  1848, real. (1 kl.), egz. wst., 1865 — 9 Akad. teclm. 
1(594. Mrozowski Franciszek, ur. Brody, 1874— 8 Ch. 1695. Mści- 
wujowski Mieczysław, ur. Staje 1863, gimn., ukończył prawo i fil., 
1 8 9 3 —4 B. nadz. 1696.* M ussil Bronisław, ur. Sokal 1850, real.,
1867—72 Ak. tech., pracował przy kol. K arola Ludw . Ob. inż. kol. 
państw , w  Krakow ie. 1697. M ussil Józef, ur. Sokal, 1872— 6 I. 
1698. fM ustyanow icz Bolesław, ur. Lachowice podróżne 1852, real.,
1869— 75 Ak. tech. 1699. M uszkiet Stanisław , ur. Żółkiew 1875, 
gimn., 1894—7 I. 1700. M uzyka "Władysław, ur. Żółkiew 1851, 
real., 1868— 72 Ak. tech. 1701.* Miihlbauer Mojżesz, ur. Jarosław
1871, real., 1888— 9 I. Ob. asysten t kol. państw , w Jarosław iu.
1702.*  Miihln Józef, ur. Zadawa (Bukowina) 1855, real., 1872— 7
I. Ob. inż.-adj. i naczelnik stacyi kol. państ. w Borkach wielkich.
1703.*  M ühlrad Jan , ur. Ropczyce 1856, real., 1877—80 M., nast. 
(do 1881) s ł. Pol. we W iedniu. Ob. inż. i naczelnik ogrzewalni kol. 
p. w Nowym Sączu. 1704.* M üller A dolf, ur. Lwów 1857, real.,
1874— 9 M., prak tykow ał w fabrykach za g ran icą, od 1880 przy 
kol. p. Ob. naczelnik ogrzewalni i nadinż. kol. p. w Stanisławowie.
1705. M üller A leksander, ur. Ropczyce 1851, real., 1868— 71 Ak. 
tech. Ob. inspektor w m inisterstw ie kol. i kaw aler orderu F r. Józ.
1706. M üller Arnold, ur. Błyszczywody 1868, real., 1886— 90 I. 
Ob. gospodaruje w Błyszczy wodach. 1707. M üller Edmund, ur. Krosno.
1868, gimn., 1888— 9 I., nast. sł. akad. wojsk, we W iedniu. Ob. inż. 
przy bud. kolei w Chodorowie. 1708. M üller F ry d ery k , ur. Lwów
1836, real., 1856 — 60 Akad. teclm. 1709.* M üller Józef, ur. Lwów
1845, real., 1865— 7 Ak. tech.. W  r. 1876 egz. zawód, te legr. wyż. 
we W iedniu. Ob. inż. poczt, w Tarnopolu. 1710. M üller Ka. ol, ur. 
Lwów, 1872— 6 I. i 18 7 7 —9 M. 1711. Müller R udolf, ur. Tarnów 
1847, real. (5 kl.), egz. w st., 1865—8 Ak. techn. 1712. M ünnich 
H enryk, ur. Rzeszów 1860, szkoła kadet., 1889 — 91 M. nadz. Ob. 
oiicyał poczt, we Lwowie. 1713.* M ünnich Tadeusz W acław, ur. 
K raków  1861, real., 1880— 5 B., był asyst. kat. B. w Polit. lwow. 
Ob. prof. bud. w państ. szkole przem ysł, we Lwowie. Ogłasza a rty 
ku ły  w „Czasopiśmie teclm icz.“ O trzym ał liczne nagrody konkursowe. 
W spółpracow nik czasopisma „Muzeum“ . 1714. Mira ter A lfred , ur. 
Lwów 1845, real., 1863 — 9 Ak. tech. Ol), prezes oddz. bełzko-sokal. 
Tow. gospod. 1715.* Myczkowski W ładysław , ur. Rokszyce 1853, 
real., 1872— 7 I., nast. sł. szk. roln. w Dublauach. B ył pomocnikiem 
w dyr. dóbr lir. Siemieńskiego w Cliorostkowie. Ob. ordynator dóbr 
chorostkowskich. 171(5. M ydlarski Tadeusz, ur. Wadowice, 1877—83 I.,
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II . egz. p. Ob. inż. i zast. naczel. stacy i kol. północ, w Krakow ie. 
1717.* Myron Jan , ur. Załukiew  1867, real., 1886—90 M., był 
asyst. ka t. M. w Pol. Iw. Ob. inż.-adj. (w arsztaty) kolei państwowej 
w Żywcu.

171S. N adachowski A dam , ur. Uście zielone 1854 , real.,
1871—7 I. Był inż. tow. ubezp. w M iihrisch-Ostrau. Ob. inż. kol. 
państ. 1719. Nadwodzki Alfons, ur. Lwów 1843, egz. wstęp.,
1863—4 Ak. tecli. 1720. Nadwodzki A leksander, ur. K orniów  1874, 
real., 1892—7 I. 1721. Naganow ski F e lik s , ur. Lwów 1850, real. 
(4 kl.), egz. wstęp., 1871— 5 Akad. teclin. Ob. geom etra w N isku. 
1722. N agel Baruch, ur. Stanisławów, 1881— 3 sł. Pol. Ob. inż.-adj. 
sekcyi konser. kol. p. w Drohobyczu. 1723. N ahirny  B azy li, ur. 
H urn ie 1848, real., 1870 — 1 Ak. tecli. Ob. a rch itek t i dyr. Naród. 
Torhowli. 1721- Nanowski J a n , ur. W ysocko wyżnę 1848 , real. 
(5 kl.), egz. wst., 1871 —7 I . 1725. Nanowski Stefan, ur. Polany
1865, gimn., sł. Pol. w Pradze, 1886—9 Ch. Ob. w łaściciel dóbr 
K oniuszki - Nanowskie. 1726. N arzym ski Tadeusz, ur. Kotuzów,
1882— 3 Ch. Obecnie chemik w browai-ze J .  Gotza w Okocimie.
1727. Nawarski Kazimierz, ur. Brzozów 1848, real. (5 kl.), egz. 
wst., 1865— 7 Akad. tecli. Ob. inż. W ydziału powiat, w Kołomyi.
1728. Naw arski Napoleon, ur. Brzozów 1850, real., 1866 — 8 Ak. 
teclin. 1729. Nawrocki Edward, ur. Błażowa, 1875 — 8 I .  Ob. prof. 
gimn. 1730. Nawrocki M aryan, ur. K ęty  1877, real., słuch. Polit. 
w Zurychu, 1895— 7 M. 1731. Nawrocki Sylw in Ju liusz , ur. Kielce 
(K r. P .) 1871, słuch. Pol. w Z urychu i K arlsruhe, 1893 — 5 M. Ob. 
inż. mech. w fabryce kotłów F itzner i Gamper Sielce (Rosya). 
1732. N azar M ichał, ur. S try j 1850, real. (3 kl.), egz. w st., 1871— 2 
Ak. tecli. 1733 Neekay Ernest, ur. Kałusz, 1874— 5 Ak. tecli. 1734.*  
Negedło Ludw ik, ur. Bochnia 1853, real., 1872— 7 I. i 1 8 9 2 —3 ndz. 
Ob. rew ident k raj. dyrek. skarbu. 1735.* N egrusz Karol, ur. Bojany 
(Bukowina) 1837, real., rok przyg., 1856— 63 Ak. tecli. Ob. inż. bud. 
miejs. w Samborze. W ykonał gmach gim n. 1736. Negrusz Mikołaj , ur. 
Bojany (Bukowina) 1834, 1850— 7 Ak. teclm. 1737. N egrusz Ro- 
man, ur. Sambor 1874, 1892—6 M. nadz., asysten t U niw er. lwow. 
1738. Nelken Sam uel, u r. Tarnopol, 1876— 80 I. Ob. inż. sekcyi 
konser. kol. p. w Tarnopolu. 1735). N erepka W ilhelm , ur. Lwów
1866, 1884— 6 M. 1740. Nerenowicz W aleryan , ur. Strussów,
1872— 3 Ak. tech. 1741.* Neuhoff Jan  Stefan, ur. S try j 1864, real., 
1881 — 6 I., I I . egz. p., pracował przy bud. kol. gal. Ob. inż. kol. 
p. w Stanisławowie. 1742. Neuman Emil, u r. Mościska 1846, real.,
1861—3 Ak. techn. 1713. Neyman Michał, ur. Klem pa (K r. Pol.)
1862, sł. Pol. R yga, 1884—90 M. 1711. N eusser W ładysław , ur. 
Csatsa (W ęgry) 1852, gim., 1872—3 Ak. tech. 1715. Niebieszczań- 
ski Mieczysław, ur. Tarnopol 1877, gimn., 1894 — 7 I. 1746. Nie
dzielski Edward, ur. P rzem yśl, 1875 — 9 I. 1747. Niedzielski Jan , 
ur. Bratyszów  1834, gimn. (8 kl.), 1856—8 Ak. tech. 1748.* Nie
dzielski Kazimierz, ur. Bakończyce 1863, 1884— 9 M. Ob. inż. kol. 
p. w Rozwadowie. 1719. Niedzielski Mieczysław, ur. R udki 1846,
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real., 1863 — 70 Akad. technicz. 1750. Niedzielski Tadeusz, ur. 
Sanok 1876, gimn., 1896 — 7 I. 1751. Niedżwiecki-Seemann Józef, ur. 
K raków  1876, real., 1896 — 7 Gli. 1752. Niedźwiedzki Bolesław, ur. 
Dębica, 1877—83 I., I I .  egz. p. 1753. N iekrasz Adam, ur. Ciecho
cinek (Kr. P .) 1868, real., 1890— 5 Cli. 1754. Niemczanowslu K a
rol, ur. Zadarów 1833, gimn., 1 8 5 4 —5 Ak. tecli. 1755. Niemczyno- 
w ski Mieczysław, ur. Lwów 1873, real., 1892— 6 M., I I .  egz. p. 
Ob. inź. kol. p. 1756.* Niemeksza W ładysław , ur. Krzemieniec 
(W ołyń) 1862, gimn., 1882—4 M., nast. sł. Pol. we W iedniu . Ob. 
aut. inź. cywil, we Lwowie. 1757.* Dr. Niementowski Stefan, ur. 
Żółkiew 1866, 1882— 3 Ch., nast. słuch. Pol. i TJniw. w Berlinie
i Monachium. W  r. 1886 uzyskał stopień doktora filoz. w E rlangen. 
Ob. prof. Pol. Iw. Ogłasza liczne prace z zakresu chemii. 1758. Nie- 
niew ski W ładysław , ur. Sędzice 1870, gimn., słuch, praw, 1890— 2 
słuch. Politech. 1759. f  Niesiołowski Alojzy, ur. Ropica 1838, real., 
1855— 62 Akad. techu. 1760. Niewęgłowski Karol, ur. W arszawa, 
1873— 9 I. Ob. inż. kol. nadw iślańskiej w W arszaw ie. 1761* Nie
wiadom ski G abryel, ur. T arnaw a górna 1857, real. (z odzn.),
1877—82 I.-  Ob. inż. starostw a w Krakowie. W ykonał wiele prac 
konkurs. 1762. Niewiadomski M aryan, ur. Kraków 1874, real.,
1893— 7 I. 1763. Niewiadomski W acław, ur. Tarnaw a górna 1848, 
real., 18 6 9 — 73 Akad. teclin. Ob. asyst. urz. poczt, we Lwowie. 
1764. N iezabitow ski Franciszek, ur. Lwów 1840, egz. w st., 1857—8 
Ak. teclin. 1765. N ikiel Józef, ur. Brody 1846, real. (3 kl.), egz. 
wst., 1869— 70 Ak. tech. 1766.* N ikiforuk Daniel, ur. K niażę 1843, 
real., 1868— 74 Ak. tech. 1767. N ikiforuk M ikołaj, ur. Jasieniów
1833, real., 1867— 9 A k. tech. 1768.* Nikorowicz Antym, ur. K rzy- 
wczyce 1854, real., 1871 — 6 Ak. tech., by ł urzęd. gal. Banku kred., 
gosp. we w łasnym  m ajątku. Ob. zastępca dyrektora fil. B anku liipot. 
w Tarnopolu. Ogłosił k ilka artykułów . 1769. Nikorowicz Konrad, 
ur. Rozsochowata (Rosya) 1866, sł. Pol. w Pradze, 1885 — 90 Ch. 
nadz. 1770. N irenstein  Emil H enryk , ur. Lwów 1866, słuch. Polit. 
we W iedniu, 1888— 9 M. 1771. N itecki W aleryan, ur. Czerniowce
1864, real., 1885— 7 I. Ob. inż. kol. p. w Samborze. 1772. N itsch 
Leonard, ur. K raków  1872, real., 1891— 6 M. 1773. Noah W ilibald, 
u r. N agy Barod (W ęgry) 1873, real., 1893 — 7 I . 1774. Noskiewicz 
E ugeniusz, ur. Hołe 1840, gim n. (4 kl.), egz. w s t., 1860— 3 Ak. 
tech. 1775.*  Nosowicz Andrzej, ur. S try j 1867, rea l., 18 8 5 —90 1.,
II. egz. państ. Ob. inż. bud. kol. Halicz-Ostrów. 1776. D r. N ossig 
Alfred, ur. Lwów 1864, ukoń. wydz. fil. na Un'. Iw., 1885— 6 B. 
nadz. 1777. N ostadt Ferdynand, ur. Neudorf 1837, 1858—62 Ak. 
tech. 1778. f  Nowacki Stanisław , ur. Tekucze (Mołdawia) 1867, 
g im n ., 1888— 91 Ch. 1779.* Nowak Karol, ur. W innik i 1858, real.,
1876— 83 B. Ob. ofic. zarz. fabr. ty t . w Jag ieln icy . 17S0. Nowak 
Tadeusz, ur. Bolechów 1878, real., 1895—7 I. 1781. Nowakowski 
Edward, ur. Chojnik 1833, egz. wst., 1855 — 8 Ak. tech. 1782. No
wakowski Ju lian , u r. Cucyłów, 1877— 8 B. Ob. inspektor szkół lud. 
w Jarosław iu . 1783.* Nowakowski Marceli, ur. Cucyłów 1856, real.,
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1873—7 M. Od 1877 naucz. lud. Ob. kier. szkoły ludowej w Doli
nie. P isze liczne a rty k u ły  fachowe. 1784. Nowakowski Mieczysław, 
ur. Kowalowa 1847, real., 1865—8 Alt. techn. 1785. Nowakowski 
Miłosław, ur. Złoczów 1877, gimn., 1895—7 I. 178(5. Nowakowski 
Seweryn, ur. Sokal 1851, real., 1869— 75 Ak. tech. 1787. Nowako
w ski Stanisław , ur. Lwów 1852, gim n. (2 kl.), szkoła w Batignol- 
les, egz. wst., 1871— 2 Ale. tech. 1788. Nowakowski Stanisław , ur. 
K raków  1875, real., 1895— 7 I. 1789. Nowicki Józef, ur. S tan isła 
wów 1879, real., 1896 — 7 I. 1790. Nowicki Tadeusz, ur. S tan isła
wów 1870, real., 1892— 6 I. 1791. Nowicki W ładysław , ur. Dy- 
n iska 1849, gim n. (2 kl.), egz. wst., 1867 — 9 Ak. tecli. 1792.* No
wicki W ładysław , ur. Lwów 1853, real., 1874 — 5 Ak. tech. ndz. 
Ob. rew. rach. Namiest. 1793. Nowomiejski K azim ierz, ur. Choci- 
mierz (Rosya) 1868, real., 1889 94 Oh. Ob. oficyał gorz. K raków .
1794.* Nowosielecki Zygm unt, ur. W ojtkow a 1861, real., 1881— 7 I. 
Pracow ał przy  kol. łubkowskiej, nast. przy przedsięb. naft. Ob. inż. 
kier. kop. nafty  w Potoku. 1795. Nowosielski A rtur, ur. K ałusz 1862, 
gimn., 1 8 8 6 —7 M. 179(5. Nowożeniak Grzegorz, ur. Śniatyn 1842, 
real., 1864— 9 Akad. tech. 1797. Novak Ja n  K anty , ur. Glanów 
(Kr. P .) 1876, real., 1 8 9 4 —7 Oh. 1798. N unberg H enryk, 1872— 8
I. 1799. N unberg W ilhelm, ur. Tarnów  1874, real., 1894— 7 I. 
1800. N urkowski Stanisław , ur. Drzyszczów, 1872— 6 1. 1801. Nuss- 
baum Ignacy, ur. W arszaw a 1863, 1888 -  9 Cli. nadz. 1802. N uss- 
enb la tt Jakób, ur. S try j 1863, 1882 —7 M. 1803. N ussenblatt Ozyasz, 
ur. S try j 1865, real., 1883—8 Cli.

1804. O berkom  K aro l, ur. Lwów 1843, gimn. (4 kl.), egz. 
wst., 1866 — 8 Ak. tech. 1805. O bertyński Kazimierz, ur. Tartaków
1839, egz. w s t., 1855—8 A k tech. 1806. O bertyński W łodzimierz, 
ur. L isko 1863, 1881— 4 1 . 1807. Obmiński Feliks, ur. Krzeszowice
1837, real., 1856— 63 Ak. tecli. 1808. Obmiński Jan , ur. Ładzki 
1831, real., 1865 — 70 Ak. tech. Ob. inż. cywil, w Stanisławowie.

^  1S09. Obmiński Tadeusz, ur. Lwów 1874, rea l., 1892—7 B. Ob. 
asyst. kat. B. w Pol. Iw. 1810. Oboge Oswald, ur. Lwów, 18 7 9 — 81
I. Ob. starszy  rew ident w M inisterstw ie kolejowem. 1811. Obst- 
garten  Mojżesz, ur. Tarnopol 1841, real., 1863— 8 Akad. techn. 
1812. O charski Zygm unt, ur. Brody 1844, r e a l . , 1861— 6 Akad. 
tech. 1813.* Ochs Leon, ur. Tarnopol 1833, real, (odzn.), 1853— 9 
Ak. tecli. Ob. inż. miejski w Brodach. Projektow ał i w ykonał wiele 
budynków publicznych. 1814. Odzierzyński A ntoni, ur. Przem yśl,
1872— 7 I. Ob. adj. kol. p. we Lwowie. 1S15. Oehlenberg Fischel, ur. 
Lwów 1849, r e a l . , 1868—71 Ak. tecli. 1816. Okońsld Adam, ur. 
Strusów  1875, real., 1895— 7 I. 1817. Olcha J a n , ur. Łowce,
1872— 3 Ak. tech. 1818. Oleaczek Kazimierz, ur. Lwów 1877, gim.,
1896—7 B. 1819. Olechowski K onstanty , ur. W ysoka, 1874— 6 Ch. 
nadz. 1820. Olędzki Jan , ur. Szaniawy (Kr. Pol.) 1865, 1884— 6 Ch,
1821. Oleszkiewicz Józef, ur. Czerniowce 1838, g im n., 1857— 63 
Ak. tecli. Ob. kontrolor poczt, w Czerniowcacli. 1822. Oleszkiewicz 
Józef, ur. Sioło amieńskie (L itw a) 1870, ukoń. korpus kadetów i szk.

Ks. P am iątkow a. 20
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wojenna w P etersbu rgu , 1894—7 Ch. 1823. Olewiński W incenty, 
ur. W ersal 1876, real., 1896—7 I. 1824.*  Oller Ju liusz , nr. S try j 
1865, real., 1885—9 M., by ł pomocnikiem inż. w cukrowni i aspi
rantem  kol. p., 1896 — 7 M. 1825. 01piński L eonard , u r. Korczów
1837, gim n. (1 kl.), egz. w st., 1860— 1 Alt. tecli. 1826.* Olszański 
Jan , ur. S tara  Sól 1846, real. (z odzn.), 1863— 9 Alt. te c li., praco
w ał przy bud. kol. gal. Ob. inż. kol. p. w Podwołoczyskacli. Proje
ktow ał wiele kościołów i innych budynków. 1827. Olszewski Ale
ksander, ur. Czebrzeszyn (Kr. Pol.) 1857, sł. Uniw. w W arszaw ie,
1891—6 Oli. ndz. 1828. Olszewski Alfred, ur. Sambor 1847, real.,
1863—6 Ak. tech. 1829. Olszewski Gustaw, ur. Terliczlta, 1882 — 3 
M. ndz. 1830. Olszewski Józef, ur. K raków  1869, real., 1894— 5 I. 
1831. Opolski Ferdynand, ur. Jasień  1834, real. (z odzn.), 1851— 6 
Ak. tech. Ob. emeryt, dyrektor kol. 1832.* Opolski Józef, ur. 
W oźniczna 1865, real., 1882— 8 I., I I . egz. p. z odzn., by ł asyst, 
kat. budowy mostów w Pol. lwow. Ob. inż. b iura  hydrograficznego 
w m inisterstw ie spraw  w ewnętrznych. 1833.*  Opolski W ładysław , 
ur. K raków  1868, real., 1887— 92 I., II . egz. p., by ł asyst. kat. 
astronom ii. Obecnie adj. tech. urzędu cechowniczego we W iedniu.
1834. Orange Adolf, u r. Sambor, 18 7 8 — 8 l  M. 1835. Orkasiewicz 
Teobald, ur. Lwów 1878, realn. (4 klas), 1893— 4 M. nadz.
1836.* Orłowicz Juliusz, ur. A ussig  (Czechy) 1872, real., 1891— 5 
M. 1837. Orłowski Jan , ur. Klimiec 1847, real., 1868—9 Ak. tech.
1838. Orłowski Tomasz, u r. B rody 1842, real., 1861— 6 Ak. tech.
Ob. geom etra w Działoszycach (K r. P.). 1839. Ormezowski F erdy
nand, ur. S try j 1830, real., 1855 — 7 Alt. tecli., 1S40. O rthner K a
rol, ur. S try j 1865, real., i8 8 6 —7 I. Ob. adj. kol. p. w S tan isła
wowie. 1841. Orzechowski A leksander, ur. Studenice (Rosya) 1870, 
g im n ., 1891— 6 Ch. 1842.*  Orzelski Ju liusz, ur. Toustobaby 1863, 
real., 1884—6 sł. Pol. we W iedniu . 1887— 9 I., I I . egz. p. Ob. 
inż.-adj. W ydz. kraj. 1843. Osberger Edward, ur. M iiglitz (Morawy)
1846, 1865— 8 Ak. tech. Ob. nadinż. kol. północ. 1844. Osberger 
Leon, ur. Hum ań 1861, sł. Pol. w Grazu i Zurychu, 1893—4 Ch. 
ndz. 1S45. O sberger Ludw ik, ur. Łączyn 1837, egz. wst., 1854— 5 
Ak. tech. 1846. Osiadacz Julian , nr. Poburzany 1852, gim n. (2 kl.), 
1871— 2 ndz. 1847. Osiecki Aleksander, ur. S ław uta 1852 , real.,
1871— 2 A k. techn. 1848. Oskard Leon, ur. Kraków, 1875—8 I.
1849. Osmulski Adam, ur. Ruszelczyce 1838, real., 1854— 5 Akad. 
techn. 1850. Ośniałowski Bronisław , ur. Dolna W ieś 1877, real., 
1855— 7 I. 1851.*  Osostowicz Aleksander, ur. Jaw orów  1839, real., 
1859 — 62 Ak. tech., nast. sł. Pol. we W iedn iu , pracował w p ry 
w atnych fabrykach. Ob. nadinż. kol. p. w Stanisławowie. 1852. Oso
stowicz L udw ik, ur. Jaworów 1851, real., 1869— 71 A kad. techn.
1853.* Osostowicz W ładysław , u r. Jaworów 1867, real., 1884— 9 I.,
I I .  egz. p. Ob. in ż .-ad j. kol. p. w U strzykach. 1854. Ossowski 
Stefan, ur. Borzymin (K r. P .) 1874, gimn., 1895—7 M. 1855. Osta- 
fiński W itołd, ur. W arszaw a 1867, in s ty t. technol. w P e te rsbu rgu ,
1891—3 M., by ł asystentem  kat. M. w Pol. Iw. 1856. Ostaszewski
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Kazimierz, ur. S tarokonstantynów  (Rosya) 1863, 1884—6 Cli. Ob. 
właściciel dóbr Pyszko (Rosya). 1857. Ostrejko Rafał, ur. Ł okijany  
(Rosya) 1863, real., 1883— 6 Ch. Ob. przy  kopalni nafty  w Baku 
czarnem. 1858.* O strowski Jan , ur. Lwów 1856, real., 18 7 5 —82 I. 
Ob. inż.-adj. sekcyi konserw, w Stanisławowie. 1859. Ostrowski 
Leon, ur. Lwów 1834, egz. wst., 1851 — 2 Alt. tecli. 1860. Ożeło- 
w ski Adolf, ur. Pogonów (Rosya) 1867, gimn. (7 kl.), szkoły tkac
kie, 1892— 3 M. nadz. 1861. Oziębłowski L udw ik , ur. Mińsk,
1873—4 Alt. teck. 1862. Oziembłowski Jan , ur. Żółkiew 1852, real.,
1 8 7 0 —6 Ak. teck.

1863.* P a a r  Ju lia n , ur. Jaworów 1871, gim n., 1892— 7 I. 
1861. Pacowski Józef, ur. Zaleszczyki 1851, real., 1867— 72 Ak. 
tech. 1865. Pacześniak P iotr, ur. D rabinianka 1847, real., 1869— 70 
Ak. tecli. 1866. Paczosiński Jan , ur. Sanok 1836, by ł czeladnikiem 
stolarskim , 1857—61 Ak. teck. ndz. 1867. Padew ski Józef, ur. Kope- 
czyńce, 1872— 8 Ak. tech. 1868. Pajączkow ski K aro l, ur. Pieczy- 
góry  1860, real,, 1878—84 I. Ob. inż.-adj. kol. państ. we Lwowie.
1869. Palties Adam, ur. Kraków  1865, 1882— 9 I. 1S70. Panciewicz 
Aleksandei', ur. Grybów 1870, real., 1888— 9 I. 1871.*  Paudler 
Edward, ur. S try j 1864, real., 1886— 90 M. Do r. 1893 pracował 
w biurze tech. fabr. Rychnowakiego. Ob. kierownik krajowej szkoły 
kołodziejstwa, kow alstw a i bednarstw a w Kamionce Strum iłowej.
1872. Pańkow ski Mieczysław, ur. Ł ąka 1836, rok przyg., 1854— 7 
Ak. tech. 1873.* Pannenka Eustachy, ur. A ntonin (W ołyń) 1864, 
real., 1883—8 I., I I .  egz. p., pracował przy bud. dróg krajowych. 
Ob. inż. N am iestnictw a. 1871 Pannenka Józef, ur. Zborów 1840, 
real., 1861—4 Ak. tech. 1875. Pannenka Kazimierz, ur. Lwów 1873, 
real., 1891—6 B., I I . egz. p. Ob. adj. bud. w N am iestnictw ie.
1876.* P annenka Ludwik, ur. A ntonin (W ołyń) 1870, real. (z odzn.),
1889— 94 Ch. i M., I I .  egz. p. z obu W ydziałów . 1877. Pannenka 
W ładysław , ur. Podhorce 1846, real. (3 ltl.), egz. wst., 1 8 6 9 —70 
Ak. tech. 1878.* Pappee Stanisław , ur. Lwów 1847, real., 1867— 72 
Ak. tech., „pracował przy bud. kol. gal. Ob. inż. i naczelnik sekcyi 
kons. kol. p. w Brodach. Budował gorzelnię w Potużycy, m łyny 
wodne, projektował kilka kościołów i cerkwi. 1879. Paradow ski W ła
dysław, ur. Lwów 1852, real. (2 kl.), egz. wst., 1871 — 2 Ak. tech.
1880. P arv i W incen ty , ur. K raków  1875, real., 1895—7 I.
1881. P aste rsk i Adam, real., 1861— 2 Ak. tech. 1882. Paszkow ski 
Tadeusz, ur. Tarnopol 1874, real. (z odzn.), 1895—7 I. 1883. Paszcza 
K asper, ur. Rusosice 1874, gimn., 1894— 6 I. 1SS1. P audli Emil, 
u r. Tarnopol 1838 , real. (2 ltl.), 1853 — 8 Ak. tech. 1885. P aul 
W ilhelm , ur. P is ty ń  1840, real., 1856— 9 A k. tech. 18S6. Pauli 
Adolf, ur. Stanisław ów  1853, egz. wst., 1870 — 3 Ch. 1887.* Pauli 
Karol, ur. Kupce (Bukowina) 1852, real., 1869 —75 I. Ob. nadrewi- 
dent kontroli ruchu  kol. p. w Krakowie. 1888. fPaulow icz Leon, ur. 
Podhajczyki 1848, real., 1867— 9 Ak. tech. 1889. P aw lat W acław, 
ur. Lwów 1851, real., 1 8 7 0 —1 Ak. tech. 1890. Paw likiew icz E uge
niusz, ur. Stulsko, 18 7 4 —6 I. 1891. Paw likow ski Ludw ik, ur. H u ta
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(Rosya) 1861, real., 1885— 7 Cli. 1892.* Paw likow ski Ludw ik, ur. 
Lwów 1851, egz. wst,, 1 8 7 0 —1 I., nast. sł. Pol. w Zurychu. Ob. 
inż.-adj. kolei p. we Lwowie. 1893.* Paw łow ski T y tu s  Kazimierz, 
ur. Lwów 1854, gimn., 1872 — 5 I., nast. słuch. Pol. we W iedniu,
II . egz. p. z odzn. Ob. nadinż. starostw a w S tryju . 1894. Paw ło
w ski W ładysław , ur. Lwów 1854, real., 1870— 1 Akad. tech. Ob. 
inż. - adj. kol. p. w Stanisławowie. 1895. Pavelić Michał, ur. Bori- 
cevac (Kroacya) 1848, 1869—70 Ak. tech. 1S96.* Dr. P ay g ert
Kornel, ur. Sidorów 1868, real., 1886—7 Cli., nast. słuch. Uniwer. 
w Berlinie i Monachium, gdzie uzyskał stopień doktora filozofii. Ob. 
gospodaruje w łasnym  m ajątkiem  w Sidorowie. 1897. Pechner Marek, 
ur. Kraków  1868, real., 1888— 93 I., I I .  egz. państ. 1898. Pekel 
Hugo, ur. Lwów 1872, real., 1893— 7 I. 1899. Pelczarski Jan , ur. 
Lwów 1875, real., 1892— 6 I. 1900. Pelechowicz Klemens, u r. W a
niów 1875, real., 1896— 7 M. ndz. 1901. Perediatkiew icz Karol, nr. 
Lwów 1864, real., 1883—8 B. 1902 . P erie r H en ry k , ur. Lwów 
1863, real., 1887 — 8 B. nadz. 1903. P erl Samuel, ur. Stanisław ów  
1830, rok przygot., 1854 — 6 Ak. tech. 1904:. Peroś Jan , ur. Miko
łajów 1867, 1884— 9 B. Ob. bud. m iejski w N. Sączu. 1905. Pers 
Feliks, ur. Ropczycka Góra 1842, słuch. inst. techn. w Krakowie, 
1868— 9 Ak. tech. 1906. Peszka Aleksander, ur. Lublin, 1881 — 3 
Cli. 1907. Peszkow ski K aro l, ur. Lwów 1872, gim n., 1891 — 7 I. 
1908. Peszkow ski Zygm unt, ur. Lwów 1875, gimn., słuch. fil. przez
2 lata, 1896— 7 M. 1909. Peżański (vel Tabaka) Grzegorz, ur. Pe- 
żany 1860, 1881— 6 B. Ob. adj. bud. w Nam iestn. 1910.* Pfeiffer 
Eugeniusz, ur. Lwów 1847, real., egz. wst., 1863 — 7 Ak. tech. Ob. 
aut. inż. we Lwowie. 1911. Pfisterer Eugeniusz, ur. D elatyn 1863, 
real., 1884— 7 Ch. Ob. naczelnik stacyi kol. p. w K asinie wielkiej.
1912. P h ilipp  Eugeniusz, ur. N agyB anya  (W ęgry), 18 7 2 —4 Ak. tech.
1913. Ph ilipp  G otfryd, ur. Przem yśl 1838, gimn. (5 ki.;), 1856 — 62 
Akad. techn. nadz. 1914. Piątkiew icz Kazimierz, ur. K ulaw a 1841, 
real., 1856 — 61 Ak. tech. 1915. P iątkow ski Ludw ik, ur. Sieniawka
1847, real. (4 kl.), egz. wst., 1869—70 Ak. tech. 1916. Piechowski 
Karol, ur. Lwów 1843, egz. w st., 1 8 6 2 —4 Ak. tech. 1917. Piegu- 
szewski W incenty, ur. K raków  1869, real., 1892—7 B. 191S.* P ie
karsk i Kazimierz, ur. Potoka 1866, real., 1883 — 90 B. O trzym ał 
liczne nagrody za prace konkursowe i projekta budowli publicz
nych. 1919 . Piekarsk i Onufry, ur. Lwów 1863, 1884—9 I., II . egz. 
państ. Obecnie inż.-adj. starostw a w S try ju . 1920. Pielech Karol, 
ur. H a rta  1874, real., 1893— 7 I. 1921. Pieniążek Stanisław , ur. 
Drezno 1871, real., 1889— 90 B. Ob. urzędnik krak. towarz. wzaj. 
ubezp. 1922. Pierzchała Bronisław, ur. Jarosław , 1872— 3 Akad. 
tech. Ob. adj. kol. p. w Krakowie. 1923. Pierzchała L udw ik , ur. 
Ł ańcu t 1862, szkoła wydziałowa (8 kl.), nauczyciel lud., 1894— 6 
B. ndz. 1924. Pietraszkiew icz K saw ery, ur. K orystyszów  1865, sł. 
Pol. w Gracu, 1885— 6 I. Ob. inż. N am iestnictw a. 1925.* P ietrusk i 
M aryan, ur. B reń Osuchowska 1852, real., 1871— 6 I. Ob. nadinż. 
i naczelnik sekcyi kons. kol. pań. w Gródku. 1926. Pietruszew icz
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Emil, ur. Lwów 1874, real., 1893— 7 M. 1927. P ikas W ilhelm, n r. 
Lwów 1834, real. (2 kl.), 1850 — 1 Akad. teclm. 1928.* P ikulsk i 
Ju s ty n , ur. Łanczyn 1862, real., 1880 — 6 Ch., pracował w galicyj. 
kopalniach nafty . Ob. urzędnik  teeh. w fabr. wódki i likierów arc. 
R ainera w Izdebniku. 1929. P ila rsk i Kazimierz, ur. B rzeźany 1841, 
egz. w st., 1858— 9 Alt. tecli. 1930. Pilecki M arceli, ur. Słobudka 
kąkolniclta, 1874— 80 B. 1931 . Pilecki Zygm unt, ur. Ł ańcu t 1844, 
egz. w st., 1862—7 Akad. tech. 1932. P inczuk-S zobert Michał, ur. 
Lwów 1859, 1 8 7 7 -  9 i 1891 — 2 Oh. 1933. Pineles Emil, ur. Lwów,
1874 — 8 i 1880— 1 I. 1931. P in s  Benjamin, ur. Lwów 1850, real. 
(4 kl.), egz. w st., 1870— 1 Alt. techn. 1935. Piórkow ski Jan , ur. 
Lwów, 1858— 9 Alt. tech. 1936.* Piotrow icz Zygm unt, ur. Sn iatyn
1852, real. (z odzn.), 1871— 3 Alt. tech., nast. sł. Pol. we W iedniu. 
Ob. współwłaściciel fabryki konstr. żel. i odlewam i „ J . Schumann i Z. 
P iotrow icz“ . 1937. Piotrow ski Aleksander, ur. L ub lin  (Kr. P .) 1853, 
szkoła w B atignolles, 1871 — 2 Alt. tech. 1938 .*  Piotrow ski Mieczy
sław, ur. Złoczów 1854, real., 1874—9 Oh., nast. sł. głównej szk. 
ziemiańskiej we W iedniu. Ob. prof. szkoły rolniczej w Czernichowie. 
1939.*  Piotrow ski Stanisław , ur. W ola ociecka 1851, real., 1872— 4 
Ak. tech. ndz. Ob. naucz. szk. 6-ltl. męskiej w Rzeszowie. O głosił kilka 
prac fachowych. 1940. Piotrow ski Stanisław , ur. G ilinek 1839, real., 
1855—7 Ak. tech. 1941. Piotrow ski W ładysław , ur. Iwankowce 
(Rosya) 1879, real., 1896— 7 I. 1942. Piotrow ski Zygm unt, u r. 
Bobrowa 1853, real., 1870— 5 Ak. tech. 1943.* P isarczuk  Mikołaj, 
u r. Lwów 1836, girnn., egz. w st., 1857 — 60 i 1861 — 2 A k. tech. 
1944.* P isto l Adolf, ur. Lwów 1838, real. (z odzn.), 1858—63 Ak. 
tech. Ob. airt. geom etra cywil, w Rzeszowie. 1945.* P isz J a n , ur. 
Dębowiec 1859, real., 1881 — 6 I., I I . egz. p. Ob. inż.-adj. b iura 
melior. W ydz. k raj. 1946. P iżl W ładysław , ur. Lwów, 1879 — 84 I.,
I I . egz. p. Ob. inż. N am iestnictw a. 1947. Płachcińsk i Nikodem, ur. 
K ańczuga, 1875— 80 B. Ob. naucz, szkoły ślusarskiej w  Św iątni
kach. 1948. P la tzer Adolf, ur. Brody 1845, real., egz. w st., 1871 — 7 
Ak. tech. 1949. P la tzer H enryk, ur. Brody 1849, real., 1867— 72 
Ak. tech. Ob. inż.-adj. seltcyi konserw, kolei p. w M szanie dolnej. 
1950. Plechaw ski Alfred, u r. Lwów 1859, real., 1878— 80 i 1883—4 
M. Ob. inż.-adj. kol. p. we Lwowie. 1951. Plechaw ski K a ro l, ur. 
Lwów, 1872— 8 I. Ob. nadinż. seltcyi ltonser. kol. p. w Stanisław o
wie. 1932. Plisow ski Tadeusz, ur. Żuraw linka 1871, real., uczeń 
szkoły wojsk. inż. w Petersburgu, 1894— 5 I. ndz. 1953.*  Plinkie- 
wicz Kazimierz, u r. Krzeszowice 1856, real., 1874— 9 M. Ob. inż. 
w fabr. m aszyn Dornwalda w Przem yślu. 1954. Płocki "Wiktor, ur. 
L aiska  1845, gimn., 1865 — 6 Ak. tech. 1955. Pluciński Roman, ur. 
Tomaszowice 1866, real., 1885—8 M. Ob. asyst. kol. p. w K rako
wie. 1956.*  P lu ty ń sk i Teofil, ur. Sieniawa 1860, real., 1880 — 5 I . 
Ob. urzędnik  tow. wzaj. ubezp. w Krakowie. 1957. Podhajeclti W ła
dysław, ur. Ananiów (Rosya), 1878 9 Ch. nadz. 1958.* Podhoro-
declti W łodzimierz, ur. Korczyn 1859, real., 1878—86 B. Ob. ltonc. 
bud. we Lwowie. 1959.*  Podhorodecki Zygm unt, ur. K orczyn 1860,
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real., 1878—81 i 1886—8 M. Pracuje w biurze tech. we Lwowie.
1900. f  Podlaszecki Alfred, ur. Leszczawa górna 1848, egz. wst.,
1868—72 A kad. tecłin. 1961. Podlaszecki M aksymilian, ur. Ulno
1838, gimn., 1859 — 60 Alt. tecli. 1962. Podlewski Stanisław , ur. ;2> - 
Lwów 1841, egz. wst., 1858 " 6 3  Alt. tech. 1963. Podolier Rubin, 
ur. Tarnopol 1842, real., 1860 — 2 Ak. techn. 1961. Podoslti A le
ksander, ur. Lwów, 1873 — 4 Akad. techn. nadz. 1965.*  Podoslti 
Edward, ur. Sobolówka (Podole rosyj.) 1867, real., 1 8 8 9 —94 Cli.
1966. Podoslti Roman, ur. Dąbrowińce (Rosya) 1873, real., 1 8 9 1 —2 
M. 1967. Pogorzelski Marceli, ur. S trzylec 1844, real. (5 ltl.), ogz. 
wst., 1867 — 9 Ak. tech. Ob. urzęd. Tow. wzaj. ubezp. we Lwowie.
1968. Pohlm ann Antoni, ur. Lwów 1841, real., 1856 — 63 Ak. tech.
1969. Pohlm ann Emil, ur. Lwów 1847, real., 1864— 9 Ak. techn.
Ob. inspektor urzędu m iar i w ag w Krakowie. 1970. Pohoreclti 
Józef, ur. Lwów, 1878—82 Cli. 1971.* Polakiewicz Karol, ur. Ja ro 
sław  1857, real., 1876 — 8 I. Ob. nauczyciel sem inaryum  nauczyc. 
w Krakowie. 1972.* Polakiewicz W łodzim ierz, ur. Jarosław  1863 
real. (odzn.), 1881— 4 B., pracował przy bud. kol. galic. Ob. asyst, 
i naczelnik stacy i kol. p. w D ublanacli-K ranzberg . 1973. Polański 
Izydor, ur. Lwów 1842, egz. wst., 1859— 61 Ak. tech. 1971. Po
lański Teodozyusz, ur. Lwów 1840, real. (2_ ltl.), 1857— 62 Akad. 
tech. Ob. detaksator Tow. kredyt, ziems. w Źydaczowie. 1975. Poli- 
tyńsk i Karol, ur. Tarnów  1841, słuch, in s ty tu tu  techn. Krakowie,
1862 — 3 Ak. tech. 1976. Polletin  M aksymilian, ur. C hrudhn (Cze
chy) 1848, real., 1866— 70 Ak. tech. 1977. Poluszyński Ferdynand, 
u r. B ortiatyn, 1877—8 I. Ob. zarządca lasów i domen w Utoropach.
1978 . Południew slti F ranciszek, ur. Lwów 1874, real., 1891— 7 I.
1979. Pomianowslti K aro l, ur. Lwów 1874, g im n., 1893— 7 I.
19S0. Pomianowslti S tefan , ur. W ojnicz, 1878— 80 Oh. 1981. Po- 
nikło T adeusz, ur. Nowy Sącz 1856, real., 1895 — 6 I. 1982. K s. 
Ponińslti K aro l, ur. L ipkany  1841, egz. w st., 1860 - 1  Ak. tech.
1983. K s. Ponińslti Rom uald, ur. Draszltów górny 1852, real.,
1867 — 9 Ak. tech. 1981. Popiel M ieczysław, ur. Przem yśl 1861,
1881—7 M. 1985. Popkiewicz Ignacy, ur. Wadowice, 1873— 4 ndz.
1986. Popław ski Nikodem, ur. Hrubieszów, 1877—8 M. 1987. Popow 
Stanisław , ur. Adryanopol (B ułgarya) 1874, gimn., 1892— 7 I.
1988. Popowski Tadeusz, ur. P iotrków  1870, g im n ., 1891 — 3 Cli.
1989. Poraziński Antoni, ur. M ińsk (L itw a) 1863, sł. inst. technol.
W Petersburgu , 1887 — 9 Ch., nast. słuch. Akad. górn. w Leoben.
1990. Porzer Franciszek, ur. Lwów 1849, egz. wst., 1868 - 9 A k. 
tech. 1991. Pordes Edmund, ur. Lwów 1865, 1884 —8 M. 1992. Pordes 
F ry d ery k , ur. K rystynopol 1877, gimn., 1895— 7 M. 199 3 .*  Po
rębski Gustaw, ur. Dębica 1858, real., 1881—8 I. Ob. inż. W ydz. 
pow. w Podhajcach. 1991. Porębski Leon, ur. Sewerynówka (Pod. 
ros.) 1870, gimn., 1892— 6 Ch., I I .  egz. p. Ob. chemik w cukrowni. 
1995.* P orth  Józef, ur. W arszaw a 1856, real., 1877— 8 Ch. Ob. 
oficyał rach. N am iestnictw a. 1996. Porzycki Bogumił, ur. Lwów
1850, 1870— 6 I. Ob. inż. M ag istra tu  we Lwowie. 1997. Pospiszil
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Jan , ur. H usiatyn, 1878 —9 I. 199S. Postępski W ładysław , nr. 
L iw iaw y (Bukowina), 1884— 5 Oli. Ob. adj. kol. pańs. we Lwowie.
1999. P oster H ersz Meilecli, n r. Jarosław  1872, real., słuch. Polit. 
we W iedniu, J8 9 0 —4 I., I I . egz. p. Ob. inż.-adj. poczt, we Lwowie.
2000. P ostrusk i W itołd, ur. Lwów 1851, egz. wst., 1870— 1 Ak. tecli. 
Ob. wł. dóbr Seredno. 2001. Potocki Kazimierz, nr. Śniatyn, 1873— 4 
Ak. tech. 2002. f  H r. Potocki Paweł, ur. Rym anów 1874, gimn.,
1893— 4 M. 2003. Pow stański Ludomił, 1888— 9 M. 2004. Pożakowski 
H ieronim , ur. Lwów 1843, egz. wstęp., 18G1 — 2 i 1 8 6 4 — 5 Akad. 
teclmicz. Obecnie urzędnik kol. państw , we Lwowie. 2005. Poźniak 
M aryan, ur. Lwów 1839, egz. wst., 1 8 5 7 — 63 i 1 8 6 6 --7  Ak. tech. 
2000.* Poźniak W ładysław , ur. Lwów 1841, gimn., 1857— 64 Ak. 
tech., pracował przy bud. kol. gal., od 1890 inspektor konser. kol. 
państ. w Krakowie. 2007. P rach tel Ju liusz, ur. Brody 1839, real.,
1855— 9 Ak. tech. 2008.* P rachtel-M oraw iański P aw eł, ur. Lwów
1871, gimn. (z odzn.), 1889—95 I., I I . egz. p., by ł asyst, kated. 
geodezyi w Pol. Iw. Ob. adj. bud. starostw a w Nisku. 2009.* Pra- 
głow ski Aleksander, ur. Krzywczyce 1854, real., 1 8 7 0 —5 i 1876— 7
I., po 16 latach służby przy kol. gospodaruje na wsi. Ob. inż. cyw. 
Ogłosił jedną rozprawę z zakresu s ta ty k i w ykreślnej. 2010. Preben- 
dowski Antoni, ur. Rozwadów 1837, rok przygot., 1856 — 9 Akad. 
techn. 2011. Prebendowski Franciszek, ur. Rozwadów 1835, real.,
1852— 6 Ak. tech. 2012. Preisner Józef, ur. S ta ry  Sącz 1842, real., 
1862—6 Akad. tech. 2013. Prezes Herman, ur. S try j 1864, real.,
1883—4 M. Ob. oficyał poczt, w Krakowie. 2014 . Prikopa Rudolf, 
ur. Ołumuniec 1831, 1851—4 Ak. techn. 2015. Prochaska Karol, 
Lwów 1841, real., 1858 — 63 Ak. tech. Ob. inż. cyw. w Gorlicach. 
2010. Prochniewicz W itołd, ur. Bugaj, 1879—81 B. 2017. Procho- 
w ski Adolf, ur. Mikołajów (Rosya) 1846, real., 1865— 6 i 1868— 9 
Ak. tech. Ob. adj. kol. p. w Czerniowcach. 2018. Procner Antoni, 
Ryczówek (Kr. P .) 1868, ukończył szkołę teclmicz. w W arszawie,
1894— 5 M. ndz. 2019 . Procner Jan, ur. Ryczówek (Kr. P.) 1863, 
szkoła technicz., 1885—8 M. nadz. Ob. właściciel dóbr Ryczówek.
2020. Prokopowicz Edward, ur. S try j 1829, 1850— 3 A kad. techn.
2021. Prokopowicz M aryan, ur. Przem yśl 1874, gimn., 1893 — 7 I.
2022. P ruchn ik  Józef, ur. Błażkowa 1873, gimn., 1894— 7 I.
2023. P ruszkow ski W ładysław , ur. Odessa, 1878 — 9 I. 2024. P ru- 
szyński Leonard, ur. W arszaw a 1874, 1893—4 B. ndz. 2025.* Pru- 
szyński Szymon Faustyn, ur. W ołosianka 1867, realn., 1885— 91 I.,
II . egz. p., b y ł asyst. kat. geodezyi w Pol. Iw. Ob. ad junk t bud. 
starostw a w Krakowie. 2020. Prysals W ładysław , ur. K raków  1872, 
real., 1891— 5 Oh. 2027. Przanow ski Stanisław , ur. Ni w ińsk (Kr. 
P .) 1873, real., 1890— 3 I. 2028. Przecław ski Bogdan, ur. Orze
chówka (Rosya) 1861, 1881 — 3 Oh. ndz. Ob. właściciel dóbr Orze
chówka. 2029. Przedrzym irski A leksander, ur. Maćkowice 1865, 
real., 1883—4 B. 2030. P rzyby lsk i J a n , ur. Jasło  1873, 1896— 7 1.
2031. P rzyby lsk i Stanisław , ur. Gnojnik 1875, gimn., 1895— 7 I.
2032. Przybyłko Stanisław, ur. Dębica, 1876—80 M. Ob. inż. 
sekcyi konser. kol. p. w Krakowie. 2033. Przybysławski Józef, ur.
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Miechów (Kr. P .) 1837, real., 1853—4 Ak. tech. 2034. Przygodzki 
Maryan, ur. Jabłonów  1841, real., 1863— 6 Ak. tech. 2035. P rzy - 
łęcki Jan , ur. Jasło  1873, gimn., 1890—6 Ch. 2036.* Przyłęcki 
Stanisław , ur. Zagórzany 1835, real., 1852—4 Ak. tech., następnie 
sł. in st. tech. w  Krakowie, od r. 1857 — 60 słuch. Pol. we W iedniu. 
Ob. gospodaruje we własnym  m ajątku. 2037. Przyrem bel Zygm unt, 
ur. W arszaw a 1874, 1893—7 Oh. 2038. P rzysław sk i W ładysław , 
ur. Bochnia 1865, słuch. Polit. we W iedniu (4 lata), 1896—7 I. 
2039. P taszyńsk i Stanisław , ur. Borszczów 1854, 1872— 6 B. Ob. 
rew ident oddz. racli. D yr. skarbu we Lwowie. 2040.* P taszyńsk i 
Stanisław , ur. Mikluszowice 1863, real., 1883— 9 I. Ob. inź.-adj. 
sekcyi konser. kol. p. w Gródku. 2041. P ucia tyck i Michał, ur. Ko- 
chowo (K r. P.), 1881 — 2 Ch. 2042.* Puzdrow ski Kornel, ur. Kocu
rów 1833, gim., 1851— 9 Ak. tech., pracow ał w licznych przedsię
biorstw ach pryw atnych. Ob. inspektor i naczelnik sekcyi konserw, 
kol. p. we Lwowie. 2043. K niaź P uzyna Roman, ur. Gwoździec
1837, real. (1 kl.), 18 5 4 —8 Ak. tech. Ob. w łaściciel dóbr ziemskich 
Gwoździec. 2044. Pyrkosz Jan , ur. Miechów (K r. P.), 1889—90 Ch.

2045. Q uirsfeld  Edw ard, ur. Solka 1835, real., 1852—4 Ak. 
tech. 204(5. Q uirsfeld H enryk, ur. Dorna W atra  1837, real., 1852— 60 
A k. tech.

2047. R aab  Mayer, ur. Sądowa W isznia  1829, 1 8 5 0 -  6 Ak. 
tech. 2048. R abner Ire, 1850— 1 Ak. tech. 2049. Rachlewicz W i- 
tołd, ur. B udapest 1861, 1 8 8 0 —4 Ch. Ob. inź.-adj. kol. p. w S ta
nisławowie. 2050. R aciborski M aryan, ur, Brzostowa, 1880 — 1 I. 
2051. R adecki Józef, ur. B rzeżany 1850, egz. dojrz., 1869— 74 I. 
Ob. geometra w Śniatynie. 2052. R adlińsk i A dam , ur. Łuck (W o
łyń) 1866, gim n. (6 kl.), 1894— 5 Ch. ndz. 2053 . Radziewanowski 
Korneli, ur. Paw łów ka (Rosya) 1860, ukończył in s ty t. leśny w P e
tersburgu, 1887— 9 Ch. Ob. prof. szkoły rolniczej w Czernichowie. 
2054. Radw an J a n , ur. P rzem yśl, 1882— 3 I. 2055. Radw ański 
G ustaw  E dw ard , ur. Przem yśl 1849 , egz. dojrz., 1869 — 70 Akad. 
tech. 2056.* R adw ański L u d w ik , ur. Lwów 1846, real., 1863— 8 
Akad. techn. B ył przy  bud. kol. galic., by ł redaktorem  czasopisma 
„D źw ignia“ organ Towarz. polit. Członek rady  miejskiej i dyrek tor 
w ystaw y przemysł.-budow. we Lwowie. Członek honorowy Towarz. 
politech. Ob. aut. inź. cywil, w Stanisławowie. 2057. Radziszew ski 
Zygm unt, ur. Lwów 1875, real., 1893 — 6 Ch. Ob. sł. ch. w B erli
nie. 2058. Rafałow ski T ytus, ur. L uka 1834, 1850—4 Akad. tech. 
2059. R akow ski Tadeusz, ur. Szenderówka (Rosya) 1871, w yższa 
szkoła handl., 1894 — 5 Ch. ndz. 2060. Ram s Józef, ur. S ta ry  Sącz
1877, real., 1896—7 I. 2061.* R am ułt Baldwin Ludwik, ur. Tarnów
1857, real., 1874— 82 B. Odbył podróż naukow ą do Niemiec 
i Francyi, następnie  p rak t. w urzędzie budów, miejs. we Lwowie. 
B ył konc. bud. i a rch it. we Lwowie. Projektow ał i budował wiele 
budowli (kościół w M ilczycach, szkoła roln. w D ublanach, fabryka 
ty toniu  w W innikach, gmach krak. Tow. ubezp. we Lwowie, gmacli 
poczt., i telegr. i sem inaryum  gr.-kat. we Lwowie).( K ierow ał budową
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panoramy Racław ic )na W y st. k raj. O trzym ał pierw szą nagrodę za 
projekt szkoły lud. św. A nny we Lwowie. Umieścił fach. a rty k u ły
o budownictwie wiejskiem  w czasopiśmie „R olnik“ . Ob. prezes 
W ydziału  pow. L isko i w łaściciel dóbr ziemskich. 2062.* R apalski 
Ju lian , ur. Zarzecze 1841, real, (z odzn.), 1862—4 Akad. techn. 
1864—8 sł. Pol. we W iedniu . B ył przy bud. kol. gal. Ob. inż. kol. 
p. w Krakowie. 2063.* R ap f Jerzy, ur. Sanok 1846, real., 1862— 7 
A k. tech., słuch. Pol. w Pradze, by ł przy bud. kol. gal. do r. 1873. 
Od 1873 — 5 przy gen. insp. kol. p. we W iedniu. Od 1875 kolejno 
inż. rządu kraj., a następnie inż. m iejski w Czerniowcach. A utor 
licznych rozpraw techn. Ob. dyrektor urzędu bud. w Czerniowcach.
2064. R app Mojżesz, ur. Lwów 1836, szk. przyg., 1855—6 Ak. tech.
2065. R appé Mieczysław, ur. M ikuliczyn 1875, gimn., 1S94— 7 I.
2 0 6 6 . R astaw iecki W iktor, ur. W ięckowice 1845, gimn., 1865— 7 
A k. tech. 2067. R ata jsk i Antoni, ur. S try j 1866, real., 1885 — 9 1. 
Ob. ofic. urzędu poczt, w Buczaczu. 2068. R athhaus H irsch, ur. 
Tarnopol 1859, 1880— 6 I. Ob. lu stra to r dróg pow. w Tarnopolu. 
2069. Rauch Adolf, ur. Sokal 1874, real., 1895— 7 B. 2070.* Rauch 
Edward, ur. Lwów 1871, real., 1887— 9 i 1891 — 2 M., 1889 — 91 sł. 
Pol. w Pradze, II . egz. państ. Ob. inź.-adj. kol. p. we Lwowie.
2071. R auch Feliks, ur. K raków  1850, real., 1868 — 70 Ak. techn.
2072. R auch Joel, ur. Podhajce 1867, real., 1888— 93 I. 2073. Ra- 
w icki E liasz H irsch, ur. Zagrobela 1868, real., 1896— 7 kurs geom. 
2074. R aw ski Kazimierz, ur. Lwów 1863, 1883— 9 B. Ob. ad junk t 
bud. w Nam iestn. we Lwowie. 2075.* R aw ski M aryan, ur. Lwów
1865, real., 1884— 9 M., II . egz. p. P ra k t. 2 la ta  w fabr. Obecnie 
inż.-adj. poczt i telegr. we Lwowie. 2076.* R aw ski W incenty, ur. 
Lwów 1850, real., 1869— 72 B., 1872— 4 słuch. Pol. we W iedniu. 
Odbył podróż naukow ą do W łoch. Od r. 1876 konc. bud. i archit. 
z upow. rząd. we Lwowie. O trzym ał liczne nagrody za projekta 
budynków. M iędzy innym i otrzym ał pierw szą nagrodę za projekt 
budynku adm inistracyjnego kol. p. we Lwowie. 2077. R aw ski W ła 
dysław, ur. Lwów, 1875— 6 B. ndz. Ob. przedsiębiorca budowlany 
we Lwowie. 2078. R ayski Adam, ur. Lwów 1852, gimn., 1870— 5 I. 
2079. Rebener K alm er Izaak , ur. Lwów 1836, 1873— 5 słuch. Un. 
lwow., 1869— 70 Ak. tech. 2080. Reczuski Ferdynand, ur. P etrou tz
1835, real., 1852— 3 Ak. tech. ndz. 2081.* Reder Jan , ur. Jarosław
1859, real., 1878— 82 B., był p rzy  bud. kol. gal. Ob. adj. kol. p. 
w Tarnopolu. 2082. Redl Emil, ur. S ternberg  (Morawy), 1872— 3 
Ak. tech. 2083. Redl Franciszek, ur. B arkany  (W ęgry) 1853, real.,
1871— 2 Ak. tech. Ob. rew ident kol. p. w Krakowie. 2084.* Redlich 
Jakób, ur. Kraków  1859, real., 1879— 82 I., 1882— 5 sł. Pol. W iedeń,
I I .  egz. p. B y ł przy bud. kol. austr. i inż. w fabr. konstr. żel. G ridla 
we W iedniu. Ob. inż.-adj. naczel. stacyi Dobra. 2085. Redlich Leopold, 
ur. Rzeszów 1860, real., 1879— 84 Ch. Ob. w cukrowni Kordelówka 
(Pod. ros.). 2086. R edner Jakób Józef, ur. K n ik in in  1875, reąll, 1896—7 
I. 2087. R eger Karol, ur. Tarnów, 1864— 9 Ak. techn. Ob. znawca 
w sprawach bud. w Samborze. 2088.* Regiec L udw ik , ur. Gierowa

Ks. P am iątkow a. 21
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1858, real. (z odzn.), 1878—83 I., I I . egz. p. z odzn. Od 1883— 8 
asy sten t k a t. inż. w Pol. Iw. Od r. 1885—7 zast. prof. tejże kat. 
Ob. inż. starostw a w Tarnobrzegu. 2089. R eh Jakób, n r. Przem yśl
1842, egz. wst., 1804— 5 Ak. tecli. Ob. nauczyciel szkoły ludowej 
w W alddorf. 2090. R eichan S tanisław , 1876 — 7 I. ndz. 2091. Reindl 
W acław, ur. Monasterzyslia, 1879 — 80 I. Ob. ofic. starostw a górn. 
w Krakowie. 2092. Reisich W ładysław , ur. Tyśm ienica 1848, real.,
1857— 60 Ak. tech. 2093. Rembacz Michał, ur. Lwów, 1 8 7 2 —6 I. 
Ob. dyrektor szkoły real. w Tarnopolu. 2091- Remer R yszard  , ur. 
Lwów, 1877 — 81 I . 2095.* R epczyński Em anuel, ur. K ęty  1836, 
real., szk. przygot., 1854—62 Ak. techn. Ob. kasyer urzędu poczt, 
w Jarosław iu. 2096- R essig  Antoni, ur. Przem yśl 1835, real.,
1851— 2 Ak. techn. 2097. R essig  Edmund, ur. Lwów 1847, real.,
1864— 6 i 1868— 70 Akad. techn. 209S.* R ettin g er Zygm unt, ur. 
Lwów 1857. gimn., 1 8 7 4 —7 1., 1876 — 80 słuch, praw  Un. Iw. Ob. 
komisarz starostw a w Rudkach. 2099 . R ew acki Seweryn, ur. Cho- 
rostków  1843, real., 1866 — 70 Ak. tech. 2100.* R ichtm ann Karol 
Zygm unt, ur. Przem yśl 1862, real., 1879—84 I., I I .  egz. państ. 
Obecnie inżynier N am iestnictw a we Lwowie. 2101. Richtm ann 
F ran c iszek , urodzony Sędziszów, 1878—80 B. 2102.* Riedel 
Teodor, ur. K raków  1869, real., 1892—7 I. Ob. inżynier urzędu 
budowniczego miejsk. w Krakowie. 2103. Riedl M aksym ilian, ur. 
U strzyk i dolne 1835, 1850 6 Ak. tech. 2101.* R ieg er W ładysław ,
ur. Brody 1833, real., 1848— 51 Ak. techn. B ył dyrektorem  galic. 
banku hipot., członkiem Izby  handl. we Lwowie, członkiem kom itetu 
w ystaw y w P aryżu . Ob. prezes zarządu kółek roln. i członek rady 
powiatow. w Jaśle . 2105. Rieman H enryk, ur. Lwów, 1875— 7 I. 
2106. Riem er Salamon, u r. Tarnów  1858, 1881— 6 I. Ob. budów, 
we Lwowie. 2107. Rifczes Józef, ur. Lwów 1843, real., 1863 — 5 
Ak. tech. 2108. R iess Gustaw, ur. Lwów 1850, realn., 1869— 70 
Akad. techn. 2109. Risclika Stanisław , ur. Drohobycz 1874, real.,
1892—7 I. 2110. R iszka E m il, ur. W ieliczka, 1877—80 M. 
2111. R itte l Salomon, ur. Lwów, 1879—81 Pol. Iw. Ob. sekretarz 
Izby  handl. w Brodach. 2112. Rochmes Nachem Leib, u r. Lwów
1840, szkoła przyg. we W iedniu, 1859— 64 Ak. tech. 2113. Roda
kowski Leon, ur. Buczacz 1824, 1852— 3 Akad. techn. 2111. Roda
kowski Z ygm unt Paweł, ur. Passy  (Francya) 1864, 1883— 4 M. 
2115. R ogaw ski Karol, ur. Ostrów 1865, 1886 — 90 M. Ob. inż. kop. 
nafty  U herka. 2116. Rogaw ski Leon, ur. Lwów 1874, real., 1892—7 
I. 2117. Rogoyski Tadeusz, ur. Tarnów  1876, real., 1896— 7 M. 
2118. R ogoziński Józef, ur. Korczew (Kr. P .) 1868, 1888— 9 Cli. 
nadz. 2119. Rogoziński Kazim ierz Stanisław , ur. W ieliczka 1866, 
real., 1885— 91 L. I I . egz. p. Ob. ad junk t budów, przy  starostw ie 
w Bochni. 2120. Rogoziński Stefan, ur. Cześniki 1844, real., 1862— 7 
Akad. techn. 2121. Rogus Stanisław , ur. Łopuszka wielka 1876, 
gimn., 1895— 7 I. 2122. Rohmer Adolf, ur. Czerniowce, 1872 — 3, 
Akad. techn. nadz. 2123. R ohr Karol, ur. Dembica 1847, słuch, 
in st. tech. w Krakowie, 1868— 9 Akad. tech. Ob. rew ident kol. p.
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w Krakowie. 2124.* R öhrich M aryan, lir. Rozwadów 1856, real.,
1875—80 I. B ył w fabr. m aszyn w W arszaw ie, nast. asyst. kat. 
bud. dróg i mostów w Polit. Iwo w. Pracow ał w sekcyi konser. kol. 
p. Ob. inż.-adj. W ydziału  kraj. 21*25. R öhring  Adolf, ur. Drohowyż 
1875, real., 1895—7 Oh. 2126. Rojek Aleksander, ur. Lwów 1875, 
real., 1896 — 7 kurs geom. 2127. Rojewski Alfred, ur. Jasło  1872, 
real., 1889— 95 I. Ob. inż. przy  bud. kol. w B nłgary i. 2128. Roje
w ski Kazimierz, ur. E nzersdorf 1851, real., 1871— 2 Akad. techn. 
2129. Rolbiecki Kazimierz, ur. Lublin 1871, real., 1 rok Pol. Moskwa,
1895 - 7  M. 2130.* Rolle Karol, ur. Kamieniec podolski 1871, real.
(z odzn.), 1886-—93 Oh., II . egz. p., 1892—4 asyst, kated. geol. 
w Pol. Iw. Ob. kierownik szkoły garncarsk iej w Porębie - Żegocie. 
2131. Rolle Michał, ur. Kamieniec podolski 1865, 1884— 6 I . Ob. 
lite ra t we Lwowie. 2132. Romanowski A rtur, ur. P rądnik  czerwony 
1875, real., 1896— 7 B. 2133. Romanowski J a n , ur. H orożanka
1874, real., 1893—7 I. 2134. Romanowski Stanisław , ur. Lwów
1874, real., 1895— 7 I. 2135. Romanowski W ładysław , ur. Kup- 
czyńce 1876, real., 1896— 7 kurs geom. 2136. Rom ański Kazimierz, 
ur. Żytomierz (Rosya), 1879 — 81 M. 2137. Romański R yszard, ur. 
Tomaszpol (Pod. ros.) 1876, real., 1894— 7 M. 2138. Rom ański 
T adeusz, ur. Krzemieńczuki (Rosya) 1874 , real., 1895— 7 I.
2139.*  Rom ański W iktor, ur. Łuka 1832, real., szkoła przygotow.,
1852— 4 Akad. techn. Ol), s ta rszy  geom. ewidencyjny w Krakowie.
2140. Rom ański W łodzimierz, ur. Kuryłów ce murowane 1842, real., 
egz. wstęp., 1864—70 A kad. techn. 2141. Rom aszkan Antoni, ur. 
Milczyce 1851, real., 1870— 3 A k. techn. Ob. asyst. I. kl. Towarz. 
wzaj. ubezp. w  Krakowie. 2142. Romaszkan Jędrzej, ur. Dąbki,
1875— 8 I. 2143. Dr. Romer E ugeniusz, ur. Lwów 1871, gimn., V
słuch. fil. Un. Jag ., H alla i Lwów, 1893—4 M. ndz. 2144. Romer 
Tadeusz, ur. Jodłow nik 1850, egz. wst., 1867 — 8 Akad. techn. Ob. 
właśc. dóbr. 2145.* Rom iszowski Adam, ur. Szczęcno (Kr. P .) 1872, 
gimn., 1892— 4 M., nast. słuch. Pol. we W iedniu. 2146. Rosenberg 
M aurycy, ur. Lwów, 1874—81 I. Ob. ad junk t kol. p. we Lwowie. 
2147. Rosenbusch Emil, ur. Lwów 1869, real., 1887— 91 I . Obecnie 
urzędnik gal. Tow. handl. we Lwowie. 2148. fR osenbusch  H enryk,
ur. Lwów 1853, real. (5 kl.), egz. wst., 1870 — 3 B., by ł właśc. 
zakładu galw an. we Lwowie. 2149. Rosenrauch Leib, ur. K ałusz 
1857, real., 1889 — 93 Oh., I I .  egz. p. Ob. chemik przy fabryoe 
Sprechera we Lwowie. 2150.* Rosenrauch M ichał, ur. Tarnopol
1843, real., 1866— 7 Akad. techn., 1867— 8 sł. Pol. w Zurychu.
Ob. oficyał poczt, i telegr. w Krakowie. 2151. Rosenzweig Józef 
Izydor, ur. W arszaw a 1868, real., 1888— 90 Oh. 2152. R osin Sam
son, ur. Rzeszów 1846, gimn., 1866 — 7 Ak. tech. 2153.* Rosinkie- 
wicz Kazimierz, ur. C ygany 1865, real., 1882— 5 Oh., 1885— 6 sł.
Pol. we W iedniu. B ył przy brow. w Krasiczynie, 18 8 8 — 92 służył 
przy wojsku jako porucznik. Ob. sekretarz Polit. Iw., lite ra t, w ydał 
drukiem  pod pseudonimem Rojana „Tymko M edier“, „M aska“ , „Dla 
isk ry  Bożej“ i inne powieści. 2154. Riisler Z ygm un t, ur. Śniatyn
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1865, real., 1 8 8 6 —8 I. Ob. adj. kol. p. w Czerniowcach. 2155. Ros- 
m arin Józef, nr. Podhajce 1859, 1880—1 I . 2156. Rosner Józef, 
nr. Lwów 1852, real., 1871 — 5 Akad. tech. 2157. R osner Karol, ur. 
Lwów, 18 8 4 —6 I. Ob. radca bud. we W iedniu . 2158. f  Rossołowski 
Stanisław , ur. Tudorkowice 1863, 1880— 7 I. 2159 .:s Ross Julian , 
ur. Lwów 1843, real. (z odzn.), 1858— 64 A kad. techn. B y ł przy 
bud. kol. czerniowieckiej, nast. p rzy  kol. Arc. A lbrechta. Ob. inspek. 
kol. p. we Lwowie. 2160. Roszkowski Aleksander, ur. llaciborsk
1841, real., 1865—8 Ak. tech. 2161. Roszkowski L eon, ur. Och- 
nówka (W ołyń) 1871, 1894 - 7  Ch. 2162. Roth Iiugo, ur. L inc
1841, real., 1855— 7 Ak. tech. 2168. R othstein  Jakób, ur. Czer- 
niowce 1858, 1883— 4 Ch. 2161. R otten  M arek, ur. Lwów 1846, 
real., 1863— 5 Ak. tech. 2165. R otte r Józef, ur. Łysieć, 1872 — 4- 
Ak. tech. Ob. poezm istrz w W ygodzie. 2166. Rożanowski Eugeniusz, 
ur. Lwów, 1874— 80 I. Ob. adj. kol. p. w Krakowie. 2167. Różań
ski Adam, ur. Zassów 1874, real., sł. przez dwa la ta  TJniw. Jag ., 
1895—7 I. 2168.* Różański Bronisław , ur. Mołodycz (Kr. P .) 1863, 
real., 1880—5 Ch., I I . egz. p. (z odzn.), asyst. kat. Ch. w Polit. 
Iw. B ył dyrektorem  przy wielu fabr. w G alicyi, odbywał podróże 
naukowe, autor licznych rozpraw chemicznych. Ob. kontrolor gorzel. 
w Tarnopolu. 2169. Rozborski Grzegorz, ur. Nowosiółki 1847, gim. 
(4 ki.), egz. w st., 1 8 6 6 —71 Ak. tech. 2170. Rożen Jan , ur. Rogóż 
(Pod. ros.) 1872, real., 1893—4 Ch. ndz. 2171. Rozłucki Bonifacy, 
u r. W inn ik i 1826, sem. naucz., 1851 — 2 Ak. tech. ndz. 2172. Roz
wadowski Józef, ur. Babin 1850, gimn., egz. wst., 1866—71 Ak. 
techn. 2173. Rozwadowski Tadeusz, ur. Nowosielica 1865, real.,
1884— 90 I., II . egz. p., by ł asyst. kat. dróg i kol. w Polit. lwow. 
Ob. inż. W ydz. k raj. 2171. Rozwadowski W ładysław , ur. R achań 
(K r. P .) 1827, 1848 — 52 Ak. techn 2175. Ruczaj Franciszek, ur. 
Sambor, 1872— 6 Akad. techn. 2176.* R udkow ski Jan  K aro l, ur 
Baniłów  ruski 1839, real., 1854— 9 A k. tech. Ob. s tarszy  inż. dyr. 
poczt we Lwowie. W ykonał plany rozm aitych bud. mieszk. i fabryk.
2177. R udnicki Ignacy, ur. Łuck (W ołyń) 1866, real., 1885—8 M.
2178. R udnicki Józef, ur. Zimna woda, 1874— 80 I. Ob. właściciel 
dóbr L aszk i murowane. 2179. Rudnicki Ludw ik, ur. Jarosław  1855, 
real., 1896— 7 I. ndz. 2180. R udnicki P io tr Zdzisław, ur. S trzałk i
1866, real., 1886— 92 M. 2181. R udnicki Stanisław , ur. Lwów
1852, 1871 — 6 Ch. 2182. R udolphi Karol, ur. Krzeszowice 1872, 
gim., 1893— 7 M., II . egz. p. 2183. Rudow ski Ignacy , ur. K rem pa 
(K r. Pol.), 1882— 3 M. 2181. R udziński Michał, ur. Bobrka 1868, 
real., sł. Ak. ziem. we W ied n iu , 1894— 5 I. 2185.* Ruebenbauer 
K arol Teodor, ur. Lwów 1871, gimnaz. i realn., 1888— 95 I .
2186.*  Ruebenbauer Stanisław , ur. Sieniawa 1863 real., 1879— 84
I., I I .  egz. p. Ob. inż.-adj. b iura  melior. W ydz. kraj. we Lwowie.
2187.*  R unge Alojzy Żegota, ur. Morawsk 1843 , real. (2 kii),
egz. w s t . , 1859 -  67 Ak. tech. Ob. inspektor kol. p. we Lwowie.
B rał udział w walce z r. 1863/4. 2188. R unge Romuald, ur. Jan-
kowice 1864, real., 1883—4 Ch. 2189. R unge Tadeusz, ur. Zarzecze,
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1874— 6 I. nadz. Ob. inspektor gorzel. w Brodach. 2190. R unge 
W łodzimierz, ur. Lwów 1877, real., 1895— 7 I. 2191. R uszczyński 
A nton i, ur. W ierzbówka 1838, gim n., 18 5 8 — 9 Akad. techn.
2192.* R utkow ski Stanisław , ur. Jarosław  1843, real. (z odzn.),
1862—4 Ak. tech., 1864— 7 sł. Pol. we W iedniu . Ob. inż. m iejski 
w Jarosław iu. Projektow ał i wykonał wiele gmachów publ. tamże.
2193. Rutkowski Stanisław, ur. Łyszkowice (Kr. P.) 1866, 1884— 9 
M. Ob. adj. kol. p. w Krakowie. 2 1 9 4 . Rutkowski Tadeusz, ur.
Kraków, 1880— 3 Oh. Ob. chem. cukrowni w Oreszcwie (Kr. Pol.).
2195. R utkow ski W ładysław , u r. B ystrzyca 1871, real., 1 8 9 1 —6 B.,
I I . egz. p. Ob. adj. bud. miejs. we Lwowie. 2196. R uzek Adam,
Przem yśl 1834, szk. przyg., 1854— 62 Ak. techn. 2197 . Rużiczka 
"Wilhelm, ur. Lwów 1842, real., 1858 — 61 Ak. tech. 2198. R yb
czyński Ju lian , ur. Racławice, 1882 — 3 I. Ob. naczelnik stacyi kol. 
p. w Friedrichslm tte . 2199.* R ybczyński M ieczysław Szczęsny, ur.
Stanisław ów  1873, gimn., 1891— 6 I., I I . egz. p. z odzn., by ł as. 
kat. bud. dróg i kol. żel. w Pol. Iw. Ob. inż. przy bud. kol. państ.
2200. R ybka Mikołaj, ur. K lęczany 1839, sł. in s t. tech. w K rako
wie, 1865 — 7 A kad. techn. 2201. R ybicki A ugust, ur. Nowy Sącz
1875, real., 1893— 7 I. 2202. R yck Leopold, ur. Lwów 1843, real.,
1862 — 5 Ak. tech. 2203. Rydel Jan , ur. Górki 1860, 1879—84 I.
2204. R yky ła  K aro l, ur. W rząsow ice 1872 , real., 1893— 7 I.
2205. R y lsk i Karol, ur. Lwów 1838, szk. przyg., 1856 — 9 Akad. 
tech. 2206.* R ypuszyński Janusz, ur. Lwów 1849, real., 1866—9 
Ak. tech., 1869—71 słuch. Polit. we W iedniu, by ł p rzy bud. kol. 
k ra j. i zagr. Od r. 1888 inż. cyw ilny w Tarnowie. 2207. Ryszko- 
w ski W ładysław  Jan , ur. Kraków  1877, real., 1895—7 1 . 2208. Rze- 
czycki Antoni, ur. Iwanówka 1872, real., 1893 — 7 Ch. Ob. asyst, 
kraj. stacy i keramicznej we Lwowie. 2209. Rzeczycki Kazimierz, 
ur. Iw anówka 1875, real., 2 L. sł. Pol. we W iedniu, 1896— 7 B.
2210. Rzeliak Ja n  Antoni, ur. Zbaraż, 1872—8 Ch. 2211. R zepiń
ski K aro l, ur. Barszczowice 1837, gimn., 1857— 9 Akad. technicz.
2212. R zeszotarski M ichał, ur. Tyśm ieniczany 1837, egz. wstęp.,
1858 — 60 Ak. tech. 2213. Rzew uski Przem ysław , ur. Busko (Kr.
Pol.), 1872—4 Akad. technicz. Ob. właściciel dóbr w K ucharach.
2214. R ziżek Franciszek, ur. S try j 1847, real. (2 kl.), egz. wstęp.,
1868— 9 Ak. techn. 2215 . R ziżek Ludwik, nr. S try j 1844, real.,
1861 — 6 Ak. tech.

2216. S ą d e l W ojciech, ur. P rądn ik  Czerwony 1875, real.,
1895— 7 I. 2217. Sadłowski H enryk, ur. S tary  Sącz, gimn., słuch.
Uniw., 1867—8 Ak. tech. 2218. Sadłowski Ludw ik, ur. Turza 1843,
real., 1865— 7 Ak. tech. 2 2 1 9 .* fSadłowski W iktor, ur. T urza 1849,
real., 1860—3 Ak. tech., n ast. do r. 1865 słuch. Pol. we W iedniu,
egz. z odzn. B rał udział w walce w r. 1863/4. B ył budowniczym
we Lwowie. 2220.* Sadłowski W ładysław , ur. Lwów 1869, real., '
1888— 93 B., I I .  egz. p. z odzn. 2221. Sadowski Pelagiusz, ur.
Giżyce (Kr. P .) 1871, real., 1892— 7 I. 2222. Sadowy Kazim ierz, 
ur. Lwów 1878, real., 1896— 7 kurs geometrów. 2223. Salaba
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A ugust, ui\ Bohorodczany 1841, real., 1853—8 Alt. tech. Był. prof. 
Polit. czeskiej w Pradze. 22.4-. Salekiewicz M ichał, ur. Horodenka
1844, real., 1869— 70 Alt. tech. Ob. naucz. lud. w Hadynkowcach. 
2 2 -5 . Salik Antoni, ur. Mościska 1847, real., 1 8 6 9 —75 Alt. techn. 
Ob. radca racli. w N am iestnictw ie we Lwowie. 2226. Salter A bra
ham Jakób, ur. Czerniowce 1846, real., 1869—70 A kad. techn. 
2227. Salter Jakób , ur. Ozerniawka 1868, real., 1889— 95 I., II . 
egz. p. Ob. zatrudniony przy bud. kol. p. w Jag ieln icy . 2228. Salver 
H enryk, ur. Przem yśl 1858, 1879 —84 B. Ob. budów, we Lwowie.
2229. Salver Leib, ur. Przemyśl 1856, real., 1878—83 I . Ob. inż.-adj. 
kol. p. w Podwołoczysltach. 2230.* Sander Edmund, ur. 1843, egz. 
wst., 1860— 2 Alt. tech., nast. sł. Pol. W iedeń. Ob. włąśc. dóbr ziems. 
w Janczynie. 2231. Sander Robert, ur. Chlebowice Sw irśkie 1870, 
real., 1890— 1 I. 2232. Sanojca W ładysław , ur. Tłumacz, 1877— 9 
B. 2233 . Sare Jakób, ur. Kraków, 1877—8 I. ndz. 2234. Sarnawlta 
Aleksander, 1875— 6 B. Ob. geometra ew idencyjny w Sarajewie.
2235. Saudig Leon, ur. Jarosław , 1874— 5 Akad. techn. nadz.
2236. Sauerąuell E srie l, ur. Czerniowce 1843, realn. (4 klas), 
egz. wstęp., 1866— 7 Alt. tech., 2237.* Sawicki A leksander ur. S ta
nisławów 1868, rea l., 1888—92 Ch., I I .  egz. p. Ob. ofic. gorzelń, 
w Żywcu. 2238. Sawicki H enryk, ur. R y tw iany  (Kr. P.), 1874— 8 
M. 2239. Sawicki M aryan, ur. Kośnierówka (Pod. ros.) 1870, real.,
1893—7 Ch. 2240. Sawicki Teofil, ur. Kasperówka (Rosya) 1870, 
real., 1894— 7 Ch. 2241. Sawicki W iktor, ur. Grabówka, 1873— 5 I. 
2242. Schaden Ja n  Alojzy, ur. Lwów 1870, real., 1892 - 7 I. Ob. 
suplen t szkoły realnej we Lwowie. 2243. Schaechter H enryk, ur. 
Bolechów 1863, 1886— 92 I. Ob. asp iran t seltcyi konser. kol. państ. 
we Lwowie. 2244. Schafer W ilhelm , ur. Stanisław ów  1875, real.,
1893 — 7 I . 2245.*  SchafFner Józef Salomon, ur. Czerniowce 1839, 
real., 1856— 9 A k. tech., nast. słuch. Pol. we W iedniu. Pracow ał 
przy kol. L. C. J .  i K arola Ludw ika. Ob. inż. i zast. naczelnika 
inspektora ruchu w Czerniowcach. 2246. Schall Hersch, ur. Lwów
1872, real., 1894 — 7 M. 2247. Schaller Michał, ur. Suczawa 1846, 
egz. wst., 1 8 6 5 —7 Akad. tech. 2248. Schaller W ilhelm, ur. Lwów
1853, real., 1871— 2 Akad. techn. 2249.* Scham schula Józef, ur. 
Czerniowce 1860, real., 1878 — 80 I., nast. słuch. Pol. we W iedniu. 
Ob. inż.-adj. kol. p. we Lwowie. 2250. Schapira Teodor, ur: Brody
1854, egz. wst., 1870— 1 Akad. techn. 2251. Schauer Ludw ik, ur.
Cliyrów 1869, 1887—95 I. 2252. Schayer Alojzy, ur. Lwów,
1872— 3 Ak. tech. 2253. Schayer Ju lia n , ur. Lwów 1875, real., 
1892 — 3 B. 2254.* Schayer W ilhelm , ur. B udapest 1836, real., rok 
przygot., 1 8 5 3 — 9 Ak. tech., złożył egz. p. w b. D yrekcyi budo- 
wniczej z odzn. Ob. radca bud. w Nam iestnictw ie. 2255. Schecher 
Rudolf, ur. S try j 1834, real., 1855— 7 Ak. techn. 2256. Scheitz 
Ju lian , ur. Chabno (Rosya) 1839, rok przygot., 1855 — 60 Ak. tech. 
2257. Scheller Jakób , ur. Lwów 1862, uczeń szkoły przemysłowej 
we Lwowie, 1 8 9 0 —1 ndz. 2258. Schenk Edward, ur. Sambor 1838, 
real., 1853— 9 Akad. techn. 2259. Scherautz Józef, ur. Gołkowice
1863, real., kurs gorzelniczy i browarniczy, 1 8 9 6 —7 Ch. nadz.
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2260. Scherzinger Roman, ur. S try j 1863, real., 1883—7 M. Ob. 
inż.-adj. kol. p. w Stanisławowie. 2261.* Dr. Schier A leksander, 
ur. Lwów 1857, real, (z odzn.), 1876—8 I., w r. 1879 złożył egz. 
dojrz. w giranazyum, n ast. słuch, praw, w r. 1884 uzyskał stopień 
doktora. Ob. kandydat adwokacki we Lwowie. 2262. Schifter A bra
ham, ur. Kołomyja 1869, gimn., 1892—3 I. 2263. Schimak Józef, 
ur. Rzeczyczany 1840, real., 1858— 60 Alt. techn. 2264. Schindler 
Alfred, ur. Stanisław ów  1873, real., 18 9 3 —4 I. 2265. f  Schindler 
Józef, ur. Rzeszów 1836, egz. wstęp., 1864 — 70 Akad. teclmicz. 
2266. Schirm er Leopold, ur. Jasło  1850, real., 1867 — 9 i 1870 — 2 
Alt. tech. 2267. Schleyen Adolf, ur. S tanisław ów  1868, gimn.,
1886— 95 M. Ob. inż.m ech. we Lwowie. 2268. Schleyen A rtur, ur. S ta
nisławów 1866, 1885 — 96 B. 2269. Schleyen Hugo, ur. Stanisław ów
1874, real., 1895— 7 I. 2270. Schlegl Franciszek, ur. Brzeżany,
1873—4 A kad. tech. 2271. Schloss Hersch, ur. Stanisław ów  1868, 
real., 1888 -  96 I. Ob. zatrudniony przy bud. kol. w Tarnopolu. 
2272. Schmid Karol, ur. Lwów, 1874— 9 I. 2273. Schmid W ilhelm, 
ur. Lwów 1842, real., 1858— 63 Ak. tech. 2274. Schm idt Józef, ur. 
Lwów 1849, real., 18 6 5 —71 Ak. tech. Ob. inź. kol. p. we Lwowie. 
2275. Sclnniedt Roman, ur. Kotów 1844, sł. in s t. wojsk, we Fiume, 
1.861 — 2 Ak. techn. 2276. Schneid Ju d a  Izaak , ur. Lwów 1848, 
real., 1867— 70 Ak. techn. Ob. inż.-adjunltt kol. państ. w S try ju . 
2277. Schneider Fryderyk, ur. Mirowa, 1876— 7 I. 227S. Schochet 
Maurycy, ur. Lwów 1863, 1882 6 M. Ob. inż.-adj. kol. p. w N.
Sączu. 2279.* Schönhuber Antoni, u r. Lwów 1850, real, (z odzn.),
1866— 71 Alt. tech. Ob. nadinż. kol. p. we Lwowie. 2280. Schön
huber Józef, ur. Lwów 1852, real., 1869—74 I . 2281. Schor 
H ersch Izydor, ur. Lwów 1853, gimn. (3 k l .), egz. w st., 1871— 2 
Ak. tech. Ob. rew ident w M inist, kol. 2282. Schrim pf Eugeniusz, 
u r. W iedeń 1866, real., 1886— 7 sł. Pol. Iw. Ob. urzędnik Banku 
austro-węg. we Lwowie. ‘.’283. Schrim pf Rudolf, ur. Lwów 1864, 
słuch, szkoły pionierów, real., 1890— 6 I., II . egz. p. Ob. inż.-adj. 
kol. państw . 2284. Schubert F ranciszek , ur. Bosorics (Banat) 1846, 
1869 — 70 Akad. techn. Ob. prof. szkoły tkackiej w Jagerndorf.
2285. Schuller A lfred, ur. Lwów 1850, realn., 1869— 74 I.
2286. Schulz Adolf, ur. Leżajsk 1843, real., 1860 — 2 A kad. techn.
2287. Schulz K arol, ur. Lwów 1849, real. (4 kl.), egz. wstęp., 
1869— 70 Alt. tech. Ob. m ajster ciesielski we Lwowie. 2288. Schu
mann Ju liu sz , ur. Żółkiew 1851 , real, (z odzn.), 1869— 70 Akad. 
techn. 2289. f  Schü tterly  Gustaw, ur. Mościska, 1872— 3 Akad. 
techn. 2290. Schiitz Jó zef, ur. S try j 1846, egz. wstęp., 1864 — 5 
A kad. teclmicz. 2291. Schiitz M aryan, ur. Nowy Sącz, 1873—4 
Akad. tech. 2292. Schw artz F ryderyk , ur. Zaleszczyki 1848, real.,
1866— 72 A kad. techn. Ob. nadradca budów, w m inisterstw ie spraw  
w ew nętrznych. 2293. Schwarz O sw ald, ur. Lwów 1845, realn., 
1864—72 Ak. tech. Ob. inż. seltcyi konser. kol. p. w Stanisław ow ie. 
2294. Dr. Schweizer Karol, ur. S t. Sącz, 1873—6 Ak. tech., nast. 
1876—80 sł. praw . Ob. adw okat w B ursztynie. 2295. Ściborowski
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Zygm unt, ur. K arsy  duże (Ros.) 1873, real., 1895—7 I. 2296.* Sedla- 
czek Kazimierz, ur. Kamieniec podolski 1858, realn., 1877—81 Ch., 
nast. sł. Pol. w Bernie, tamże I I .  egz. p., pracował w licznych cukrów. 
Ob. kontrolor gorzel. w Czortkowie. 2297. Sedlak K azim ierz , ur. 
Lwów 1874, real., 1892—6 M. 2298. Seelenfreund Dawid, ur. Mo
ściska 1877, real., 1895— 7 I. 2299. Seelig R udolf, ur. Dolina,
1882— 3 M. Ob. adj. kol. p. we Lwowie. 2300.* Dr. Seeliger K arol, 
ur. Lwów 1860, gimn., 1879—80 I., nast. 1888— 92 słuch, praw  
w Uniw. Jag ieł., 1893 uzyskał stopień doktora. Ob. ofieyał w gene
ralnej D yrekcyi ty ton iu  we W iedniu. 2301. Seelinger Izydor, ur. 
Sambor 1823, rok przyg., 1851— 2 Ak. tech. ndz. 2302. Seifman S ta
nisław, ur. W arszaw a 1861, 1884— 6 M. 2303. Seligmann Karol, 
ur. Bobrówka 1836, real., 1853—4 Ak. tech. 2034. Selinger Jan , 
ur. W arszaw a, 1874— 81 M. 2305. Sembratowiez Ambroży, ur. Ba
rycz 1837, 1867— 8 Akad. tech. 2306. Semianów Michał, ur. Bo- 
horodczany 1862, 1886 — 90 M. 2307. Semkowicz Antoni, ur. Lwów,
1872— 3 Ak. tech. 2308. Severin Ludw ik, ur. Młynówce 1877, real.,
1896— 7 I. 2309. f  Seyfried A rtur, u r. Lwów 1874, gimn., 
1 8 9 2 —4 B. 2310. Seyfried E dw ard , ur. Lwów 1841, real.,
1859— 64 A k. tech. 2311. Sheybal J a n , ur. Złoczów 1853, gimn.,
1871— 2 Ak. tech. 2312. Sheybal Józef, ur. Złoczów 1852, gim n.,
1871 — 5 Ak. tech. 2313. Dr. Shoklisch Jakób , ur. U nterngeojriach
(Ulirya) 1815, 1852—3 Ak. tech. 2314. f  Sianożęcki M aryan, ur. 
Mohilew (Rosya) 1868, uczeń szk. kadetów w P etersburgu , 1887 — 9 
Ch. 2315. Sichulski F ry d ery k , ur. Raycza 1834, rok przygotow.,
1854— 6 A k. tech. 2316. Siciński H enryk, 1882— 3 sł. Pol. lwow. 
2317. Siciński W acław , ur. M ilatyn 1842, egz. wst., 1863 — 70 Ak. 
tech. 2318. Sidorowicz Kazimierz, ur. Przem yśl 1873, real., 1892—7 
I. 2319. Sidorowicz Stanisław , ur. Lwów 1846, real., 1865—8 Ak. 
tech. Ob. adj. kol. p. we Lwowie. 2320. Sidorowicz W łodzimierz, 
ur. K uropatnik i 1851, gimn., 1870 —1 Ak. techn. 2321. Sidorowicz 
Zygm unt, ur. Lwów 1846, real., 1863'—4 Ak. techn. 2322.* Sie- 
bauer Benedykt, ur. Czerniowce 1847, real, (z odzn.), 1863— 8 Ak. 
tech., pracował przy  kol. L . C. J ., A lbrechta i państ. Ob. inspektor 
i naczolnik sekcyi konser. kol. p. w Przem yślu. 2323 . Siebauer 
Eugeniusz, ur. Lwów 1869, 1890— 2 M., nast. sł. Pol. we W iedniu, 
był asyst. k a t. M. w Pol. Iw. Ob. in ż .-a d j. kol. państ. w S try ju . 
232-1. Siebold J a n ,  ur. B rzeżany 1869, gimn., 1 8 8 7 — 92 Ch. Ob. 
kontrolor gorzelń, w Żółkwi. 2325. Siedmiograj Michał, uv. Stani- 
słówów 1877, realn., 1896—7 I. 2326. Siekierzyński K aro l, ur. 
Sokal 1841, real., 1862 — 5 A kad. techn. 2327. Sielecki S te fan , ur. 
Sielce 1850, gimn., 1870— 1 Ak. tech. 2328. Sienkiewicz Broni
sław, ur. Przem yśl 1875, gimn., 1895— 7 M. 23'29. Sienkiewicz 
Franciszek, ur. Lwów 1869, real., 1890— 7 I . 2330. Sienkiewicz 
Jan , u r. Lwów 1867, real. (6 kl.), 1890 — 1 I . ndz. Ob. p rak t. Dyr. 
skarbu we Lwowie. 2331. Sienkiewicz Platon, ur. Czerniawa 1847, 
gimn., 1865—7 Akad. techn. Ob. tłómacz sądowy w Złoczowie. 
2332. Sienkiewicz Stefan, ur. Lw ów  1864, gimn., ukończony Uniw.,
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1895— 6 M. Ob. koncepista D yr. policyi we Lwowie. 2333 . Sien
kiewicz W ładysław , nr. Lwów 1847, real. (5 kl.), egz. wstęp.,
1867— 71 Akad. techn, 2334-. Signio Karol, nr. Lwów 1839, real. 
(1 kl.), 1859 — 60 Ak. tecli. 2335.* Signio M aryan, ur. Lwów 1846, 
real., 1865—7 A k. teeh. Ob. nauczyciel g ry  na fortepianie i śpiewn. 
Skomponował .wiele utworów na fortepian. 2336. Sikorski A ntoni, 
ur. W ojsław, 1879— 82 M. Ob. asy sten t rach. w  M inister, skarbu. 
2337. Sikorski Józef, ur. Żeżawa 1839, rok przygot., 1852— 3 Ak. 
tecli. 2338. Sikorski Leon, ur. Dębniki, 1879—83 B. Ob. adj. kol. 
państ. 2339. Sikorski Maurycy, ur. Tarnopol, 1874 — 9 Ok. Obecnie 
kontrolor gorzel. Mędrzechów. 2340. Sikorski Roman, ur. W arszawa,
1880— 2 B. 2341. Sikorski Stanisław , ur. W ojsław  1861, 1880— 90 
I. Ob. prakt. Tow. wzaj. ubezp. we Lwowie. 2342. Sikorski Tadeusz, 
ur. Borusowa 1851, gimn., 1870—6 I. Ob. nadinż. b iura  meliorac. 
W ydz. kraj. 2343. Silberstein  Baruch, ur. Lwów 1844, real. (3 kl.), 
egz. wstęp., 1865 — 7 Ak. tecli. Ob. przedsiębiorca bud. we Lwowie. 
2344. Silberstein  Dawid Mojżesz, ur. Lwów 1857, 1877—84 I. Ob. 
przedsiębiorca budów, we Lwowie. 2345.* Silberstein  Herman, ur. 
Lwów 1855, real., 1875— 7 M., nast. sł. Pol. we W iedniu. Ob. inź. 
kol. p. we Lwowie. 2340. Sim A braham , ur. Lwów, gimn., słuch, 
ch irurg ii, 1853— 4 Akad. techn. 2347. Sim Joachim, ur. Jarosław ,
1875— 8 Oh. 2348. Simmel Meyer A lfred , ur. Lwów 1842, real.,
1856— 63 Ak. tecli. 2349. Simon Edward, ur. Brody 1831, 1850—3 
A k. teeh. 2350. Singer Ascher, u r. Kam ionka 1824, 1854— 5 A k. 
techn. 2351.*  Sinkiewicz W ładysław , ur. Lwów 1847, real., egz. 
wst., 1872 — 3 Ak. tecli. Ob. inź. i zast. naczelnika ogrzewalni kol. 
p. w Krakowie. B rał udział w walce w  r. 1863/4 , w zię ty  do nie
woli przebyw ał na Sybirze przez 5 lat. 2352. Siwadłowski Marceli, 
u r. Z arszyn  1845, real., 1864—72 Ak. teeh. 2353. Skaliński F ra n 
ciszek, u r. Lwów 1825, 1850— 3 Ak. teeh. 2354. H r. Skarbek F ry 
deryk, ur. W arszaw a 1865, real., 1885— 6 B. 2355. Skarżyński 
H enryk, ur. P łock  (Kr. P .) 1869, 1893—4 M. ndz. Ob. sł. A k. gór. 
w Leoben. 2356 .*  Skaw iński Leon, ur. K ańczuga 1858, real.,
1878—84 B. Ob. inż.-adj. sekcyi konser. kol. p. w Jarosław iu . 
2357. Skaw iński S tefan , ur. K rasnystaw  (K r. Pol.) 1874 , realn.,
1894— 5 Oli. ndz. 2358.* Skibiński H ipolit, ur. Folw arki podomi- 
m inikańskie 1865, real., 1884- - 5 1. Ob. adj. podatkowy w Ciesza
nowie. 2359.* Skibiński K aro l, ur. Kamieniec podolski 1849, real. 
(odzn.), 1866—8 Ak. tecli., nast. sł. Pol. we W iedn iu , pracował 
przy bud. kol. w K ary n ty i i G-. A u s try i, by ł a sy s t. kat. geom etryi 
w ykr. w Pol. Iw., zastępow ał profesora. Ob. prof. kat. budowy kol. 
żel. i tunelów w Pol. Iw. W  r. 1 8 9 1 — 2 sprawował urząd rektora. 
O głosił wiele prac naukowych. 2360. Skibniew ski W acław, ur. Po- 
powce (Rosya), 1884— 5 M. 2361. Skibniew ski Zygm unt, ur. W oł- 
kowce niższe 1868, sł. Pol. we W iedniu, 1890 — 2 M., nast. słuch, 
szkoły roln. w D ublanach. Ob. gospodaruje w Proszkowie (Pod. ros.). 
2362.* Skoczyński W ładysław , u r. Rymanów 1865, real., 1885— 91
I., I I . egz. p., był asyst. kat. robót wodnych w Polit. lwow. Ob.
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inż.-adj. s ta r. w Krakowie. 2363. Skofleg K arol, nr. R oh a ty n  1874, 
real., 1896 —7 I. 2364. Skolimorski Józef, ur. D eniska 1842, real.
(4 kl.), egz. w st., 1861— 2 Ak. tecli. 2365. Skólski Mieczysław, ur.
M ichałówka 1838, real. (2 kl.), 1851— 6 Akad. tech. Ob. właściciel 
dóbr. ziems. 2366. Skopczyński Teofil, ur. Czerniowce, 1876—8 I.
2367. Skotnicki H ipolit, ur. Stanisławów, 1872— 8 I. Ob. inź.-adj. 
kol. państ. w Nowym Sączu. 2368. Skowroński Karol, ur. Maków, 

r* i S  1875— 6 M. 2369. f  K s. Dr. Skrochowski E ustachy, ur. Kotowa wola /£. 9.
1843, real., 1858— 63 Ak. tech., nast. słuch. teol. w TJniw. lwow., 
by ł prof. teol. TJn. Iw. 2370. Skrowaczewski Kazimierz, ur. Lwów ^  -
1863, 1883— 7 I., II. egz. p. (odzn.) 2371. Skrzyński Tadeusz, n r.
Lwów 1877, real., 1895—7 I. 2372. Skrzyszow ski Aleksander, ur.
Cieplice 1861, 1879—84 I. Ob. inż. W ydz. pow. w M yślenicach.
2373. Skrzyszow ski Seweryn, ur. Lwów 1846, egz. w st., 1862 — 5 
Ak. tech. 2374. Skrzyszowski Tadeusz, ur. Cieplice 1864, 1881— 5 
Ch. Ob. adj. kol. p. we Lwowie. 2375. Skulski Apolinary, ur. Śnia- 
ty n  1845, real., 1865 — 70 Ak. tech. Ob. inż. i zast. naczel. sekcyi 
konser. kol. p. we Lwowie. 2376. Skulski Józef, u r. Swirc 1844,
■egz. wst., 1 8 6 3 -  9 Akad. techn. Ob. inż. kol. państ. w Krakowie.
2377. Skulski M ichał, ur. Nadworna 1874, real., 1893 - 7 M.
2378. Skulski T ytus, ur. Śniatyn, 1877 -  8 0 1. Ob. adj. kol. państ. 
we Lwowie. 2379.* Skw arczyński K aro l, ur. T urka 1844, real.,
1872— 4 I. Ob. naucz, semin. naucz, w Rzeszowie. 2380. f  Skw ar
czyński Stanisław , ur. Gmówczyń, 1872—4 Ak. tech. 2381. Skwar
czyński W ładysław , ur. Żelechów, 1872 — 7 I. Ob. nadinź. w N a
m iestnictw ie. r 2382. Śląski Dyonizy, u r. Lwów 1833, 1850—4 Ak. 
tech. 2383. Śląski Jarosław , ur. Bełżec, 1877— 80 Ch. 2384.* Sla- 
wiczek W ładysław , ur. Lwów 1861, real., 1879— 82 I. Ob. ad junk t 
kol. p. we Lwowie. 2385. Śliw iński J a n , ur. Rożniów 1840, egz. 
wst., 1860— 2 Akad. tech. Ob. redaktor czasopisma „W olny G łos“ .
2386. Śliw iński Jan , u r. Kraków, 1876 — 8 Ch. Ob. kontrolor gorzel. 
w Brzeżanach. 2387. Śliw iński Karol, ur. Lwów 1854, real., 1871—2 
Ak. tech. 2388. Śliw iński Zygm unt, ur. Lwów, real., 1878— 83 I.
Ob. inż.-adj. kol. państ. w Stanisławowie. 2389. Ślubowski Stefan; 
ur. Radziejów (K r. P .) 1872, gimn., słuch, medycymy w W arszaw ie,
1895— 7 M. 2390. Sław iński M arceli, ur. Rzeszów 1839, gimn.,
1860— 2 Akad. tech. 2391. Sławuszewski Zygm unt, ur. Mągierów,
1877— 9 I. 2392 . Słobodzian E m il, ur. B ursztyn  1864 , real.,
1883—4 I . 2393.*  Słomka K onrad, ur. Oświęcim 1857, real.,
1877— 80 I., nast. sł. Pol. w Gracu. Ob. inż.-adj. sekcyi konserw, 
kol. p. w Krakowie. 2394. Słomka Stanisław , ur. Św iątn ik i górne,
1875— 6 B. 2395. Słonecki Albin, ur. Czerniowce 1845, real. (5 kl.), 
egz. w st., 1867 — 73 Akad. techn. Ob. w łaściciel dóbr ziemskich.
2396.* Słonecki Teofil, ur. Czerniowce 1846, real., 1867— 73 Akad. 
tech. Ob. właściciel dóbr ziemskich. 2397. Słonecki W iktor, ur. K o
łomyja 1868, real., 1886— 90 I. 239S. Słotołowicz Franciszek, ur.
Sanok 1844, real., 1865 — 70 Ak. tech. 2399. Słotołowicz J a n , ur.
Sanok 1848, real., 1869— 70 Ak. tech. 2400. Smakowski W acław ,
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ur. Michałów (Kr. P .) 1865, sł. Pol. we W iedn iu , 1888—90 M.
Ob. inź. p rzy kopalniach nafty  w W ęglówce. 2401. Sm eryczyńslti 
Antoni, ur. Tłumacz 1874, real., 1894— 5 Ch. 2402.* ;§jneryczyński 
F ranciszek , ur. Tłum acz 1868, real. (z odzn.), 1886 — 90 M., I I .  
egz. p. z odzn., był asyst, w Pol. Iw., pracował w licznych fab ry 
kach zagranicznjrch. Ob. kierow nik szkoły zawodowej w Sułkowicach.
2403. Smochowski T ytus, ur. Lwów 1834, szkoła przyg., 1854— 6 
Akad. tech. 2404. Smochowski W ita lis , ur. Lwów 1828, 1851— 2 
A k. tech. 2405. Smole Michał, ur. Lubiana, 1857—9 Akad. techn., 
nast. sł. Pol. W iedeń. 2406. Smoleński F ranciszek , 1874— 5 Akad. 
tech. 2407. Smoliński Józef, ur. Czerniowce 1843, real. (z odzn.),
1866 — 7 Akad. techn. 2408. Smolka M aryan, ur. Bogdanówka,
1874— 5 Ak. tech. 2409. Smolka Zygm unt, ur. M ajdan 1840, egz. 
wst., 1857 — 64 Ak. tech. 2410. Smulikowski H en ry k , ur. Lwów 
1878, real., 1895— 7 I. 2411. Smyczyński Ludw ik, ur. Lwów 1864, 
real., 1883 8 M. Ob. asyst. Inspek to ra tu  przemysłowego we Lwo
wie. 2412. Snopek Em il, ur. Lwów 1870, sł. Uniw. Iw., 1893— 4 ^
sł. Pol. Iw. ndz. Ob. zast. naucz. gimn. w Drohobyczu. 2413. Sob- 
czyński Józef, ur. Lwów 1878, gimn., 1896— 7 I. 2414. Sobel 
Naftali, ur. Rzeszów 1835, szkoła przygot., 1854— 61 Akad. techn.
2415. Sobolak Franciszek, ur. Stanisławów, 1854— 5 Akad. techn.
2416.*  Sobolewski Felicyan, ur. Tarnówek 1856, real., 1874—80 I.
Ob. naczelnik stacyi kol. p. w Limanowej. 2417. Sobolewski Ludw ik, 
ur. Tarnówek 1860 , 1879 — 83 I., I I . egz. państ. 2418. Sobolewski 
Z ygm unt, ur. Tarnówek 1864, 1885— 92 I., I I . egz. p. 2419. So
chacki Zygm unt, ur. Lwów 1877, real., 1896—7 M. 2420. Sokal 
Aron, ur. Lwów, 1877 — 9 I. Ob. inź.-adj. kol. państ. we Lwowie.
2421. Sokal Izaak , ur. Dąbrowa 1837, real. (2 kii), 1854— 9 Alt. 
tech. Ob. naucz, re lig ii mojż. we Lwowie. 2422. Sokal Sclnnelkes 
D aw id , ur. Lwów 1833, real. (z odzn.), 1852— 60 Akad. techn.
2423. Sokal Zygm unt, u r. Lwów, 18 8 8 — 93 I. 2424.* Sokol Adolf, 
ur. Kossów 1837, egz. w st., 1854— 7 Ak. tech., nast. słuch. Akad. 
leśnej w M ariabrunn. Ob. lu stra to r lasów i dóbr państ. w Peczyni- 
źynie. 2425. Sokołowski A nton i, 1875—8 Ch. 2426. Sokołowski 
Karol, ur. Ł uka mała 1843, real., 1862—4 A k. techn. 2427. Soko
łowski R yszard , ur. Połoweck (Rosya) 1846 , gimn. (6 kl.), egz. 
wst., 1865— 6 A kad. techn. Ob. w łaściciel dóbr Połoweck (Rosya). 
2428.* Sokołowski W ito łd , ur. Brzezno (K r. P .) 1871, gimn.,
1892— 7 M. 2429. Solecki Edmund, ur. Lwów 1841, real., 1858— 64 
Akad. techn. 2430. Solecki K aro l, u r. Lwów, real., 1878 — 9 I.
2431. Soleski Józef, ur. Sochodnica 1845, g im n., 1867—8 Akad. 
tech., b y ł prof. szltoły realnej i dyr. szkoły przem ysł, we Lwowie.
Ob. radny  m. Lwowa i poseł na sejm krajowy. 2432. Solman Jan, 
ur. K uźnia (Kr. P .) 1867, 1887 — 90 M. Ob. przy kopalni nafty  
w Schodnicy. 2433.* Sołtyński A ugust, ur. Stanisław ów  1842, real.
(z odzn.), 1861 — 6 Ak. tech. Ob. nadinż. kol. p. we Lwowie. Ogłosił 
kilka artykułów  fachowych. 2434. Sontag K a ro l, ur. Przem yśl,
J.877 — 80 M. 2435. Sopuch Ernest, ur. Lwów, 1872— 3 Alt. tech.
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2 4 3 6 . Sopuch R ainer Józef, ur. Lwów, 1877 —82 I., II. egz. p. Ob. 
nadinż. w m inist. spraw wewn. we W iedniu. 2 4 3 7 . Sośnicki Sewe
ryn, ur. R adziechów  1845, egz. w stęp., 1863— 69 Ak. tech. 2 4 3 8 , 
Sosnowski L udw ik Józef, ur. Lwów 1863, 1 8 9 5 —7 B. ndz. 2 4 3 9 . So
snowski Józef, M aryanówka (Podole ros.) 1865, real., 1889— 94 B. B y ł 
asys. ka t. budów, na Pol. lwów. Ob. przedsiębiorca budowl. we Lw o
wie, 2440 . Soupper Ja n , ur. Uście zielone 1850, real., 1867 — 69 Akad. 
tech. 2441. Sowa Leopold, ur. Ju d en b u rg  (Styrya) 1840, 1859 - 6 3  
Ak. tech. Ob. nadinż. kol. cesarza Ferdynanda we W iedniu. 2442. 
Sozański M ichał, nr. Lwów 1853, gimn. i real., 1 8 7 0 —76 B. Ob. 
artysta-m alarz  i docent Pol lwow. dla mai. akw arel. 2 4 4 3 . Sozański 
Teofil, ur. Mielnicz 1835, gim n,, 1857 — 58 Akad. tech. 2444. Spal- 
tenstein  Franciszek, ur. Szónanger 1856, real., 1878 — 83 I. Był 
elew. ewid. ka tastrów  w Przemyślu. 2445. Spat Benjam in Bertold, 
ur. Lwów, 1872—74 Ak. tech. B ył as. poczt, w Ja rosław iu . 2 4 4 6 . 
Spausta Bolesław, ur. Sambor 1851, real. (5 lii.), egz, wst. 1869 — 71 
Ak, tech. 2447. Sperber N atan, ur. Tyśm ienica 1862, real , 1886 -  7 1.
2448. Spoliński K azim ierz, ur. Nowy T arg  1862, 1882 — 84 M,
2449 . Sporek Jan , ur. W itkowice, 1873— 4 Ak, tech. 2 4 5 0 . Sporn 
Adolf, 1888— 9 I. nadz, Ob. as. pocztowy w Brodach. 2451. Spysz 
Stanisław , ur. Kraków 1866, real., 1888—90 I. 2452. Sroczyński 
W ładysław , ur. B udapeszt 1863, 1880—8 I,, II . egz. p. Ob. inź.- 
adj, s tarost. w Nisku. 2453 .*  (Sroka) Jarosław iecki Józef, ur. J a 
rosław  1864, real., 18 8 6 —92 I., I I . egz. p. B ył asys geom. w ykr. 
na Pol. Iw. Ob. inź.-adj. starostw a w Tarnobrzegu. 2454. Srokowski 
Karol, ur. Lwów 1878, gimn., 1896— 7 I. 2455. Stach Eugeniusz, 
ur. S tara Sól 1845, Szkoła górnicza, 1867 — 9 Ak. tech. 2456. Sta- 
chiewicz Antoni, ur. Tarnopol, 1881— 2 I. 2457.'" Stachiewicz P io tr, 
ur. Nowosiółki gościnne 1858, real., 1876 — 77 B., następnie szkoła sztuk 
piękn. w Krakow ie i Ak. sztuk piękn. w Monachium. Odbył podróże art. 
po Niemczech, W łoszech i Belgii. Ob. artysta-m alarz w Krakowie. 2458. 
S tachórski Józef Romuald, ur. Lublin, 1880 — 2B. Ob. budów, w K ra 
kowie. 2459 .*  Stachowski Janusz Bożomir, ur. Zarudzie 1853, real.,
1872 — 76 B. i Oh. B ra ł udział w dekor. auli i bibliot. Pol. lwow, 
W ykonał liczne plany bud. pryw. i publ. Ob. insp. gorzel. w Brze- 
źanach. 2460.*  Stadtm iiller K arol, ur Lwów 1848, real., 1 8 6 4 -  7 
Ak. techn,, n ast. sł. Pol. Zurych (dyplom inżyn.). Zajmował posady 
inż. w fabr. maszyn w Bernie, B erlinie i W arszaw ie. Ob. prof. szk. 
przem. w Krakowie. W ydał podręcznik do konstr. m aszyn (4 tomy). 
2461. Stahl Alfred, ur. Kraków 1870, gim n., 1 8 9 1 —6 Oh, 2 4 6 2 . 
S tand Josel, ur. 1830, 1850— 1 Ak. tech. (Oddział komer.) 2463. 
Stankiewicz Stanisław , ur. Buczacz 1847, sł. inst. tech. w Krakow ie,
1864— 6 Ak. tech. 2464*. Stańkowski Jan , ur. Zastaw na (Buków.) 1858, 
real., 1879— 84 Oh. B y ł przez 5 la t chemikiem w  fabryce cukru, 
następnie inż. naft. B ył dyrek. Z akładu gazowego w Stanisławowie. 
2465*. Stapf Adolf, ur. Tarnopol 1862, real., 1879— 84 B. P racow ał 
w biur. budów. Ob. konces. budowniczy w Tarnowie. 2 4 6 6 . Stark  
H enryk, ur. W iśnicz nowy 1872, real., 1891 — 6 B. Ob. adj. bud.
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w N am iestnictw ie. 2 4 6 7 . Staszkiew icz Jan , ur. Sambor 1866, real., 
1888— 9 B., n ast. Akad. leś. we W iedniu. Ob. elew. leśnict. w H ry- 
mowie. 2468 . Staszkiewicz M ichał, ur. Zaleszczyki 1867, real.,
1887— 90 M. Ob. asyst, poczt, w Zaleszczykach. 2469. Stanb Jerzy , 
ur. Lwów 1861, 1882 — 5 M. Ob. adj. i naczelnik stacy i kol. pańs. 
w Lubieńcach. 2470. Staw arski S tanisław , ur. Sieniawa 1867, real.,
1890— 93 B. 2471. Stecher H enryk, ur. Lwów, 1850— 1 Ak. tech. 
2472.* Steczkowski W aleryan, ur. Ocieka 1858, r e a l ,  1877 — 81 
M. Ob. urz. ogrzew. kol. państ. w Podgórzu. 2473. Stefański Józef, 
ur. Uście solne 1829, sł. fil., 1850 — 1 Akad. teckn. 2474. Steifer 
M aryan, ur. Humeniec, 1876— 81 M. Ob. inż. adj, ogrzewał, kol. p. 
w Podgórzu. 2475-7 Stein Nessanel, ur. Stanisławów, 1 8 7 2 —8 I. 
2476. Steiner Jakób, ur. W arszaw a 1873, real., 1891— 2 I .  2477. 
S teingruber Robert, ur. Żółkiew 1850, gim ., 1868— 9 i 1875 — 6 M. 
Ob. inż. kol. państw , w Stanisławowie. 2478. Steinkeller P iotr, ur. 
Samoklęski, 1874— 6 Oh. Ob. ofic. kontr, cukrowni w Sędziszowie. 
2479. Steinsberg Eugeniusz, ur. Brody, 1874— 5 Ak. tech. nadzw.
24S0. Steinsberg Mordko, ur. Lwów 1843, real., 1 8 6 0 —5 Ak. tech. 
2481 . S te in th a l Mojżesz, ur. M ajdan średni, 1877 ■ 81 M. Ob. ofic. 
poczt. 2482. Stekel H enryk, ur. Lwów, 1881 — 3 M. Ob. inż. adj. 
w arsztatów  kol. pańs. w Stanisław ow ie. 2483. Stekel Józef Gedalie, 
ur. Tarnopol 1847, real. (3 k l ), egz, wstęp., 1868 -  70 Akad. tech., 
2484. Stelzer Jan , ur. Janów  1860, 1880 4 Oh. 2485. Stelzer Karol,
ur. Janów , 1 8 7 3 —9 I, Ob. nadinż. kolei państ. w Krakowie. 2 4 8 6 . 
S telzer K onstanty , ur. Tarnów 1843, real., 1861 - 7  Ak. tech. Ob. 
inż. kol. państw, we Lwowie. 2487. Stenzel Józef, ur. Lwów 1875, 
real., 1 8 9 6 —7 M. 2488. Stengel Gustaw , ur. Lwów 1844, real., 
1862—4 i 1866 - 8  Akad. techn. 2489 . Stepek M ichał, ur. Haczów
1850, gim n., 1871— 2 Akad. techn. Obecnie dyrektor szkoły im. hr. 
Skarbka w Drohowyżu. 2 4 9 0 . Stepkiewicz Wojcioch, ur. T arnobrzeg 
1868, 1887— 93 I. Był. asyst. kat. rob wod, Pol. Iw., I I . egz. p. 
Ob. inż. adj. starostw a w Przem yślu. 2491 . Stetkiewicz Ignacy , ur. 
Podhajce, 1876 — 7 I. 2492. Stetner Franciszek, ur. Czortków 1876, 
real., 1896 —7 I. 2 4 9 3 . Steuerm ark Jakób , ur. Działoszyce (Kr. poi.)
1875, real., 18 9 5 —7 M. 2494. Stępień Józef, ur. Jarosław  1869, 
g im n , słuchacz praw, 1895 — 7 I. 2495 . Sternal Tomasz, ur. Brody,
1881 — 2 B. Obec. ofic rachunk. N am iestnictw a we Lwowie. 2 4 9 6 . 
Stimmler Jakób, ur. Jarosław , 1876 - 8 0  I. 2497 . Stipek Ludw ik, 
ur. W ieliczka 1860, 1879 - 83 B. 2498. Stipek R yszard, ur. P rag a
1853, real., 1 8 7 1 -  4 Akad. tech. 2 4 9 9 . Stobiecki Stefan, Chełmek
1859, 1880— 85 I., I I . egz. p. Ob. inż.-asyst. W ydz. krajów, eksp. 
Kraków. 2 5 0 0 . Stojałowski do S ternberg Eugeniusz, ur. Lwów 1840, 
real., 1858 - 64 Ak. tech. 2501.* Stojowski W ładysław , ur. Izaków
1848, real,. 1865— 67 Akad. tech., nast. sł. Pol. we W iedniu. Był 
pomocnikiem tech. W ydziału krajów, przez 10 lat. Ob. inż. powiat, 
w Buczaczu. 2 5 0 2 . Stocker Alfred, ur. Gorzyce 1875, real., 1894 5
M. 25 0 3 . Stockera A lfred, ur. Czerniowce 1846, egz. dojrz., 1867— 8 
Akademia techn. 2504. Stolfa W ładysław , ur. K ałusz 1875, real.,
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1 8 9 3 —7 I. 2 505 . Strompor Karol, ur. Sanok 1852, egzamin w stęp.,
1867 - 70. Ak. tech. 2 5 0 6 .f  Straszewski Romuald, ur. Wola Zagłobińska
1878, real., 1895— 7 M. 2507. Staw iński W ładysław , ur. Stanisławów
1844, egzam. wstęp., 1862— 8 Ak. tech. 2 5 0 8 . Strnad Ferdynand, nr. 
Zarudce 1844, egz. wst., 1862— 3 Ak. tochn. 2 5 0 9 . Strnad H enryk, ur. 
Podkam ień 1840, real., (I kl.), egzam. wstępny, 1861 — 3 Ak. tech. 2510.*  
S troka Aleksander, ur. Dwory 1829, real., 1845 —7 Akad. techn., 1850— 2 
sł. Pol. w Pradze. Pracow ał przy bud. dróg i jako kierownik źabr. 
maszyn rolnicz. w Stanisławowie, następnie przy D yrekcyi poczt i te 
legrafów we Lwowie. Ob. nadradca bud. D yr. poczt Lwów. 2511. Stroka 
Jan , ur. Kraków  1870, gimn., 1888 — 96 I. 2512.* Stroka Kornel, 
ur. Budapeszt 1866, real., 1884— 93 B., II. egz p. P rak tykow ał 
w zakł. gazów, i urz. budów, w Krakowie. Ob. inż.-adj. konserw acyi 
kol. p w Krakowie. 2513. Stroński Ja n  Stanisław , ur. Ciężkowice,-
1877— 82 I. Obecn. inź. powiatowy w Tarnopolu. 2514.* Stroński 
K ajetan, ur. Załubiniec 1854, real., 1872— 7 I. Ob. inż. W ydz. kr. 
i konces. budów, w Nowym Sączu. 2 5 1 5 .f  Stroński W łodzimierz 
Tytus, ur. P ieniaki, 1873—76 I. 2516. Strum iłło Jan , ur. Wilno,
1873 — 5 Ak. techn. nadz. 2517. Strusiewicz M ichał, ur, Komorno
1864, gimn., 18 8 3 —4 Ch. 2518.f  Strusiew icz Zygm unt, ur. P rusy
1839, real. (1 kl.), egz. wst., 1854 — 5 Ak. tech. nadz Był. refer. dla 
spraw , roi, Wydz. kraj., prof. Szkoły roln. w D ablanach i doc. Pol. 
lwow. 2519 .*  Strzelbicki Sylwery, ur. Czercze 1860, real., 1880— 6
I., II. egz. p., pracował przy kol. K . L. Obecn. inź. melior. W ydz. 
krajów. 2 5 2 0 .s Strzelbicki W ładysław , ur. P ruchnik 1855, gimn.,
1876 — 8 Ch., egz. na naucz. Szk. W ydz. Ob. ofic. poczt, w K rak o 
wie. 2521. Strzyźowski M aryan, ur. Złoczów 1870, real., 1890 — 1 
I. Ob. porucznik piechoty we Lwowie. 2522. Studnicki Ju lian , ur. 
Pojaw a 1830, 1850— 1 Akad. tecknicz. 2523 . Studziński Adam, ur. 
Kraków , 1878— 9 I. Ob. urz. K asy Oszcz. w Krakowie. 2524 , Stu
dziński W ładysław , ur. Kraków, 1878— 9 Ch. 2525. Stupnicki T y 
mon, ur. Serednie małe, 1875 — 9 M. Ob. rewid. rach kol. państw , 
w Stanisławowie. 2526 . Stw iertn ia  A lfons, ur. Bogucice 1863
1882— 6 M. 2527.f  Stw iertnia Oskar, ur. Bogucice, 1 8 7 6 —80 M. 
2528. Styber Zygm unt, ur. W yżuiany 1868, real., 1888 — 95 I. Ob. 
przy kopalni nafty  w Schodnicy. 2 5 -9 . Styczyński M ichał, ur. Je - 
remicze (Litw a) 1873, gimnaz., 1895 —6 M. nadzw. 2 5 3 0 . Suchecki 
W ładysław , ur. Grodno 1859, 1884 — 6 Ch. nadzw. Ob. w fabryce 
cukru w Rosyi. 2531. Suchodolski Ja n , ur. Zawiej, 1879—80 I. 
2532. Suchodolski Kornel, ur. Lwów 1840, real., 1 8 5 8 —60 A kad. 
tech. 2533 . Sułkowski Stanisław , ur. Stanisław ów  1870, szk. leśn. 
we Lwowie, 1893— 4 B. nadzw. 2534. Sumowski Tomasz, ur. Pod- 
dębce (Rosya) 1852, real. i gim n. (5 kl.), egz. w st., 1870— 2 Akad. tech. 
2535. Smnper Adolf, ur. Kołomyja, 1 8 7 3 — 76 B. nadzw. Ob. inż. 
pow. Rzeszów. 2 5 3 6 . Surzycki S tan isław , Lublin  1871, gim ., 1889 
— 90 M. nadzw. 2537.* Św iątkow ski Antoni Szczęsny, ur. Lwów 
1852, real., 1870— 5 I. B ył inspektorem  gorzelni we Lwowie, pro
jek tow ał wiele bud. publicz. i pryw. Ob. oceniciel sądowy real. we
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Lwowie. 2538 . Świątkowski Emil, ur. Czerniowce, 1879 — 80 B. 
2539 . Świda Aleksander, ur. Lwów, 1893 —4 M. 2540 . Świda Ste
fan, ur. Jarymicze (Rosya) 1873, r e a l, 1892 —6 Ch. 2511. Świder
ski Cyryl Józef, ur. Wadowice 1871, 1890 — 1 I. Ob. asyst, rachun. 
dyr. Skarbu Stanisławów. 2 5 4 2 .f  Świdnicki Ignacy, ur. Blinów 1839, 
real,, 1864—7 Ak. tech. 2543 , Świerczewski Czesław, ur. Jekate- 
rynosław (Rosya) 1866, 1884— 7 Ch. Ob. chem. fabryki wyrobów 
platerowanych Józefa Frageta. 2044. Świerczyński Kazimierz, ur. 
Lwów 1871, real., 1891— 7 B. 2545. Świerzyński Jan, ur. Kraków
1864, 1885 8 B. 2 5 4 0 . Śsviętecki Jan Karol, ur. Przeworsk,
1874— 80 I. Ob. adj. kol. p. Przeworsk. 2547.* św ietlik  Aleksander 
ur. Lwów 1870, real., 1888 - 9 5  M. 2548 . Św idnicki Antoni, ur. 
Krosno 1848, gimn., 1868—74 Ak. tech. 2549.Świętorzecki M ieczy
sław, ur. Malinowszczyzna (Rosya) 1862, sł. szkoły techn. w Moskwie,
1886— 7 M. 2550.* Swieżawski Stanisław, ur. P ien iak i 1864, real.,
1882— 8 Cli., II . egz. p. Od roku 1886— 8 as. kat. chem. tech. Pol. 
Iw., zaś od 1888 — 9 as. kat. minerał, i geologii tamże. Zamieszcza 
artykuły w Czasop. tech. we Lwowie. Ob. ofic. kontr. urz. prob. we 
Lwowie. 2551. Świrski Stanisław , ur. Stanisławów 1875, r e a l, 1896 — 7 
M. 2552. Sydoryk Teodor, ur. Chodowice 1866, 1884— 6 Ch Ob. ofic. 
gorzel. Kraków. 2553, Syniewski Wiktor, ur. Czerniowce 1865, gimn.,
1885— 90 Ch., był asyst! kat. geol. Pol. Iw., następnie kontrol. 
gorzelni w Żółkwi. Ob. od 1894 as. kat. technol. chem. Pol. Iw., 
administruje Czasop. tech lwow. Zamieszcza artykuły fachowe tamże. 
2554. Sypniewski W incenty, ur. Wiktorów 1833, real. (2 kl.), egz. 
wst., 1850 — 3 Akadem, tech. 2555 . Szabakiewicz Dominik, ur. Jarosław,
1880 —83 Ch. 2556 . Szafer Mieczysław, ur. Trzciana, 1873— 4 Ak. 
tech. nadz. 2557. Szafrański Jan Józef, ur. Cewków 1863, 1894 — 5 
Pol. Iw. nadzw. 2558.*  Dr. Szajnocha W ładysław, ur. Lwów 1857, 
gimn. (odz.), 1874— 7 Ch. nadz., 1877— 9 sł. filoz. Uniwer. Wiedeń., 
1879— 82 państw, zakł. geol. we Wiedniu. Od 1882 docent a nast. 
z. profesor geol. palentol. Uniw. Jagieł. Odbył podróże naukowe po 
całej Europie. Autor licznych prac geolog. Przeprow. zdjęcia geol. 
okolic karpackich. Brał udział w kongresach nauk. w Berlinie (1885) 
i Londynie (1888). Ob. kores. Ak. TJm. w Krakowie. 2559. Szalay 
Ludwik, ur. Krasiłów (Wołyń), 1876 — 7 Oh. 2500 .*  Szalkiewicz 
Antoni, ur. Stryj 1843, real., egz. wst., 1864 — 6 Akad. techn. Ob. 
kontr, i kier. bud. telegrafów w c. k. Dyrekcyi poczt i telegr. we 
Lwowie. 2501 . Szameit Mieczysław, ur. Bochnia, 1881 - 3 M. 2562.'* 
Szatkowski Henryk, ur. Przemyśl 1859, real, 1877 —80 M. Ob. zast. 
sekr. w Krak. Tow. ubezpieczeń w Czerniowcach 2563 . Szawański 
Kazimierz, ur. Lwów 1852, real., 1870 — 1 Akadem, techn. 2564 . 
Szaynok Józef, ur. Rzeszów 1868, gimn., 1887—93 M Ob. inż. 
mech. w fabryce F. Pietscha i Spółki we Lwowie. 2565. Szaynok 
W ładysław, ur. Rzeszów 1876, gimn., 1895—7 M. 2566 . Szcze
ciński Gabryel, ur. Przemyśl 1831, 1850— 7 Akadem, techn. 2567 . 
Szczepański Kazimierz, ur. Botuszany (Rumunia) 1871, real., 1 8 9 2 —4 
B. i 1896—7 I. 2568 . Szczepański Ludwik, ur. Sokołów 1867, real.,
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1886— 7 B. Ob. asyst. W ydz. k raj. we Lwowie. 25 fil). Szczepański 
M ichał, n r. K orczyn, 1873— 5 Pol. Iw. 2570. Szczepański Michał, 
ur. Honaczówka 1878, gimn., 1896— 7 M. 2571.* Szczepański 
P io tr, ur. Bohynia 1857, real., 1875— 9 sł. Pol. we W iedniu. Ob. 
likw idator Tow ubezp. w Krakow ie. 2572. Szczepański Teofil, ur. 
W arszaw a 1865, real., słuch. inst. tecli. w Charkowie, 1 8 9 1 —4 Cli. 
2573.* Szczepanowski Stanisław , ur. Rozdół 1863, real. (z odzn.),
1879 — 84 I., I I .  egz. p. (z odzn.), by ł asyst. kat. dróg i robót 
wodn. Ob. inż. b iura  melior. W ydz. k raj. we Lwowie. 2574-. Szczep
kowski Felicyan, ur. Lwów, 1874— 5 Ak. tech. ndz. 2575.* Szczęs- 
nowicz Zbigniew, ur. Lwów 1867, real., 1887 — 92 I., sł. fil. Uniw. 
Iw. (1 rok), by ł asyst. kat. geom. w ykr. w Pol. Iw. Ob. nauczyciel 
szkoły real. w Krakowie. 2576. Szczudłowski W incenty, ur. Lwów 
1861, real.,. 1881— 3 i 1894—7 I. Ob. adj. kol. p. we Lwowie.
2577. Szczurowski M aryan, ur. Przem yśl, real., 1871— 4 Ak. teclin.
2578. Sczypczyk W łodzim ierz, ur. Lwów 1876, real., 18 9 4 — 7 M.
2579 . Szczytnicki W ładysław , ur. B ranisza (Kr. P .) 1866, real.,
1888— 92 Oh., by ł asyst. kat. chem. w Pol. Iw. Ob. kierów, zakł. 
garn . w. R aw ie ruskiej. 2580. Szediwy Stanisław , ur. Głogów,
1876 - 7 Ch. Ob. ofic. c. k. kasy  kraj. w Krakowie. 2581. Szermeth 
Leon, ur. Skorodno 1826, 1850 1 Ak. tech. 2582. Szlączka W oj
ciech, ur. Haczowa 1844, real. (4 kl.), egz. wst., 1871— 2 Akad. 
tech. 2583.* Szomek W ilhelm , ur. Sanok 1857, real., 1874— 81 I. 
Ob. inż. powiat, w Sanoku. 2584. Szostakiewicz Antoni, ur. Trem 
bowla, 1873— 5 Ak. techn. nadz. 2585. Szostakiewicz Ignacy, ur. 
Lwów, 1879—81 M. Ob. inż. w arst. kol. p. we Lwowie. 2586. Szpet- 
mański Michał, ur. Komarno 1832, real., 1851—4 . Akad. techn. 
2587.* Szpor Zdzisław, ur. K raków  1866, ukończył szk.. przemysł, 
w Krakowie, 1889— 90 M. Pracow ał w fabr. maszyn. Ob. asysten t 
kol. p. w Krakowie. 2588. B r. Szpunt M ichał, ur. Semno (Rosya) 
1868, real., słuch. Polit. we W iedniu, 1887 — 90 Cli., słuch. TJniw. 
w L ipsku. Obecnie chemik , w cukrowni w Landesberg  koło H alli. 
2589 . Szukatka Jan, ur. R adkersburg  (S tyrya) 1862, real., 1883— 4 
I. 2590. Szukiewicz Maciej, ur. Sztokholm 1870, gimn., słuch. Pol. 
w Pradze, 1893—4 Ch. Ob. lite ra t. 2591, Szułkowski P iotr, ur. 
Lwów 1839, real., 1856 — 62 A k. tech. 2592. Szumski Tadeusz S ta
nisław, ur. K raków  1874, real., 1894— 7 I. 2593. Szurek Gustaw, 
ur. Tarnopol 1831, 1850— 1 Ak. tech. Ob. aut. inż. cywil, w Sam
borze. 2594. Szwed K aro l, ur. Lwów 1875 , real., 1894— 7 I. ndz. 
2595. Szybowski Józef, ur. Nowa W ieś 1876 , gimn., 1895— 6 I. 
Ob. sł. praw. Uniw . Ja g . 2596.* Szydłowski Roman, ur. Jabłonów  
1857, real., 1874— 5 ndz. Ob. ofic. kol. p. 2597. Szym ański Tomasz, 
ur. R udn ik  1872, gimn., 1896—7 I. 2598. Szym berski P io tr, ur. 
Przyszanów  1848, real., 1864— 9 Ak. tech. Ob. przedsiębiorca kol. 
p. we Lwowie. 2599. Szymonowicz G rzegorz, ur. B rzeżany 1829, 
1850 — 1 Akad- tech. 2600. Szystow ski K onstan tyn , ur. N iżny No
wogród 1868, real., 1888— 9 Ch. ndz. 2601. Szyszkow ski Ferdy
nand, u r. W ielkie Oczy 1833, rok przyg., 1856— 60 Ak. tech.
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2602. T abaczyński Ju liusz , ur. Eaściszów 1870, real., 1892— 7 
Ch. 2603. Tabaczyński Ludw ik, ur. Trcm bki (Kr. P .) 1871, real.,
1889— 90 M. 2604 Tabeau A n ton i, ur. Oleszyce 1823, 1851— 2 
Akad. teclin. 2605. Tabeński K onstanty , ur. W ilno, 1880 — 1 I. 
2606. T acreiter Józef, ur. S try j 1846 , real. (3 kl.), cg z. wstęp.,
1867— 8 Ale. tech. 2607. Tada Kazimierz, ur. Lwów 1850, gimn. 
(6 kl.), egz. w st., 1872— 4 Ak. tech. 2608. Tadlew ski Jakób, ur. 
Tarnopol 1873, g im n ., sł. TJniw. Iw., 1892— 3 M. Ob. ofieyał poczt, 
we Lwowie. 2609. Talko Kazimierz, ur. Tyfiis (Kaukaz) 1869, real., 
słuch. in st. technol., 1889— 93 M. 2610.* Talowski Teodor, ur. 
Zassów 1857, real., sł. Pol. we W iedniu, 1877—80 B. B ył asyst, 
kat. bud. w szkole przemysłowej w Krakowie i nauczycielem rysun . 
Ob. a rch itek t i konc. budów, w Krakowie. 2611. T angl K a ro l, ur. 
Lwów 1846, real., 1864—6 Ak. techn. 2612. Tannenbaum  Jakób, 
ur. Stanisław ów  1863, 1884— 9 I. Ob. inż.-adj. sekcyi kons. kol. p. 
w S tryju . 2613. T appert F rydo lin , ur. W rocław  1867, gimn., 
1886—7 M. 2614. Tarczałowicz J a n , ur. Bochnia 1869, real.,
1894—7 B. 2615. T argoński Paulin, ur. Żupań 1848, real. (4 kl.), 
egz. w s t.,1868—71 Akad. tech. 2616. Tarnaw iecki A leksander, ur. 
Lwów 1838, real., 1854—8 Ak. tech. 2617. Tarnaw ski Stanisław , 
ur. Krakowiec, 1877—8 i Ch. 2618. Tarnowiecki Jerzy , ur. Czer- 
niowce 1840, 1863—4 Ak. tech. Ob. prof. szkoły realnej w Czer- 
niowcach. 2619. T aroni Ludwik, ur. Kraków  1873, real., 1895—7 
M. 2620. Tascher Joachim, ur. Krakowiec 1830, real., 1851 — 3 
Ak. techn. 2621. Tatom ir Edward, ur. Lwów 1875, real., 1895— 6 
M. 262?. T auschyński Ryszard, ur. K arls tad t 1851, real., 1867—70 
Ak. tech. 2623. Tchorzewski -Bronisław, ur. Olszanica 1846, gimn.,
1866— 7 Ak. tech. 2624. Teicli P inkas, ur. Brody 1843, real. (1 kl.), 
egz. wst., 1867 — 8 Ak. tech. 2625.* Teisseyre H enryk, ur. W ie
liczka 1826, szkoły średnie, 1 rok fil., 1845 — 54 Ak. techn. Do r. 
1858 zajęty  przy  bud. kol. gal. Ob. emer. nadinspektor kol. państ.
2626. Tenner M arkus, ur. Lwów 1835, real., 1 8 5 1 —2 Ak. tech. ndz.
2627.* Teodorowicz Adam, ur. Żywaczów 1863, real., 1881 — 2 Ch., 
słuch. Pol. we Wiedniu, tamże II. egz. p., słuch. Pol. w Zurychu. 
Ob. dyrektor miejs. zakładu gaz. w Stanisławowie. 262S.* Teodoro
wicz Kazimierz, ur. Śniatyn 1871, real., 1890— 7 B. 2629. Teodo
rowicz Mieczysław, ur. Podwysokie 1873, real., 1892— 7 B.
2630. Teply J a n , ur. Lwów 1840, egz. w st., 1856 — 7 Akad. tech.
2631. Terlecki Alfons, ur. Czerniowce 1841, real., 1856— 62 Akad. 
tech. 2632. Terlecki S tefan , ur. Hoszów 1850, real., 1865—8 Ak. 
tech. Ob. inż. kol. p. w Nowym Sączu. 2633. Terlecki W iktor, ur. 
Lwów, 1877 -  83 I. Ob. inż. kop. nafty  w Borysław iu. 2634. T erli
kowski Aleksander, ur. Kocmań 1847, real., 1865 — 7 Akad. techn. 
Ob. inż. kol. p. we Lwowie. 2635. Tetteles Fejwel, ur. Lwów 1841, 
1859— 63 Ak. tech. 2636. Theim er H enryk , ur. Lwów 1869, real., 
1892— 7 I. 2637 . Thiem ann Michał, ur. Lwów 1842, 1 8 6 1 - 6  Ak. 
tech. 2638.* T hnllie Maksymilian, ur. Lwów 1853, gimn., 1871— 2

' Ak. tech., nast. do r. 1876 sł. Po lit. we W iedniu, egz. dypl. P ra-
Ks. Pam iątkow o. 23

\
)
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cował w sekcyi konser. kol. L . C. J ., potem referent w spraw ie bud. 
mostów. Ob. profesor s ta t. budów, i budów, mostów w szkole Po lit. 
we Lwowie, rektor w roku 1894— 5. O głosił drukiem : „S tatykę 
budowli“, „Teoryę mostów“ (2 tomy), „M osty drew niane“, a nadto 
liczne prace z zakresu s ta t. i bud. mostów. 2639. Tliullie S tanisław , 
u r. Świerz 1831, 1852— 3 A kad. teclin. 2640. Tliumen Feliks, ur. 
Lwów 1863, 1882—4 Ch. Ob. adj. kol. p. w m inisterstw ie kolej. 
2641. Till S tanisław , ur. Lwów 1875, real., 1894— 7 I. 2642*. Ti- 
moftiewicz Ju lian , ur. Bochnia 1859, real., 1879—83 M., I I .  egz. p. 
Pracuje w biurach pryw atnych fabr. i przedsiębiorstw ach naftow.
2643.* Tinz H enryk, ur. Dzików 1845, real., 1 8 6 3 —8 Ak. techn. 
Ob. starszy inż. i naczelnik sekcyi konser. kol. p. w Stanisławowie.
2644. T itz  W ładysław , u r, Lwów, real., 1878—82 M. Ob. inż.-adj. 
w arst. kol. p. w Przem yślu. 2645. Tobiaśek Bogusław, ur. R udn ik
1876, real., 1895 — 7 M. 2646. Tobilewicz Ju rij, ur. Je łysaw et-hrad  
(Rosya) 1876, real., L894— 7 I. ndz. 2647. f  Todschindler Leopold, 
ur. Lwów, 1875— 6 I. B ył asyst. rach. w k raj. Dyrekcyi skarbu 
we Lwowie. 2648. T okarski Ju liu sz  W aleryan, ur. Lwów 1877, 
gim n. (5 kl.), 1896— 7 B. ndz. 2641). Tokarski Ksawery, ur. W ar
szawa 1877, szkoła techn. kolei w arszaw sko-w iedeńskiej, 1896— 7 
M. 2650.* T okarski P iotr, ur. S tanisław ów  1861, real., 1882— 6 M. 
Ob. inż.-adj. kol. państw . M arisch-Schónberg. 2651. Tokarski S tan i
sław, ur. Stanisław ów  1853, real., 1871— 5 Ak. tech. Ob. inspektor 
szk. okręg, w Brodach. 2652. T okarski Tadeusz, ur. Stanisławów,
1876— 81 M. Ob. in ż .-a d j. w arszt. kol. państ. w Stanisławowie. 
2653. Tołoczko E dw ard , ur. Paryż 1867, real., 1885 — 93 I. Ob. 
inż. asyst. urz. bud. miejs. we Lwowie. 2654. Tołoczko K onstanty, 
u r. Moskwa 1872, 1891 — 5 Oh. 2655. Tołoczko W iktor, ur. Moskwa

c 1876, realn., 1895— 7 M. 2656. Tomanek Z ygm unt, ur. Zabawa
1863, real., 1884—8 B. B y ł asyst. szk. realnej we Lwowie. Ob. 
asyst, poczt, we Lwowie. 2657. Tomaszewski Rudolf, ur. Herm an- 
stad t, 1872— 3 Akad. techn. 2658. Tomażyński Mieczysław, ur. 
S tra ty n  1850, real., 1869— 71 Akad. technicz. 2659. Tomczyński 
W alery, ur. W yżków (K r. Pol.) 1871, gimn., 1891 — 2 Ch. nadz. 
2660. Tomkiewicz Stanisław , ur. K alw arya, 1878 — 9 Ch. 2661. To- 
polnicki Adam, ur. S tanisław ów  1860, 1881— 6 B. Ob. adj. budów, 
w N am iestnictw ie. 2662. Topolnicki H ieronim , Joktorów  1867,
1890—4  M. ndz. 2663. Topolnicki Jan , ur. Kabarowce 1832, gim., 
1856 — 60 Ak. tech. 2664. Torosiewicz K lem ens, ur. Ostrów 1847, 
sł. in st. techn. w Krakowie, 1864—70 A k. techn. 2665 .* Torosie- 
wicz Mikołaj, ur. Ostrów 1844, real., 1861 — 3 A kad. techn. B rał 
czynny udział w walce w r. 1863/4. Ob. w łaściciel dóbr P u tia tyńce. 
2666 . Torski Grzegorz, ur. Lwów, 1873— 7 B. 2667. Toth Dyonizy, 
ur. Lwów, 1877— 9 I. Ob. adj. tech. krak. tow. ubezp. we Lwowie. 
2668. T o tt Adolf, ur. Lwów 1862 , 1882— 3 I. Ob. oficyał kol. p. 
w Jeziernie. 2669. Tow arnicki A lfred, ur. Brody 1872, 1891— 6 
Ch. ndz. 2670. Tow arnicki Stanisław , ur. Lwów 1870, 18 9 2 —3 B. 
ndz. 2671. Traczewski Kazimierz, ur. Równo 1853, gimn. (5 klas),
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egz. wstęp., 1870— 6 B. 2(572.* T raczyk Joachim, nr. Osielec 1866, 
real., 1891— 6 I., II. egz. p. Ob. inż.-adj. N am iestn. we Lwowie.
2673. Trapszo W ładysław , ur. Stobnica (Kr. P.), real., 1878—81 
Oh. 2674. Trem biński Stanisław , ur. Lublin, 1876 — 7 Ch. nadz.
2675. Trepka Stefan, ur. Solce 1871, gim., 1892 —7 Ch. ’2676. Tre- 
te r Auam, ur. Łonie 1859, real., 1878 — 84 B. 2677.* T reter P iotr, 
ur. Łonie 1857, real., 1877— 82 I., I I . egz. p. Pracow ał przy  bud. 
kol. gal. Ob. właściciel dóbr. 2678.* T reter S te fa n , ur. Płuchów
1864, real., 1884 — 9 B., II . egz. p. Ob. adj. bud. Nam iestnictw a 
we Lwowie. 2679. Trochanowski G rzegorz, ur. Bińczarowa 1821,
1850— 3 Akad. techn. 2680. Trocki Ju lia n , ur. K onstantynopol 
(Rosya) 1869, real., 2 la ta  in st. w eter. w W arszaw ie, 1894— 7 Cli.
2681. Trom peteur Antoni, ur. Lwów 1865, real., 18 8 3 —4 Ch.
2682. Trusew icz S tanisław , ur. W eretków  (Rosya) 1870, gimn.,
1892— 3 Ch. ndz. 2683. Truszkow ski Antoni, ur. K ijów  1850, gim.,
1870 — 6 Ch. 2684. Truszkowski Józef, ur. Głuchów, 1 8 7 8 —9 I.
2685. T rzebicki A nton i, ur. W adowice, 18 7 2 —3 A kad. techn.
2686. T uczyński Kazimierz, u r. Skoryki 1841, 1859— 60 Ak. tech.
2687. Tuffek T ytus, ur. Kossów 1851, real., 1871 — 7 I. 2688. T u - V  a^~ 
leja Józef, ur. Źuraw iczki długie 1869, realn., 1889 —96 Ch., I I .
egz. p. Ob. oficyał gorzel. we Lwowie. 2689.* T ustanow ski M ichał, 
ur. Sambor 1839, real., 1855— 62 Ak. tech. Ob. inż. dyrek. poczt, 
i telegr. we Lwowie. 2690. T ustanow ski Michał, ur. Lwów, 1878 — 9 
I. 2691. Tuzinkiew icz A ntoni, ur. S tryj, 1877— 82 I. Ob. inż.-adj. 
i naczelnik stacyi kol. p. w Gromniku. 2692. Tyc Zdzisław, ur.
Lwów, 1873—80 I. 2693. Tychoniewicz Stanisław , ur. Lwów 1876, ^  
gimn., 1895— 7 I. 2694. Tychowski Aleksander, ur. Koropiec,
1875—81 M. 2695. T ygan Albin, u r. Rzeszów 1876, real., 1896 — 7 
I. 2696. Tylec Józef, ur. Humeniów 1852, real., 18 7 1 —7 I. Ob. 
s ta rszy  inż. kol. państ. 2697. Tym iński Stanisław , ur. S tanisław ów
1877, gimn., 1896 — 7 I. 2698. Tym iński M ikołaj, ur. Pełkinie,
1877— 82 I., I I .  egz. p. Ob. adj. bud. starostw a w Stanisław ow ie.
2699. Tyszarski Edmund, ur. Sidorów 1865, real., 1894— 7 B.

2700.* U dersk i Edward, ur. B ystrzyca, 1879—83 M. Ob. inż. 
kol. p. w Podgórzu. 2701. U jejski Roman, ur. Podlipce, 1874—8 B.
2702. U jejski K a lik s t, ur. W asilkowice 1838 , egz. wst., 1857— 9 
Ak. tech. 2703. U leniecki Józef, ur. Udnów 1840, real., 1856 — 8 
Ak. techn. 2704. Uleniecki Stanisław , ur. Brzeżany 1864, real.,
1889 — 94 B. 2705.* Ullmann E dm und, ur. S try j 1860, real.,
1881— 7 I. B y ł elew. bud. miejs. we Lwowie. Ob. likw idator k rak .
Tow. ubezp. we Lwowie. 2706.* U llm ann Józef, ur. S try j 1863, 
real., 1881 — 6 I. Ob. inż. pow. w Grybowie. 2707. Ullm ann Karol, 
ur. S tryj, 1 8 7 7 —83 I. Ob. in ż .-a d j. ogrzewalni kol. p. w S try ju .
2708.* Uliner N arcyz, ur. W ojniłów  1854, real., 1872 — 7 B. B ył 
urzęd. i dyr. banku zaliczkowego w Stanisławowie. Ob. sekretarz 
zw iązku stowarz. zarobkowo-gospodarczych we Lwowie. 2709. U nter- 
sclnltz Jan , ur. Stanisław ów  1877, real., 1896— 7 M. 2710. U rbany  
Dym itr, ur. Czerniowce 1843, real., 1 8 6 7 —8 Ak. tech. 2711. Urech
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Mojżesz, ur. Lwów 1827, 1850 — 7 Ak. tecli. 2712. Urycki Jan, 
ur. Hliboka (Bukowina) 1847, real., 1868—-70 Akad. techniczna. 
2713. Uryniak Jan, ur. Hawłowice, 1879— 80 Ch. 2714. Ustyano- 
wicz Jan , ur. Lwów 1842, real. (4 kl.), 1861— 2 Akad. teclin.

2715. Vacek Jakób, ur. Sambor 1877, real., 1896 — 7 I. 
271G. Van-Roy Alfred, ur. Sokal 1877, gini., 1896 - 7  I. 2717. Vay- 
liinger Stanisław, ur. Stary Sącz 1875, gimn., 1895—7 I. 2718. Ver- 
gani Ernest, ur. Solec 1848, real., 1863— 5 Ak. tech. Ob. aut. inż. 
górn. w Mtihldorf. 2719.* Vetulani Franciszek, ur. Bochnia 1856, 
real., 1873—8 I., II. egz. p. Odbył podróż naukową do Czech, 
Niemiec i t. d. Ob. inż. kierown. ekspozytury kraj. biura mełiorac. 
w Tarnowie. 2720. Yetulani Piotr, ur. Warszawa 1875, real.,
1894— 7 I. nadz. 2721 . Volpel Eugeniusz, ur. Lwów 1875, real., 
1895 — 7 I.

2722. W achte l K aro l, ur. M oguncya 1843,. real., 1859 — 64 
Ak. tech. Ob. adj. kol. p. 2723. W achtel W iktor, ur. Mainz 1838, 
real. (3 kl.), 1854— 9 Ak. teclin. 2724. W acn ik  Łukasz, ur. Tarno
pol 1877, real., 1896— 7 I. “2725. W ag n er Adolf, ur. Bochnia 1865, 
1879—84 B. 2726.* W agner H erm an, ur. Lwów 1857, real., 
1875— 80 I. Ob. inż.-adj. sekcyi konser. kol. p. w Stanisław ow ie.
2727. W agner Stanisław , ur. Podwołoczysha 1878, real., 1896 — 7 I.
2728. W akanowski Alfred, ur. Lwów, 1876 — 80 Ch. 2729. W alc
Adam, ur. Pabiówka, 1874— 5 ndz. sł. Pol. Iw. 2730. Walę Józef,
ur. Dukla 1852, egz. wstęp., 1870—4 Ak. tech. Ob. naczeln. stacyi
kol. państ. w Jaśle. 2731. Walczak Jan, ur. Zaborów 1871, real.,
1892—3 I. 2732. W alewski Adam, ur. Międzyhorce 1875 , real.,
1895—7 M. 2733.* W alewski Leon, ur. Bochnią 1837, real. (2 kl.),
1854— 60 Akad. teclm. Ob. starszy inż. kol. p. 2734. W alichiewicz 
Mieczysław, ur. Lwów 1866, 1884 — 5 i 1891— 2 I. 2735. W alicki 
Albert, ur. Górowa 1839, egz. wstęp., 1856— 9 Akad. techn.
2736. W aligórski Franciszek, ur. Lwów, 1877 —8 Ch. 2737. W ali
górski Tadeusz, ur. Lwów, 1872 — 3 Ak. tech., 2738 . Wallner Fer
dynand, ur. Toffner (Styrya) 1847, real., 1863— 8 Akad. techn. 
2739. Wallner Franciszek, ur. Eichperg (Styiya) 1861, szkoła ka- 
decka, 1885— 6 Ch. ndz. 2740. W ang Julian, ur. Brody 1844, real., 
1861 — 5 Akad. techn. Ob. właściciel fabryki nawozów sztucznych  
we Lwowie. 2741.*  W ang W ilhelm , ur. Złoczów 1869 , gimn.,
1886 — 90 Ch., II . egz. p: z odzn., był asystentem katedry chemii, 
nast. zastępował prof. techn. cliem. Ob. kontr, gorzel. w Brodach. 
2742. Warady Karol, ur. Kraków 1848, real., 1865— 7 Ak. techn. 
Ob. nadinż. kol. ces. Ferd. 2743. f  Warchałowski Leopold, ur. Kiel- 
niarowa, 1876— 8 B. ndz. B y ł budowniczym. 2744. f  Warchałowski 
Mieczysław, ur. Ustrzyki dolne 1871, real., 1 8 9 1 —6 I. 2745. Wąr- 
chałowski Zdzisław, ur. Pilzno 1878, gimn., 1 8 9 6 —7 I. 2746, War- 
teresiewicz Aleksander, ur. Szczylcze 1883, real., 18 9 4 — 7 B. 
2747. Warteresiewicz Michał, ur. Stanisławów 1847, gimn. (7 kl.), 
egz. wst., 1865—7 Akad. techn. Ob. starszy inż. i naczelnik ogrze
walni w Czerniowcach. 2748. Warunkiewicz Jan, nr. Lublin 1873,



gim. (7 lcl.), 1895— 7 I. ndz. 274-9. W asilew ski K onstanty , ur. K rzy- 
czew (K r. P.) 1870, sł. filoz., 1894 — 5 Cli. 2750. W asilew ski Piotr, 
ur. U hryń , 1872 — 8 1 . 2751.* W asilew ski W ojciech, ur. Lwów 1837, 
gimn. (4 kl.), egz. wst., 1856—8 Ak. tecli. ndz. Ob. gospodarz rolny 
w Siemuszowej. 2752. W asilew ski Zygm unt, ur. Lwów 1877, real.,
18 9 6 —7 I. 2753.* W asilkiew icz A ntoni Eug., ur. K aina 1853, 
real., 1871— 6 I. Ob. inż. kol. p. w Stanisław ow ie. 2754 . W asilko
w ski Józef, ur. L ublin  1868, 4 la ta  słuch.. Uniwers. w W arszawie,
1895— 7 Cli. 2755.* W asilkow ski W łodzimierz, ur. Iszczków  1857, 
real., 1878 — 83 I. Ob. inż.-adj. kol. p. w Sanoku. 275G. W asiu tyń- 
sk i Antoni, ur. Rosochowaciec (Kr. P .) 1876, szkoła średnia (6 kl.),
1896—7 I. ndz. 2757.* W ąsowicz L udw ik , ur. K raków  1848, gim.j
18 6 7 —8 Ak. tech., słuch. Uniw. Pracow ał w Galie. Towarz. ubezp.
i w W ydz. kraj. Ob. kontr, fundacyi hr. Skarbka. 2758. W ąsow ski 
W ładysław , ur. W arszaw a, 1877—8 Ak. teclin. 2759. ^Yasylewski 
Bolesław, ur. G iezałtow iezki, 1874 —8 M. Ob. inż. w arszt. kol. p. 
w S try ju . 2760. W ątorek Karol, ur. Dobczyce 1875, gim n., sł. fil. 
w Krakowie, 1894— 7 I. 2761. W ajda H enryk, ur. Lwów, 1878 80
I. Ob. au t. inż. góra. w Morawie O straw skiej. 2762.*  W ajdow ski 
M ichał, ur. Lwów 1873, real. z odzn., 1890 — 1 I., nast. Ak. wojs. 
W iener N eustadt. Ob. porucznik 4 p. dragonów. 2763. W ciślak Geza, 
u r. K rym nica 1876, real., 1896— 7 B. ndz. 2764:. W eber Alfred, 
ur. Żółkiew 1853, real. (z odzn.), 1868—9 Ak. tech. 2765. W eb er 
Antoni, ur. Lwów 1843, real., 1861— 2 Ak. techn. 2766. W echsler 
Antoni, ur. Ja ssy  (M ultany), 1876— 81 M. Ob. inż.-adj. kol. państ. 
we Lwowie. ‘2767. W eg Salomon, ur. P rzem yśl 1865 , real., 
1885 — 90 I. Ob. inż.-adj. kol. p. 2768. W egm ann A braham , ur. 
L ipkany  (Besarabia) 1861 , 1884— 9 M. Ob. w e fabryce R ephana
w W arszaw ie. 2769. W eich E dw ard , ur. Czerniowce 1848, real.,
1868—70 Ak. tech. Ob. kontr, poczt, w Czerniowcach. 2770. W eich 
M arkus, ur. Lwów 1838, rok przygotow., 1 8 5 6 —7 A kad. technicz. 
2771. W eigel E dw ard , ur. Lwów 1845, real. (2 kl.), egz. wstęp., 
1861 — 2 Ak. techn. 2772. W eigel Józef, ur. Żorniska, 1880— 1 Cli. 
2773. W eimes Ju liu sz , ur. Sambor 1835, słuch. Polit. w Pradze,
1855—8 Akad. techn. 2774. W eimes W alery an , u r. Lwów 1840, 
gim n. (4 kl.), 1857— 8 Ak. tech. nadz. Ob. inspek to r rach. kol. p. 
2775. W ein Klemens, ur. Lwów 1875, real., 1894— 7 M. 2776. W ein 
Leon, ur. Lwów 1870, uczeń szkoły sztuk  pięknych w K rakow ie,
1885— 6 B. ndz. Ob. a rt. malarz we Lwowie. 2777. W einberg  Lewi, 
ur. Lwów 1844, gim., 1862— 3 Ak. tech. 277S. W einert Abraham, 
ur. Lwów 1836, rok przyg., 1855— 61 Akad. techn. 2779. W einert 
Rudolf, ur. S try j 1854, real., 1871—6 I. Ob. inż. kol. p. wre Lwo
wie. 2780.* W eintraub  H enryk, ur. Tłumacz 1856, real., 1874— 9
I., nast. sł. Pol. we W iedniu . Ob. inż. kol. p. 2781. W eisberg 
Samson, ur. Kraków 1874, real., 1S95— 7 I. 2782.*  W eiss Adolf, 
ur. Jarosław  1858, real., 1878—84 B. B ył a sy s t. kat. budów. Ob. 
konces. arcliit. i budów, i profesor .szkoły przemysłowej we Lwowie.

7 8 3 . W eisser A dolf, ur. Lwów 1853, gimn. (7 kl.), egz. wstęp.,
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1861 — 3 A k tecli. 2784. W entzl Ignacy, ur. K raków  1866, real.,
1886—96 B., I I .  egz. pańs. Ob. ad junkt. budów, w N am iestnictw ie. 
2785. W enzel Eugeniusz, ur. Przem yśl, 1872—5 Ak. techn. nadzw. 
2786- W ereszczak Grzegorz, ur. R aw a ruska 1825, gimn., 1850— 2 
Ak. tech. nadz. 2787 .f  W eryko Edward, ur. Psków (Rosya) 1861,
1881—4 M. 2788. W esołowski Stanisław , ur. Lwów, 1872—7 I. 
2789. W ex Adolf, ur. Lwów 1839, gim. (6 kl.), egz. wst., 1856— 60 
Ak. tech. ndz. Ob. star. inż. kol. p. (warszt.) Lwów. 2790.* W id t 
Seweryn, ur. Sambor 1862, realn. (z odz.), 1880— 5 I., I I .  egz. p. 
(z odzn.), 1884— 9 as. kat. geodezyi Pol. Iw. Podróżował na koszt 
rządu w celach naukowych do Niemiec i Prancyi. Od r. 1889— 94 
zast. prof. od 1894 nadz. prof. geodezyi w Pol. Iw. Od 1890 autor, 
inżynier cyw. dla spraw  bud. i inż. Ód 1892 94 by ł prof. szkoły
przem. we Lwowie. Od. 1893 doc. szk. las. we Lwowie. Ogł. druk. 
k ilka prac. 2791 . W iedeń Zygm unt, ur. Drohobycz, 1873 — 4 Ak. 
techn. nadz. Ob. kom. mag. we Lwowie. 2792. W iederw ald -Ryszard, 
ur. Wojnicz, 1872 —8 I. Ob. inż.-adj. kol. państwowej we Lwowie. 
2793. W ierzbicki Aleksandei’, ur. W ełdzirz 1837, real., 1855—63 
Ak. techn. 2794. W ierzbicki Aleksander, ur. Grąziów 1844, real.,
1862— 3 Akad. techn. Ob. kontr, poczt w Krakowie. 2795.* W ierz
bicki Aleksander, ur. Lwów 1866, gimn., 1884— 9 I., I I .  egz. pań. 
(z odzn.), 1839—90 as. kat. bud. poi. Iw., 1892—3 Akad. roln. we 
W iedniu. Ob. inż. melior. W ydz. kr. w Stanisławowie. 2796. W ierz
bicki Eustachy, ur. Niesuchorz (Polesie), 1 8 7 6 —9- Cli. Ob. właśc. 
dóbr. Kam arówka (Podole ros.). 2797. W ierzbicki Leon, ur. Lwów
1875, gim., 1893—7. I. 2798. W ierzbicki Lubin, ur. Brzozie 1830, 
1850—4 Ak. tech. 2793. W ierzbicki Ludw ik, ur. W ierbląż 1835, 
real., 1852— 8 Akad. tech. Ob. dyr. kol. p. we Lwowie, c. k. radca 
dworu. 2800. W ierzbicki Zygm unt, ur. B iała 1842, egz. w., 1860 - 6 
Ak. techn. 2801. W ierzbięta Juliusz, u r. Skalary 1888, real. (2 kl.),
1854— 5 i 1857—60 Ak. tech. Ob. nadinż. urz. bud. mag. we Lwowie. 
2802. W ierzbięta Tadeusz, ur. Dębowice 1840, egz. wst., 1861 — 3 
Ak. tech. 2 8 0 3 .f W ierzejski Adolf, ur. Śn iatyn  1849, real., 1 8 7 1 —6 I. 
2804. D r.W ierzejski Antoni, ur. Śn iatyn  1848, real., 1868— 9 Ak. tech. 
n ast. sł. fil.. Ob. prof. uniw. Jag ieł. 2805. W iesiołow ski Rudolf, ur. 
Świlcza 1838, r. przyg., 1856— 9 Akad. -tech. 2806. W ik to r Stefan, 
ur. Rozwadów 1874, 1892— 7 I. 2807. W ilainowski Karol, ur. Ży
tomierz (W ołyń) 1863, gimn., szk. agr. w Puław ach, 1885— 6 Ch. 
2808. W ilckens Ludw ik, ur. Schonthal 1846, gimn. (1 kl.), egz. wst., 
1866—7 Ak. tech. nadz. 2809. W ilczkow ski Jan , Radom (Król. Pol.).
1881— 2 Ch. 2810. W ilczyński Konrad, ur. M aryampol 1845, egz. 
wst., 1862 — 3 Akad. tech. 2811. W ilkow ski Stanisław , ur. B ursztyn
1847, real. (2 kl.), egz. w stęp., 1866—72 Ak. tech. 2812. W iller 
Mendel, ur. Lwów 1839, real., 1860—4 i 1867— 70 Akad. techn. 
2813. W iller Nuchem, ur. Lwów 1843, egz. w st., 1862 —4 oddz. 
komerc. Ak. techn. 2814. W illm uth  Rudolf, ur. Drohobycz 1849, 
real., 1866— 72 Ak. tech. 2815. W iniarz  Ju lian , ur. Lwów 1844, 
real., 1862— 3 Ak. tech. Ob. naucz. lud. w Hołowiecku. 2816. W i-



niarz Karol, nr. Lwów 1846, real., 1 8 6 4 —6 A k. tech. 2817. W iniarz 
Kazim ierz Ignacy, ur. Lwów 1878, 1 8 9 6 —7 I. 2818. W innicki 
Ja n  Bronisław, ur. Torskio 1876, 1895— 7 I. 2819. W innicki Ju lian , 
ur. P rag a  1839, egz. wsfc., 1857—8 Akad. tech. 2820. W inógrodzki 
W ładysław , ur. Dunajów, 1876—7 I. Ob. insp. rady szkol, okręg, 
w Rzeszowie. 2821.* W in ter Stanisł., ur. S try j 1866, real., 1 8 8 4 — 7 
Ch. Ob. ofic. rach. k r. dyr. skarbu we Lwowie. 2822. W irsk i W ła
dysław, xir. Pukienice 1838, egzamin wstęp., 1853 — 5 Akad. techn. 
2 823 . W isłocki W łodzimierz, ur. Lwów, 1876—80 M. 2824. W iś
niewski Bonifacy, ur. W arszaw a 1866, 1889—90 M. 2825. W iś
niew ski Seweryn, ur. Łańcut 1838, szkoła przyg., 1854— 9 Ak. tech. 
2826. W iśniew ski Tadeusz, ur. S trzeliska 1851, egz. w st., 1870—4 
Akad. techn. 2S27. W iśniew ski W ładysław , ur. P łonna (Król. Pol.)
1866, 1889— 90 M. nadzwycz. 2828. W iśniow iecki Jan , ur. Lwów,
1873 — 4 Ak. tech. nadz. 2829. W iśniow ski Leszek, ur. W arszawa,
1875—81 Ch. 2830. W iśniow ski Zygm unt, ur. Gorczyce 1846, inst. 
tech. w Krakowie, 1865— 7 Akad. techn. Ob. kancel. sąd. do prow. 
k siąg  g ru n t, w Ropczycach. 2831. W iszniew ski Jan , ur. Borysław
1874, real., 1894— 61. 2832. W itkiew icz Jan, ur. G liniany, 1874—8 
I. Ob. nadinż. kolei państ. (w arsztaty) S try j. 2833.* D r. W itkow ski 
A ugust, Brody 1854, real., 1872— 7 I., 1877— 9 as. k a t. geodezyi 
Pol. lwow., sł. fil. Uniw. Lwów, Berlin i Glasgow. B ył doc. szkoły 
roln. w Dublanach i prof. fizyki w Pol. Iw. Ob. prof. fizylii Uniwer. 
Jag ieł. Czynny czł. Ak. umiej, w Krakowie. A utor licznych rozpr. 
z zakresu fizyki. W ydał podręcznik geografii fiz. i meteorologii oraz 
zasady fizjdu. 2834. W itkow ski Jan , ur. Ostrów (Rosya) 1864, real.,
1888— 90 M., nast. 2 1. sł. ak. górn. w Loeben. Ob. inż. górniczy 
przy kopal, węgla w Liebe-Gottes (Morawa). 2835. W itkow ski S ta
nisław, ur. B ursztyn  1847, 1866—8 Akad. tech., by ł ofic. pocztowy 
w Rzeszowie. 2836.* W itkow ski Tadeusz Józef, ur. Lwów 1874, 
real., 1892—7 M. 2 8 3 7 .* f W itkow ski W ładysław , ur. Tarnów  1862 
real., (z odzn.), 1878— 85 I., sł. Pol. we W iedniu, I I . egz. p., by ł 
inż.-asyst. sekcyi kons. kol. p. 2888. W itlaczil Leon, ur. Podgrodzie, 
1880— 1 M. Ob. inż.-adj. i nacz. stacyi kol. państ. w Sędziszowie. 
2839. W itoszyński Julian , ur. Żabie 1872, real., 1892 — 4 I . 2840.*  
W itow ski W łodzimierz, ur. Tarnopol 1838, real., (z odzn.) 1852— 8 
Ak. tech. Pracow ał przy budów. kol. w kra ju  i zagranicą. Ob. nad
inż. kol. p. we Lwowie. 2841. W itow ski W itold, ur. M ediash (Sied
miogród) 1870, girnn., 1889— 94 M. 2842. W ittek  Rudolf, ur. Bu
dapeszt, 1876— 80 M. 2843. W laśek Edward, ur. Sambor 1874, real.,
1894 — 6 M. 2844. W lazłow ski Antoni, ur. Kobyłeckie sioło (Rosya)
1863, 1885— 91 B. Ob. urzędnik Towarz. ubezpiecz, w Petersburgu. 
2845. W łodek Adalbert, ur. M yślenice 1823, sł. fil., 1850— 1 Akad. 
tech. ',’846. W łodek Ludw ik, ur. N iestum ie (K r. Pol.) 1869, sł. Pol. 
w Zurychu, 1889— 91 M. 2847. W odczyński W ładysław , ur. Rzę- 
dzina 1833, sł. Pol. we W iedniu, 1852— 3 Akad. tech. nadz. 2848. 
W odyński Karol, ur. T rześnia 1838, inst. tech. w Krakowie, 1861— 3 
Akad. techn. 2849. W odzicki Aleksander, ur. Olejów, 1880 — 1 I .
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2850. W oliłfeld Karol, nr. Stanisław ów  1873, real., 1893— 7 I.
2851. W ojakowski Józef, ur. Jasień  1871, real., 1890 — 1 I . 2S52. 
W ójcicki Stanisław , ur. Lwów, 1877— 82 B. Ob. inż. N am iestnictw a 
eksp. w K rynicy . 2853. W ójcikiewicz Adolf, ur. Lwów 1846, real.,
1863—7 Ak. teeli. 2854. W ojciechowski A leksander, ur. Bałków
1851, 1871— 2 Ak. tech. 2855.* W ojciechowski Józef, ur. K alisz
1847, gimn., 1873— 8 M. B ył instruktorem  w w arsta tach  szkoły 
tech. drogi żel. w arsz.-teresp. oraz inż. tejże kol. Ob. inż. fab. masz. 
„M inerwa“ w Kownie. 2856. W ojciechowski Karol, ur. N arajów  1850, 
gimn., 1869 — 72 Ak. tech. Ob. inż. starostw a w  Przem yślu. 2857. 
W ojciechowski Karol, ur. Piłatkowce, 1876—7 1 .2 8 5 8 . W ojciechowski 
W ładysław , ur. W ilno 1860, real., 1885— 8 Oh. 2859. W ojciechow
ski Zacharyasz, ur. Stanisław ów  1863, real., 1890 — 5 I., II . egz. p. 
z odzn. Ob. ad junk t budów, s ta ro stw a-w  Jaśle. 2860. W ojnarow ski 
W ładysław , ur. Olejów, 1880—3 M. 2861 .* f  W ojtan  Paweł, ur. Brody 
1-845, real. (1 kh), egz. wst., 1865— 9 Akad. techn. • B ra ł udział 
w walce w r. 1863/4. Był inż.-adj. N am iestnictw a. 286*. W ojtan 
W ładysław ,ur. D alatyn 1876, real.. 1893—7 I. 2863. W ojtasiew icz 
Antoni, ur. Kraków  1876, real., 1895— 7 I. 2864. f  W olak Jan, ur. 
S try j 1862, real., 1881— 6 I. Ob. inż.-adj. kol. pńs. w Jaśle. 2S65. 
W olański W itold, ur. Lwów, 1877— 80 Oh. 2866. W olfram  A ugust, 
ur. Lwów 1836, real., 1852—4 Ak. techn. 2867. W olfshofer Adolf, 
ur. Lwów 1837, gim u. (3 kl.), in st. tech. w Krakowie, 1 8 5 3 —4 
Ak. tech., 2868 . W olfskrom M aksymilian, ur. Botzen (Tyrol) 1840, 
real., 1856—8 Akad. techn. 2869 . W olisch Herman, ur. Lwów 1858,
1882— 7 M. Ob. inż. asyst. kol. p. w Dobromilu. 2870.* W olken- 
berg Salomon, ur. Tarnopol 1861, real., 1880 — 1 I. Ob. ofic. poczt, 
we Lwowie. 2871. W olkenstein Mojżesz, ur. Tarnopol 1841, egzam. 
Wst., 1859— 64 Ak. tech. 2872. W ołkowicz A leksander, nr. W a r
szawa 1867, gimn., 1888— 9 Oh. nadz. 2873.* W oli Bernard, ur. 
Bochnia 1850, real., 1868— 73 Akad. techn. Ob. nadinż. i naczel. 
sekcyi- kons. kol. państ. w  Sanoku. 2874-. W olniewicz K azim ierz, ur. 
Dębicz (W . K s. Pozn.) 1858, uk. Pol. w  Scliemnitz, 1895 — 6 Cli. 
nadzwycz. 2875.* W ołosiecki Lam bert, ur. Czerniowce 1859, real.,
1877—8 - M., sł. fil., pracował przy  kol. warsz.-wiedeńs. Ob. naczel. 
stacy i kol. państ. w Łupkowie. 2876. W olski Jan , ur. Lwów 1850, 
gimn., -1871— 2 Akad. technicz. 2 8 7 7 .f  W olski M ieczysław, ur. 
Cucyłów 1850, gimn., 1871— 6 I. 2878- W olski W iktor, ur. Lwów
1838,- egz. dojrzałości, 1854— 5 A k. tech. 2879. W olski W ilhelm, 
ur. Swoszowice 1839, inst. tech. w Krakowie, 1871 — 2 Ak. techn. 
2880 . W ołoszyn Józef, ur. Żabińce 1874, real., 1895 — 7 I. 2881. 
W ołoszyński W łodzimierz, ur. S tebnik 1848, real., 1869— 70 A kad. 
techn. 2882 . W ondrausch Jakób, ur. Tarnopol 1862, 1884— 6 B. 
Ob. as. kol. p. we Lwowie. 2883 . W oronka Dyonizy, ur. Horecza 
(Bukowina) 1845, real., 1871 — 2 Akad. techn. 2 8 8 4 . W oroszyński 
Zygm unt, ur.- M aryanka 1876, real., 1894— 7 I. 2 8 8 5 . W oszczyński 
Mieczysław, ur. Ścianki 1869, real., 1889— 92 I .  2886 . W oycie- 
chowski J a n  Nepomucen, ur. Cliwałęcice (K r. Pol.) 1868, 1893—4 Ch.
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2887. W oydag Dezydery, ur. W arszaw a 1876, szkoła tecli. drogi 
Żelazn, warszaw.-wiedeńskiej, 1 8 9 6 —7 1. nadz. 2 8 8 8 .f  W oynarow ski 
Tadeusz, ur. Niklowice 1849, real., 1867 — 72  A k. tech. 2889 . W oź
niakowski Emil, ur. H liboka (Bukowina) 1844, egz. w st., 1864— 9 
Ak. tecli. 2890. W ronko Bazyli, ur. W ietlin  1843, real., 18 7 7 —8 I. 
2891. W roński Jan , ur. Sądowa W isznia, 1877 — 9 M. Ob. inż. kol. 
p. w Tarnopolu. 2892.* W roński W ilibald, ur. P ikulice 1853, real., 
1871 — 6 I. Ob. inź.-adj. kol. p. w Jeziernej. 2893 . W rześniow ski 
Paweł, ur. Grajewo (Kr. Pol.) 1872, real., 1895—7 Cli. 2894. W ści- 
słow ski Józef, ur. Kraków  1833, gimn., 1856— 60 A kad. teclmiez. 
2895. W szelaczyński Mateusz, ur. Tarnopol 1843, egz. wst., 18596 — 6 
A kad. teclin. 2896. W szeteczka Ferdynand, ur. Lwów 1837, real.
(2 kl.), 1854— 5 Ak. tecli. 2897. W ulle W ilhelm, ur. Lwów 1837, 
real. (2 kl.), 1853—8 Ak. tecli. 2898. W u rs t Fryderyk, ur. Gross- 
breczke (W ęgry) 1837, real., 1855— 60 Akad. teclin. 2899. W u rst 
Ju liusz, u r.T Jszu k  (W ęgry) 1833, rok przygot., 1851— 7 A k. tech. 
2900. W ychera Jan , ur. Lwów 1871, 1889— 91 M. nadz. Ob. asp. 
w arsztatów  kol. pańs. w Przem yślu. 2901. W ychowski Stanisław , ur. 
Czerniowce 1872, real., słuch. poi. w Pradze, 1890 — 5 I., I I . egz. p.
Ob. inż. kol. p. w Tarnopolu. 2902. W yganow ski W acław, ur. 
Grodno, 1879 —81 M. 2903. W ygrzyw alsk i Apolinary, ur. Gorlice 1834, 
gim., sł. Pol. we W iedniu, 1856—62 Ak. tech. 2904. W ygrzyw alski 
Jan , ur. S tan ią tk i 1845, gimn. (7 kl.), egz. wst., 1868—9 Ak. tecli.,
Ob. sekr. krak. Tow. ubezp. we Lwowie. 2905. W ysocki Antoni, ur. 
Smolice 1877, real., 1895— 7 I. 2906. W ysocki Marek, ur. W ładków ka 
(K r. Pol.) 1843, egz. wst., 1862— 5 i 1868— 70 Akad. teclin. 2907 . 
W ysocki Mieczysław, 1876— 7 1.2908. W ysocki Stanisław , ur. Cko- 
cieńczyce (Litw a) 1873, In s t. technol. w P etersburgu , 1894— 7 Ch. 
2909. W ywodcow A rtur, ur. K isieniew  (Rosya) 1853, gim., 1869— 70 
Akad. .teclin. 2910. W yżykow ski Ludw ik, ur. Strzyżów, 1872— 5 
Ak. tech. Ob. inż. kol. p. w  Stanisławowie.

2911. Y ounga Adam, ur. Surmaczówka 1872, gimn., 1891—7 1 .
2912. Zachariasiew icz Antoni, ur. Radymno 1839 real.,

1862— 6 Ak. tech. Ob. chemik w  cukrowni w  Mironówce (Rosya).
2913. Zachariasiewicz Bolesław, ur. Lwów 1847, real. (4 klasy), 
egz. wst., 1869— 74 I. Ob. naczelnik ogrzew. kol. pańs. w Zagórzu.
2914. Zachariasiew icz Karol, ur. Stanisławów, realn., 1 8 7 8 —83 B.
Ob. bud. m iejski w Stanisławowie. 2915. Zachariasiew icz Mikołaj, 
ur. Chaszczowanice 1866, real., 1886 — 93 I. 2916 . Zachariewicz 
Alfred, ur. Lwów 1871, real., 1890 — 5 B., słuch. Pol. we W iedniu.
Ob. asyst. B. w poi. lwow. 2917.* Zachariewicz Julian, ur. Lwów 
1837, real., 1852 —7 Ak. tech., nast. sł. Pol. we Wiedniu. Pracował 
przy budów, kolei, u arch. Ernsta, od 1860—71 pracował przy kol.
K ar. Ludw. i L . C. J .  Ob. prof. Pol. we Lwowie. P iastow ał dwu
krotnie godność rektora. Najważniejsze z wyk. budowli są : gmach >> 
szkoły politecknicz., kościół Franciszkanek we Lwowie, gmach kasy 
oszczęd. we Lwowie, synagoga w  Czerniowcach. 2918. Zacclii Ale
ksander, ur. Coreglia (W łochy) 1863, real., 1883— 5 I. Ob. budów.

Ks. P am iątkow a. 24
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miejski we Lwowie, 2919. Zaczkowski Kazimierz, ur. Sokal 1869, 
real., 1891— 6 I. Ob. .inż. • adj. b iu ra  kolej, w W ydziale krajowym. 
2920. Zadurowicz K ajetan, ur. Rożnów 1849, gimn. (6 kl.), egz. 
wst., 1858— 9 Akad. tecli. 2 9 -1 . Zagajew ski Ludwik, ur. Zurawno 
1856, real., 1861—73 Akad. tech. Oli. nauczyciel szkoły ślusarskiej 
w Św iątnikach. 2922. Z agórski Albin, ur. Nadworna 1846, real. 
(3 kl.), 1867—73 Ak. tecli., Ob. bud. i reprezent. „Fabryki cementu 
w Szczakowej“ we Lwowie. 2923. Zahradnik  W acław, ur. Cliarze- 
wice, real., 1877—83 I., I I . egz. p. 2924. Zajączkowski Józef, ur. 
Kopeczyńce 1845, gim n. (7 kl.), egz. w st., 1864— 6 Ak. tech. Ob. 
nadinż. kol. p. we Lwowie. 2925 .* -Zajączkowski Kazimierz, ur. So- 
łotw ina 1856, real., 1872— 5 i 1877— 9 Oh., 1875— 7 słuch. Pol. 
P raga . Obecnie starszy  naczelnik urzędu probierczego we Lwowie. 
2926. Zajączkowski P iotr, u r. M ostki 1835, rok przygot., 1855— 6 
Ak. tech. 2927.* Zajączkowski Stanisław , ur. N adworna 1852, real. 
(odzn.), 1869— 75 I., 1875 — 7 as. kat. mech. teor. Pol. Iw. Ob. inż. 
kol. p. w Rzeszowie. 2928. Zaklika Edward, ur. Łopuszka wielka
1868, real., 1895 —7 B. 2929. Zaklika Tomasz, ur. Łopuszka wielka
1872, gimnaz., słuchacz praw  Uniwers. lwows. (1 rok), 1896— 7 M. 
2 9 3 0 .f  Zakrzew ski Eugeniusz, ur. Tarnopol, 1874— 7 Cli. 2931. Za
krzew ski Jan , ur. Radziechów 1829, 1848— 9 i 1851 — 2 Ak. tech. 
Ob. bud. miej. w Tarnopolu. 2932. Zakrzew ski Józef, ur. Siedliszcze 
(Rosya) 1866, gimn., 1886— 90 Ch. 2933.* Zakrzew ski Ludw ik, ur. 
Czolilany 1838, real. (odzn.), 18 5 5 — 60 A kad. teclm., egz. z racli. 
państw . Ob. buchalter Towarz. zaliczk. w Dąbrowie. 2934. Zaleski 
Bolesław, ur. Kumanów (Ros.) 1864, real., 1884 — 6 M. 2935. Zaleski 
Emil, ur. Kołomyja, 1862— 3 Ak. tech. 2936. Zaleski Tadeusz, ur. 
Kraków  1876, gimn., 1893—7 M. 2937. f  Załęski Jan , ur. Lwów 
1840, gim n., egz. w st., 1857— 63 Akad. tech. B y ł nadinż. i nacz 
sek. kons. kol. p. w Jarosław iu . 2938. Załęski Juliusz, ur. W ola 
Romanowa 1846, gimn., 1865 — 7 Ak. tech. 2939 . Załoziecki Bazyli, 
ur. Pohoriloutz (Bukowina) 1833, sł. praw. Uh. Iw., 1853—4 Akad. 
tech., nast. sł. teol. Ob. g r. kat. paroch w S try ju . 2940.* Załoziecki 
Roman, ur. Bolecliów 1861, real., 1878— 85 Ch., I I .  egz. p. Odbył 
podróż nauk. na koszt rządu do Zurychu. Od 1884—7 as. ka t. ch. 
Pol. lwow., nast. kier. desty l. nafty  w Peczeniżynie. Od 1889 doc. 
Pol. Iw. i kier. stacy i doświad. przem. naft. A utor licznych rozpraw 
fachowych. 2941. Zam oyski lir. W ładysław , ur. K raków  1873, gim.
1894 — 7 I. 2942. Zangen Barucli M arkus Bronisław, ur. Przew orsk
1867, real., 1888—93 I. 2943.* Zapałowicz W ładysław , ur. Podgórzo
1854, gimn., 1874— 6 M., sł. M. Pol. W iedeń. B ył rok w fabryce 
K ruppa w Essen. Ob. naczel. w arsztatów  i ogrzew. kol. p. w K ra
kowie. 2944. Zapolski Adam, ur. Suwałki 1862, gim.-real., 1896— 7 
kurs geom. 2945. Zaremba Alfons, ur. W arszaw a 1853, 1884— 6 I. 
nadzw. Ob. ofic. Mag. we Lwowie. 2946. Zaremba Bolesław, ur. 
Machnowice 1833, 1 8 6 0 —1 Akad. tech. 2947. Zaremba Bolesław, 
ur. Drozdów 1862, real., 1883— 5 Ch. Ob. inż. gór. Puddelw erk 
w Ostraw ie Mor. 2948. Zaremba Bronisław, ur. Lwów, 1875 — 81 I.
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Ob. inż. W ydz. pow. we Lwowie. 2949. f  Zaremba Tadeusz, ur. 
Śniatyn, real., 1878— 9 M. 2950. Zaremba W ładysław, ur. Kaczew 
(Kr. Pol.) 1874, real., 1893— 5 M. Ob. słuch. Polit. we Wiedniu. 
2951. Zarewicz Zdzisław, ur. Zawadka, 1884— 5 Cli. 2952. Zarzycki 
Aleksander, ur. Hołylub 1839, real., 1855 — 60 Akad. technicz. 
2953. Zassmann Otto, ur. Brody 1845, egz. wst., 1864—70 Akad. 
techn. 2954. Zawadyński Alfred, ur. Bojan (Bukowina) 1852, real.,
1868— 9 Akad. techn. 2455. Zawadzki Ignacy, ur. Janów 1847,
gimn., 1865 — 7 Ak. techn. 2956. f  Zawadzki Jan, ur. Borszczów,
1879 81 Cli. 2957. Zawadzki Piotr W ładysław, ur. Smila
(Rosya) 1862 , instyt. technol. w Petersburgu, 1894— 6 I. nadz. 
2958. Zawadzki Zygm unt, ur. Milczyce, 1874— 80 M. “2959. Za- 
wałkiewicz Maryan, ur. Kraków, 1880— 2 I. Ob. adj. kol. państ. 
we Lwowie. 2960. Zawiślak H enryk, ur. W itkowice 1840, real., 
1861 — 3 Ak. tech. 2961. Zawitniewicz W incenty, ur. Homel (Rosya)
1864, real., 1888— 92 Cli. 2962. f  Zaykowski Kazimierz, ur. Zło
czów 1869, gimn., 1889— 90 I. 2963 . Zbierzchowski W ładysław, 
ur. Kraków 1846, egz. wstęp., 1864 — 71 (z przerwami) Ak. techn. 
Ob. prof. szkoły realnej we Lwowie. 2964. f  Zbrożek Dominik, ur. 
Sambor 1832, rok przyg., 1851— 7 Ak. tech. B ył asyst. kat. geod. 
inst. Polit. w Pradze, 1871— 89 prof. geodezyi i astronomii w Pol. 
Iw., 1888— 9 Rektorem tamże. 2965. Zdanowicz Marcin, ur. Firlejów
1870, real., 1892—3 I , Ob. asyst, konser. kol. p. w Tyśinienicy. 
2966.* Zdobnicki Stanisław, ur. Budzanów 1861, real., 1878 — 82 
M., pracował w fabryce Romanowskiego w Poznaniu. Ob. inż.-mech. 
kol. p. we Lwowie i docent Encyld. maszyn w Pol. Iw. 2967. Zdulski 
Maksymilian, ur. Tyczyn 1828, 1851 — 2 Akad. techn. 2968. Zehet- 
gruber H enryk, ur. Lwów 1841, real., 1862— 5 Akad. technicz. 
2969. Zehetgruber W ładysław, ur. Lwów 1843, real., 1863 — 6 Ak. 
techn. 2970.* Zeitleben Jan, ur. Przeworsk 1860, real., 1879— 84 
M. Pracował przy wielu kopalniach i destylarniach nafty w Galicyi 
i Argentynie. Ob. właściciel i kierownik kop. nafty w Schodnicy.
2971. Zeman Stanisław, ur. Lwów 1852, gimn., 1871 — 3 Ak. tech.
2972. Zeniuk Michał, ur. Lwów 1876, real., 1894— 7 M. 2973.* Ze- 
rygiew icz K aje tan , ur. Śniatyn 1860, real., 1879—81 B., słuch. 
Pol. we W iedniu, odbył prak tykę w biurach architekt., by ł przez 3 
la ta  konces. bud. w Jaśle. Ob. inż. pow. w Śniatynie. 2974. Z gliński 
Jan , ur. K raków  1846,- słuch. in st. tech. w Krakowie, 1857— 8 Ak. 
techn. 2975. Zgoda Teofil, ur. S try j 1875 , real., 1895— 7 I.
2976. Zgorlakiewicz W ładysław , ur. Bobrówka 1869, real., 1888— 94
I., II . egz. p. (z odzn.), Ob. inż. asyst, b iura  meliorac. W ydz. kraj.
2977. Zgórski Stanisław , ur. Równo (W ołyń), 1875—9 M.
2978. Zhorsky Maurycy, ur. Zaleszczyki 1842 , 1858 — 60 Akad. 
techn. nadz. 2979. Zieliński A ugust, ur. Lwów 1842, słuch. Pol. 
we W iedniu, 1868— 73 Ak. techn. Ob. inż. przy bud. kol. państ. 
w Tarnopolu. 2980. Zieliński Józef, ur. Hałowice 1848 , real.,
1869— 70 Akad. techn. 2981. Zieliński W łodzimierz, ur. Sołotwina,
1882— 3 I. nadz. Ob. oficyał krajowej dyrekyci skarbu  we Lwowie.
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2982 . Zielniew ski Klemens, ur. Michałówka (Rosya) 1831, 1850 — 4 
Ak. tech. 2 9 8 3 . Zielski Ju lian  , ur. Horoszowa 1840 , egz. wstęp.,
1864—8 Ak. teclm . ‘2 9 S i. Ziem bicki G rzegorz, ur. Byble 1851, 
szk. przem. (4 kl.), ogz. wst., 1868— 74 Ak. tech. 29S5. Ziembicki 
Grzegorz, ur. Lwów 1876, real., 1S95— 7 I. 29S6.* Ziembicki S ta
nisław, ur. Przem yśl 1852, gimn.', egz..,wst>, 1871—4 Ak. techn. 
B ył inź. bud. kol. Stanisławów-W oronienka. v9s7.*  Ziem iński W ła
dysław , ur. Siemjonów (Rośya) 1864, gimn., .otrzym ał stopień kan
dydata  nauk matem. Un. w Petersburgu, 1888 — 91 I., II . egz. p. 
Ob. inż.-adj. W ydz. k raj. we Lwowie. ^988. Zieniewicz W ładysław , 
ur. P rzew orsk, 1878 — 9 Oh. Ob. adj. kol. państ. we Lwowie.
2989. Zienkiewicz W ładysław , ur. Lwów’ 1878, real., 1896—7 B.
2990. Ziffer Ignacy  Ju liu sz , ur. W iedeń 1862, 2 la ta  A k. wojsk, 
we W iedniu , 1891 — 2 M. *2991.* Zima F ranciszek , ur. Luszowice
1827, gim n. (z odzn.), 1844— 8 Akad', techn. (z odzn.). B rał udział 
w walkach z r. 1848 i 1863/4. Od r. 1869 dyr. gal. K asy  oszcz. 
we Lwowie. 2992.* Zima T adeusz, ur. M anchester (A nglia) 1857, 
real., 1874—7 I., nast. 2 1. sł. Pol. we W iedniu, odbył we Lwowie 
pryw . kurs buchalteryi kup. i bank. Od 1880 — 8 by ł p rzy  kopalni 
nafty  w Słobodzie rungurskiej. Założył w arsz ta t ko tlarsk i w Koło
myi. Ob. eksploatuje węgiel kam ienny w M uszynie i Dżurowie. 
2993. Zimels N atan Hersch, ur. Lwów 1853, egz. wstęp., 1870 — 3 
Ak. techn. 2994. Zimmermann Maurycy, ur. Zurawno, 1873—4 Ak. 
tech. 2995.* Zinkiewicz Karol, ur. Lwów 1868, real., 1888— 95 I.,
I I . egz. p, Ob. elew. techn. W ydz. kraj. 2996. Ziołecki J a n , ur. 
Glina 1838, real., 1857—8 Akad. tech. Ob. radca bud. w Bunzlau.

^  2997. Zipser Kazimierz, ur. Zbaraż 1875, gim n. i real., 1892—7 I.
29 9 S . Złotnicki M aryan, ur. Lwów7 1846, real., 1863 — 5 Ak. tech.
Ob. przedsiębiorca, bud. we Lwowie. *2999. Z otta  W iktor, ur. Ja ssy
1842, gimn., 1860— 2 i 1866— 7 A kad. techn. 3€00. Zsambasowicz 
Lubom ir, ur. Przem yśl 1842, egz. w stęp., 1862— 3 Akad. techn. 
.3001.* Zubczewski Ju lian , ur. Osowce 1855, real., 1871 — 6 I., egz. 
kwalifik. z matem, i fizyki na prof. szkół realn. B y ł aplikantem  
a następnie, suplentem  szk. real. i seminaryów męsk. i żeńsk. we 
Lwowie. Ob. dyrek tor sem. naucz, w Tarnopolu. 3002. Zubrzycki 
A ntoni, ur. Jazłów iec 1855, real., 1871—6 B. 3003 . Zubrzycki 
Franciszek, ur. Lisowce, 1873—6 M. Ob. geom. ewid. w Drohobyczu.

C 3004.* Zubrzycki J a n , ur. T łuste  1860, real., 1878— 84 B., I I .
egz. p. z odzn., 1885— 6 asyst. kat. bud. W Pol. lwow., następnie 
w  urzędzie budów. m. Krakowa. Ob. aut. bud. i insp. b iura  budów, 
in. K rakowa. Członek rady m. K rakowa. J e s t  docentem budów. Pol. 
lwow. W y k o n a li  projekt, wiele budowli, ogłosił k ilka prac:d ruk iem  
z działu a rch itek tu ry  (Sztuka starochrześcijańska i średniowieczna, 
Filozofia a rch itek tu ry  i  t. p.). Odbył podróż naukow ą do W łoch
i napisał sprawozdanie z tejże podróży. 3005. Zucker Izrael, ur. 
S try j 1866, real., 1886 — 90 M. Ob. inż.-adj. kol., pańs. (w arsztaty) 
w  S try ju . 3006. Zukier Rom an, ur. Tarnów 1831 , real., 1855— 7 
Akad. techn., 3007. f  Zwarycz Michał, ur. Czernica 1848, real.,
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1870— 3 I. 3008. Zw ergel Aleksander, ur. Rzeszów 1839, real.,
1861— 2 Ale. techn. 3009. Zwergel A rtur, ur. Rzeszów 1845, egz. 
w st., 1864— 7 Akad. techn. 3010. Zw oliński K onrad, ur. Kijów,
1882— 3 Ch. ndz. 3011. Zwolski Józef, ur. Pszyńce-Z agórne 1860,
1892— 3 I. nadz. 3012. Zybowski W ilhelm , ur. Sambor 1835, rok 
przyg., 1851 — 3 Ak. tech. Ob. em eryt, inspektor dla pomiarów ka
tastra lnych  w Galicyi. K aw aler orderu F ran . Józ. 3013. Zygm unto
wicz W iktor, ur. Sybin (Siedmiogród), 1872— 3 Akad., techniczna. 
3014. Zygm untow ski Karol, ur. Kraków, real., 187-4^-80 I . Obecnie 
inż. sekcyi konser. kol. p.

3015. Z aak  W ładysław , ur. Lwów 1853, real., 1871— 3 Ak. 
techn. 3016.* Żak A lb e rt, ur. Bołechów 1859, real., 1877— 82 I. 
Pracow ał p rz y , Imd. kol. gal. Ob. inż. kol. p. w Dorze. 3017. Żakiej 
Aleksander, tir. Ostrów 1866, real., 1 8 8 5 - 7  I . 3018. Żakiej W ła 
dysław , ur. Bruzdowce 1843, egz. wstęp., 1859— 60 Akad. techn. 
3019»* Ż aliliński W ładysław , ur. Tłumacz 1850, real., 1867— 72 A k. 
techn. Ob. aut. s tarszy  geometra w Łańcucie. 30*20. Żardecki Adam, 
ur. SuszCzewica 1876, real., 1896—7 I. 3021. Żebracki Franciszek, 
ur. Jaćm ierz 1844, real. (4 kl.), egz. wst., 1867—9 Ak. tech. Ob. 
lu stra to r W ydz. pow. w Mościskach. 3022.*  Żebracki W itołd, ur. 
W ieliczka 1852, real., 1868 — 9 Ak. tech., 1 8 6 9 —73 słuch. Polit. 
w Z urychu. Ob. nadinż. kol. p. B ył zast. kierown. budów. kol. p. 
S tan isła  wów - W oronienka. 3023.* Żebrowski T adeusz , ur. Zalesie
1869, ljeal., ’'1887 — 94 I., II . egz. państ. Ob. inż. asyst. W ydziału  
kraj. 3<Ó24. Żelazowski Stanisław , ur. Tuchów 2834, real. (2 klas), 
e g a /w s t . ,  1854—7 Ak. tech. 3025.* Żeleński Stanisław , ur. W ar
szaw a 1873, real., 1890— 7 B. Ob. asyst. bud. Nam iest. we Lwo
wie. 3026. Żelazny Jan , ur. B ran ik  (Czechy) 1827, 1855 — 6 Akad. 
techn. 3027. Żeromski Wojciech, ur. Kościelec (Rosya) 1869, real.,
1889 — 90 Ch. nadz. 3028. Żiźka Norbert, ur. P rag a  1829, sł. Pol. 
w Pradze, 1852.—3 Ak. techn. 3029 . Żmurk''- Józef, ur. Jaworów
1845, real., 1862—7 Ak. tech. 3030 . Żoł* ¿ki A leksander, ur. 
Bojan 1851, real., 1869—71 Ak. techn. 3l> 31. Żółczyński Andrzej, 
ur. Sokal 1879, 1896—7 B. 3 0 3 - . Żółtow s'Jt K ornel, ur. M ystków 
(Kr. Pol.) 1874, słuch, m edycyny Uniw . warszaws., 1893—4 Ch. 
3 0 3 3 . Żołyński Antoni, ur. Bołdury 1843, g iiin . (6 kl.), egz. wst.,
1865— 9 Ak. tech. 3034. Żuław ski A dolf, ur. Stanisław ów  1848, 
real. (6 kl.), egz. wstęp., 1866—7 Ak. tech. 3035. Żuław ski Józef, 
ur. Limanowa ] 875, real., 1896— 7 1. 3036. Żurowski Bolesław, ur. 
Bobrka 1837, gimn., 1855— 9 Ak. tech. 3037. f  Żurowski Ju lian , 
ur. Pilzno, 1880— 1 Ch. 3038. Żychoń M aryan, ur. Stopnice (K r. 
Pol.) 1873 , gimn., 1892 - 7  Ch. 3039. Żychowicz E dm und, u r. 
Dobrzyń (Kr. P .) 1870, real., 1887 — 92 B. Pracow ał w biurach 
bud. Ob. konc. bud. we Lwowie. 3040. Żylewicz Ignacy, ur. Busk
1840, real., 1861— 6 A k. tech. 3041. Ż ytyńsk i Józef, ur. Przew orsk
1839, real., 1856— 60 Akad. techn. Ob. kontrolor poczt, i telegr. 
w Nowym Sączu.

Ks. Pamiątkowa. 25
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