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GAZETA LWOWSKA
Wychodzi codziennie o godzinie 5 po poiudnii:
z wyjątkiem dni ponWiąteeznycb.

Numer pojedyńczy kosztuje w miejscu (0 hak,
pocztą 16 hal. — Biura Bedakcyi i Administracyi
ulica Czarnieckiego 1. 12. — El spedyeya miejscowa
w Agencyi dzienników St. Sokołowskiego. ?asai
Hausmanna !. 8. — Listy należy frankować.
Beklamacye otwarte wolne od opłaty.
Telefon Bedakcyi nr. 38.

Prenumerata z przesyłką pocztową wynosi rocznie 32 K., półrocznie 16 K-, kwartalnie 8 K.,
miesięcznie 2 E. 78 h. — W miejscu: rocznie 24 K., półrocznie 12 K., kwartalnie 6 K., mie
sięcznie 2 K. — Prenumerata zagraniczna: W Niemczech 3 K. 28 h. miesięcznie. We wszyst
kich innych państwach ? K. 80 h. miesięcznie.
„Przewodnik Bankowy 1 lltsraokl", dodatek miesięczny do „Gazety Lwowskiej", otrzymają cało- i
półroczni abonenci bezpłatnie, jednakże si tylko, którzy prenumerują od 1 stycznia do końca czerwca lub
od 1 lipea do końca grudnia, dwierćroezni i miesięczni za dopłatą pierwsi | K. 50 h., drudzy 60. h. „Prze
wodnik" prenumerowany osobno kosztuje 8 K.

Od Bedakcyi.

ZAPBOSZBNfflDOPBZBDPŁATT.
Przedpłata na „Gazetę Lwowską"
wynosi rocznie (od 1 stycznia do koń
ca grudnia) w miejscu 24 K., pocztą
32 K.; półrocznie (od Igo stycznia
do końca czerwca) w miejscu 12 K.,
pocztą 16 K., ćwierćrocznie (od 1 sty
cznia do końca marca) w miejscu 6 K,,
pocztą 8 Z.; miesięcznie (od 1 do koń
ca każdego miesiąca) w nrejscu 2 K.,
pocztą 2 K. 70 h.

Prenumeratorowie roczni lub pół
roczni, (którzy prenumerują od Igo
stycznia do końca grudnia lub do
końca czerwca), otrzymują „Przewo
dnik naukowy i literacki", dodatek mie
sięczny do „Gazety Lwowskie! “ bez
płatni e; ćwierćroezni zaś i miesię
czni za dopłatą; pierwsi l K. 50 h.,
drudzy 60 ii. „Przewodnik", prenume
rowany osobno, kosztują rocznie 8 K.,
półrocznie 4 K. ćwierćrocznie 2 K.
W celu ustalenia nakładu prosimy
o wczesne nadsyłanie prenumeraty

9)

Książę Savelli.
Powieść
przez

Konstancy? Okraszewską.
IV.
(Ciąg dalszy).
Sposób życia Marka Antoniusza, uczy
nił go niedołężnym, łatwym raczej do przy
jęcia wszystkiego, niżeli zdolnym do zadania
sobie jakiego bądź trudu.
Przed perspektywą małżeństwa prawie
ułożonego zawahał się na chwilę — ani się
cbciał żenić, ani też poróżnić z rodziną.
Choroba księcia zostawiła wszystko w za
wieszeniu.
Po pogrzebie ojca, po śniadaniu w kółku
rodzinnem, smutnem i przygcębionem, Marek
Antoniusz zamknął się w swych pokojach i
głęboko się zamyślił.
Część pałacu wyłącznie mu oddana,
składała się z szeregu ślicznych pokojów.
Wschodnie kobierce i cenne skóry pokrywały
posadzki. Na ścianach wisiały gobeliny, obrazy
mistrzów, pamiątki z podróży, trofea myśliw
skie i zbiory różnego rodzaju.
Wszystko to było urządzone starannie
przez księżnę. Od czasu jego pełnoletności
nie było rzeczy drogocennej, której by nie po
święciła, by ubrać apartament syna.
Psuła go bardzo! Od czasu do czasu
darowywała mu konia, lub opłacała podróże
i tak Marek Antoniusz wyrósł w zupełnej
nieświadomości tego co się w koło niego działo.
Wszelkie życzenia jego były spełniane na
tychmiast
Przeraził się widokiem blizkiej ruiny i
gwałtownej potrzeby ożenienia się dla po
sagu. Czuł się samotnym i głęboko dotknię
tym. Nie miał ocnoty brać żony i tracić wła

Staraniem naszem będzie rozszerzyć w
roku 1903 dział felietonowy. Zamierzamy umieszezae równocześnie dwie powieści orygi
nalne polskie i jedną, tłómaczoną lub stre
szczoną z utworów najcelniejszych literatury
zagranicznej.
Na czele pisarzy polskich, których za
szczytne współpracownictwo mamy zapewnio
ne, z radością i dumą wymienić możemy na
zwisko tego, którego sława obiega świat ca
ły a którego czci i kocha nasz naród, —nazwisko :

Jednorazowe inseraty obliczają się po 14 hal.,
kilkorazowe po 12 hal. od miejsca i wiersza miarą pe
titową, ogłoszenia zaś tabelaryczne I liczbowo no
28 hal. od jednego wiersza nlery petitowej.

Ogłoszenia osób i zakładów prywatnych przyj
muje wyłącznie Agencya dzienników S< ko.c.zs’' Jgo
we Lwowie Pasaż Hausnanna 1. 8. I w biurze Ludwi
ka Plohnn nl. Knrola Ludwika I. 8; we Prancyi w Pa
ryżu wyłącznie Agencya pana Adama, 38 Bue de
Yarenire.

dr. Leopolda Ha i ma ze Lwowa do Stani
sławowa, dr. Aleksandra Jastrzębskiego
z Peczeniżyna do Trembowli i dr. Jana Jossego z Nadwórny do Peczeniżyna, oraz asystenta sanitarnego dr. Franciszka SękieJej Ces. i Król. Wysokość Najdostoj wicza z Turk_ do Lwowa.
niejsza Arcyksiężniczka Marya Anna,
Córka Jego Ces. i Król. Wysokości Najdo ■
C. k. sąd krajowy wyższy w Krakowie
stojniejszego Areyksięcia Fryderyka, za
zamianował kancelistę sądowego w Dębicy,
ręczyła się za Najwyższem zezwoleniem Jego
Antoniego Nowickiego, oficyałem kance
Ces. i Król. Apostolskiej Mości z Jego Kró
laryjnym z pozostawieniem go na dotychlewską Wysokością Eliaszem księciem
czasowem miejscu służbowem.
Bourbon.

CZĘŚĆ URZĘDOWA

Jego Ces. i Król. Apostolska Mość ra
czył Najwyższem postanowieniem z dnia 7
Powieść jego najnowszą p. t:
grudnia b. r. zamianować najmiłościwiej
prywatnego docenta ks. dr. Macieja SieLwów, 24 grudnia.
niatyckiego, nadzwyczajnym profesorem
Wydział krajowy przygotował dla Sej
drukować będziemy niewątpliwie w roku 1903. dogmatyki szczegółowej na wydziale teolo mu następujące sprawozdanie w przedmio
Oprócz tego utworu autora „Krzyżaków" gicznym Uniwersytetu we Lwowie.
cie prowizoryum budżetowego na pierwszy
zamieścimy w felietonie współczesną powieść
kwartał 1903 r.:
Z powodu zwołania sesyi sejmowej pod
P. Minister handlu zamianował w po koniec roku, a tern samem niemożności uHAJOTT
rozumieniu z P. Prezydentem Ministrów, jako chwalenia budżetu na r. 1903 przed rozpo
p. t.: „BŁĘKITNA KOPERTA"
kierownikiem Ministerstwa spraw wewnętrz częciem roku budżetowego, Wydział krajowy
powieść historyczną
nych, komisarza inspekcyi przemysłowej, Ka przedkłada wniosek o uchwa^nie trzymie
TEOBOHA JESKE-CHOIŃSKIEGO rola Adama we Lwowie, inspektorem prze sięcznego prowizoryum budżetowego.
Uchwała proponowana obejmuje upo
mysłowym II. klasy.
ważnienie do czynienia wydatków zwyczaj
p. t. „O MITRĘ HOSPODARSEĄ"
nych na podstawie budżetu roku 1902 i do
a nadto powieści i nowele Elizy Orze
pobierania dodatku krajowego według stopy,
szkowej, Gabryeli Zapolskiej-Ja
Pan Namiestnik przeniósł lekarza po uchwalonej na r. 1902.
nowskiej, Maryana Gawalewicza wiatowego dr. Antoniego Coghena z Trem
Zarazem nadmienia Wydział krajowy,
i wr. i.
bowli do Złoczowa, koncypistów sanitarnych: że nie otrzymał odpowiedzi na rezolucyę

HENRYKA SIENKIEWICZA.

CZĘŚĆ SIEURZĘDOWA

„NA POLU CHWAŁY"

snej swobody — wstrętnem mu było brać nie
znaną— dlatego tylko że była bogita.
...Krótki dzień zimowy dobiegał do końca;
w mroku wieczornym siedział Marek Anto
niusz i myślał o wymarzonej kobiecie, o tej,
którą by wybrał i zdało mu się.... iż znalazł
taką dziewicę o białej twarzy, jasnowłosą,
tak wysmukłą że zdawała się unosić nad zie
mią jak widzenie anielskie. Zapukano do
drzwi.... Pan Dominik, stary rachmistrz ro
dziny Savellich, przychodził po rozkazy no
wego księcia.
— Czy jesteś zmęczony ? zapytał się
Marek Antoniusz — a po chwili namysłu do
dał:;— Cbciałbym zejść do kancelaryi, pomó
wilibyśmy o interesach.
— Teraz? spytał rachmistrz patrząc
ze zdziwieniem na księcia: żaden z Savellich nie udawał się nigdy do kancelaryi wie
czorem.
— Tak, teraz — odpowiedział Don Marek
Antoniusz wstając.
Nie dodcjąc ani słowa, pan Dominik
poszedł za nim. Zeszli po małych schodach
marmurowych, które łączyły apartament
Marka Antoniusza, długim kurytarzem, z salą
jadalną. Przeszli salę bilardową, salę balową,
wybitą adamaszkiem złoconym, ozdobioną weneckiemi lustrami, dwa saloniki przejściowe,
salę tronową z adamaszku pąsowego*) popotem galeryę w stylu Impero, salę Gobeli
nów, salę zbroi i nakoniee ogromny przed
pokój, gdzie dwaj lokaje drzemali w bez
czynności.
Te sale o sufitach wysokich, były za
ledwie oświetlone, a wiekowe portrety i sta
rożytne meble fantastycznie wyglądały w pół
mroku. Przyspieszyli kroku mimowoli, pod
wrażeniem uczucia jakiejś próżni, przez którą
przechodzili. Zeszli z dużych schodów pała
cowych na dziedziniec; wieczór był chłodny,
a księżyc w pełni oświecał posągi, wysokie
kolumny, wysmukłe palmy.
....Pan Dominik otworzył boczne drzwi
i weszli do przedpokoju, który miał wygląd

celi klasztornej. Podłoga z cegieł, ławy na
około z ciemnego drzewa, z familijnym her
bem wymalowanym na poręczy. Tu czekali
oficyaliści, gdy przychodzili na obrachunek.
W kancelaryi, na wysokich pólkach, leżały
księgi, kontrakty i inne papiery należące do
administracyi. Obraz Matki Boskiej, przed
którym paliła się lampka, wisiał pośrodku
ściany. Na prawo i na lewo wisisly plany
wielkich majątków Sarellich ; pod oknem stało
ogromne biuro księcia, obok stolik syna, przy
którym Marek Antoniusz nie siedział nigdy.
Trochę dalej biura rachmistrza i wice księ
cia. Nic sobie nie robiąc ze zwyczajów, Don
Marek Antoniusz usiadł przed pierwszem
lepszem biurkiem i wskazał panu Domini
kowi miejsce naprzeciw siebie.
Rachmistrz Savellich, stary sługa domu,
wierny i poczciwy, syn wieśniaczki, porzu
cony przez matkę po urodzeniu, został przy
jęty i wychowany przez babkę Marka Anto
niusza. Nauczył się rachunkowości, pomagał
rachmistrzowi, a po śmierci tego ostatniego,
zajął jego m;ejsce.
Przylgnął do rodziny, jak bluszcz do
dębu i ani jemu, ani nikomu nie przyszło by
nigdy na myśl, że można by go było od
dalić.
Uważano go za nie, jak to się zwykle
dzieje z tymi, których trzeba znosić, uważano
go za nic, jak to się zwykle dzieje z czło
wiekiem, który powstał z niczego. Urzędnicy
niecierpieli za to, że był uczciwym. Książę
unikał go, znudzony smutkiem rozlewającym
się na jego twarzy jak tylko mówiono o in
teresach, Często mawiał książę głośno, że
rachmistrz ma złe oczy, że może nawet rzu
cać uroki; Don Marek Antoniusz witał pana
Dominika uprzejmie, jak to czynił i z inny
mi ; dla starego, upokarzanego ciągle, chwila
taka była prawdziwym zachwytem, a odda
nie się jego całej rodzinie, dla syna dzie
dzica, zamieniło się w obóstwienie. Nieraz,
przechodząc zatrzymywał się, by się napa
trzyć na niego, mówiąc do siebie: Znako
mity ród nie zginie; nie upadnie on, mając
*) W sali tronowej przyjmowano dawniej takiego księcia! Siedzieli więc Don Marek An
toniusz i rachmistrz, przy świetle lampy, a ten
Papieża.

ostatni na rozkaz, wtajemniczał młodego dzie
dzica w interesa rodzinne i skład fortuny.
— W roku 1860 — mówił - JegoEkscelencya książę Don Pompiliusz Savelli odziedziczył po J. E. księc u Don Honorjuszu Savellim, księcin V«mafso i Albano, oprócz tytułów i posad honorowych,
pałac przyległy do kościoła św. Sabi
ny i grupę domów i budynków wzniesio
nych przez Honoriusza IV. Prócz tego k łka
innych domów położonych w starych dziel
nicach Rzymu, willę z winnicami po za bra
mą Salaria, znaczne majątki w Kampanii
rzymskiej, dochody z których, W. E w księ
dze rachunkowej znajdzie i niektóre posiadło
ści w Toskanie i inne koło Albano, Gastelgandolfo i Palombary. Do zobowiązań należy
utrzymywanie kościołów św. Sabiny i św.
Aleksego, z przyległą kaplicą św. Jakóba,
kościoła św. Pantaleona, abacyi św. Pawła
w Albano, jako też i innych klasztorów,
arcybraetw i zakładów poleconych domowi
Savellich od czasów Honorjusza III.
— Zmiana rządów po roku 1870 przynio
sła zwiększenie podatków. Potem majątki mniej
przynosiły, a tym sposobem zmniejszały się do
chody ogólne.
— Wymagania domu J. E. były te
same. Po kilku latach trzeba było zaciągnąć
pożyczkę — obciążono jeden majątek, potem
drugi, a nakoniee i resztę.
— Gdy J.E. Donna Katarzyna wychodziła
zamąż, trzeba było sprzedać parę domów by
posag wypłacić /pan braoia Pietrasanta chciał
go dostać w gotówce.
— W gotówce! wykrzyknął Don Ma
rek Antoniusz.
— Tak — odrzekl pan Dominik, W. E.
był wtedy w kolegium. Potem — zniżając głos,
dodał — książę Ojciec przechodził przez wiele
trudności: niechciał by stan majątkowy był
znany.... nawet.... pewien zbiór kości słonio
wej sprzedano Rothszyldowi w Paryżu, by
zapłacić wyprawę".
(Ciąg dalszy nastąpi).

t
wys. Sejmu, powziętą w dniu 27 czerwca
1902 przy uchwaleniu dwumiesięcznego pro
wizoryum budżetowego na r. 1902, a wzy
wającą c. k. Rząd, aby wyjednał zwoływa
nie Sejmu w takiej porze i na tak długo,
aby Sejm mógł przysługujące mu z mocy
konstytucyi prawa i obowiązki w należyty
sposób spełniać. a przedewszystkiem budżet
przed rozpoczęciem roku budżetowego uehwalie.
Wydział krajowy wnosi: Wysoki Sejm
raczy uchwalić :
I. Sejm upoważnia Wydział krajowy do
czynienia wydatków zwyczajnych z funduszu
krajowego na rachunek roku budżetowego
1903 na podstawie budżetu z r. 1902.
II. Sejm upoważnia do pobierania na
rzecz funduszu krajowego dodatku do pań
stwowych podatków bezpośrednich, a mia
nowicie :
a) dodatku do państwowego podatku
gruntowego, domowo-czynszowego, domowoklasowego i 5 prc. podatku od wolnych do
mów w wysokości 60 groszy od każdej ko
rony całej przypisanej nałeżytośei tych po
datków ;
b) dodatku do państwowych podatków
bezpośrednich osobistych, wprowadzonych ustawą z dnia 25 października 1896 z wyją
tkiem podatku osobisto-dochodowego, w wy
sokości 66 groszy od każdej korony całej
przypisanej nałeżytośei tych podatków;
c) opodatkowani w mieście Krakowie
i w powiatach : krakowskim i chrzanowskim
opłacać będą dodatek do podatków: wymie
nionych w II. a) w wysokości 49 groszy, wy
mienionych zaś w II. b) w wysokości 55
groszy od każdej korony całej przypisanej
nałeżytośei tych podatków.
III. Upoważnienia, udzielone pod I. i
II, obowiązują do dnia 31 marca 1903.
Wygotowany przez Wydział krajowy
preliminarz budżetowy na rok 1903 tak się
przedstawia w głównych cyfrach :
Wy d atk i:
I. Reprezentacya kraju: 244.572koron;
tak, jak uchwalono na r. 1902.
II. Zarząd : 753.374 koron ; w porówna
niu z budżetem r. 1902 więcej o 1447 kor.
III. Sprawy zdrowotne: 2,816.216 kor.;
więcej o 36.922 kor.
IV. Dobroczynność: 61.723 kor.; mniej
o 16.325 kor.
V. Oświata: 9,041.609 kor.; więcej o
1,233.871 kor.
VI. Pomniki historyczne: 85.146 kor.;
więcej o 6448 kor.
VII. Bezpieczeństwo publiczne: 588.490
kor.; więcej o 15 300 kor.
VIII. Komunikacye : 3,483.524 koron;
więcej o 24.046 kor.
IX. Budowy wodne i melioracye : ko
ron 1,654.431; więcej o 95.228 kor.
X. Rolnictwo: 1,355.624 koron; mniej
o 62.653 kor.
XI. Górnictwo: 53.LII koron; więcej o
20.323 kor.
XII. Przemysł i rękodzieła: 464.666
koron; mniej o 40.758 kor.
XIII. Długi krajowe: 2,880 928 koron;
mniej o 285.358 kor.
XIV. Rozmaite : 398.124 kor.; mniej o
58.637 kor.
Ogółem wynoszą wydatki 23,881.538
koron, a w porównaniu z budżetem r. 1902
są wyższe o 959.854 kor.
Dochody własne,
I. Zarząd : 70.425 koron, więcej o 2937
koron.
II. Sprawy zdrowotne: 142.931 koron,
mniej o 18 564 koron.
III. Pomniki historyczne: 450 koron,
jak w roku 1902.
IV. Bezpieczeństwo publiczne: 220.878
koron; więcej o 199 koron.
V. Komunikacye: 589.647 koron; wię
cej o koron 10.821.
VI. Budowy wodne i melioracye: 27,813
koron, więcej o 2.309 koron.
VII. Rolnictwo: 434.111 koron; więcej
o 52.586 koron.
VIII. Górnictwo: 9.000 koron, jtk w
roku 1902.
IX. Przemysł i rękodzieła: 4.180 kor.;
mniej o 940 koron.
X. Długi krajowe: 27.002 koron; więcej
o 200 koron.
XI. Rozmaite: 1,138.588 koron; mniej
o 34.811 koron.
XII. Dochód z opłat konsumcyjnych:
6,315.090 koron; więcej o 113 370 koron.
XIII. Pozostałość z rachunków z lat
ubiegłych: 178.522 koron; więcej o 178.522
koron.
Ogólna suma dochodów własnych wy
nosi 9.158.637 koron, a w porównaniu z ro
kiem 1901 jest większą o 306.629 koron.
Z porównania preliminowanych wy
datków z dochodami własnymi okazuje się
niedobór w sumie 14.722.9 '1 koron, który
musi być pokryty dodatkami do podatków
bezpośrednich.
Wydział krajowy wnosi o pobór do
datków do podatków w wysokości, ustano

wionej na rok bieżący, a tylko wydataość
jednego h»let» podwyższa z 2B0.0D0 do
236.0Ó0 koron.
Dochód z dodafrow preliminuje Wy
dział kraj, w sumie 14,269.346 koron, t. j wię
cej o 395 008 koron. — Ogólne zatem do
chody wyniosą 23,427.983 koron, s gdy wy
datki preliminowane są w śrubie 23,881.538
koron, przeto okazuje się jeszcze niedobór
w sumie 453 555 koron, który ma być po
kryty w razie rzeczywistej potrzeby pożyczką
we własnych funduszach.

(Telegram).
Rzym, 24 grudnia. Ojciec św. przyjął
wczoraj Kolegium kardynałów, które złożyło
Papieżowi życzenia z okazyi świąt Bożego
Narodzenia.
W odpowiedzi na przemówienie kardy
nała Oreglii wygłosił Ojciec św. mowę, w
której podniósł, że Jego rok jubileuszowy
wywołał w całym świeci© katolickim; wielkie
mamfestacye miłości, zamącone jednak nie
stety przez zdarzenia społeczne. Ojciec św
wyraził ubolewanie z powodu wniesienia przez
rząd włoski projektu ustawy o rozwodach,
i oznaczył go jako przewrót porządku ehrześciańskiego i odbudowanie państwa na pod
stawie pogańskiego naturalizmu. Papież wska
zał dalej na doniosłe znaczenie • akcyi chrześciańsko-demokratycznej, która zupełnie od
powiada potrzebom czasu. W akcyi tej biorą
udział z gorliwym zapałem wybitne osoby z
Włoch i zagranicy, szczególnie dużo mło
dzieży.
Papież zachęcał duchowieństwo, by roz
winęło żywą akcyę na tern polu, z zachowa
niem atoli pewnych względów. Odmiennym
od zasad chrześciańskiej demokracyi. jest ia
ny bezbożny i rewolucyjny ruch, który ma
na celu wzniecać zupełnie inne ideały, sprze
czce z religijnemi przekonaniami ehrześciaństwa. Przygotowują się smutne dni dla obec
nego ustroju państw, które jednakże ten ruch
bezbożny podtrzymują i jemu schlebiają.
Ohrześciański ruch ludowy, który syfi w zu
pełnej sprzeczności do socjalnej demokracyi,
ogranicza jej zgubny wpływ i już przez to
samo oddaje społeczeństwu ogtomne usługi.

Pros o zdarzania i CzgsiociłUffłB.
Po .odczytaniu znanego w streszczeniu
aktu oskarżenia, prezas trybunału lądowego
zapytywał każdego z oskarżonych, czy przy
znają się do zarzucanego mu przestępstwa.
Wszyscy odpowiadali przecząco, twierdząc,
że żadnego udziału w zaburzeniach nie brali.
Świadkowie przysięgali grupami.
Gdy przyszła kolej na żydów, jeden z
obrońców żądał, ażeby nikt z osób wyznania
mojżeszowego do przysięgi dopuszczony nie
był, gdyż z uwagi ni interes wspólny i so
lidarność plemienną, będą oni zeznawali stron
niczo.
Po kilku uwagach prokuratora i powo
da cywilnego sąd wniosek ten odrzucił, jako
nie oparty na żadnym przepisie prawa i wy
łączył od przysięgi tylko poszkodowanych.
Po ukończeniu badania oskarżonych roz
poczęło się przesłuchanie świadków.
Zeznania komisarzy policyi częstochow
skiej pp. Budsgowskiego i Taboryskiego za
jęły bardzo wiele czasu. Są one identyczne
z okolicznościami w akcie oskarżenia przyjcczonemi.
Charakterystyczne było wedle zape
wnień p. Badogoskiego zachowanie się mę
ża Teofili Krukowej, tej mimowolnej przy
czyny całego nieszczęścia. Zamiast pomódz
żonie, która pobita przez żydów leżała na
ziemi, Kruk wzywał ludzi na świadków do
konanej zbrodni i pierwszy rzucił się na stra
gany żydowskie namawiając innych, by po
szli za jego przykładem.
Na zapytanie, czy w chwili ukazania
się policyi tłum uspokoił się: odpowiedział
świadek: Nie tylko nie uspokoił się, lecz prze
ciwnie z pośród tłumu rozległy się okrzyki:
„bij żydów i policyę! hura!“
Komisarz Taboryskij, który, podczas
rozruchów pełnił obowiązki policmajstra,
stwierdza, że tłum w obce policyi zachowy
wał się wyzywająco, miotał obelgi i rzucał
się na strażników. Rabunek trwał przez noc
całą.
Policyanci Baranek, Butylin i inni,
rozpoznając podsądnych, wskazywali na udział każdego z osobna.
Posiedzenie pierwszego dnia -jpzprawy
skończyło.się o godzinie pół do dwunastej
w nocy.

— O projekcie nowej ustawy pra
sowy odbędzie się staraniem Towarzystwa

Lwów,

grudnia.

— Z opłatkiem. Wieczór dzisiirjsay, tak
pełny rozrzewniającego nęoku, zgromadzi u sto
łu rodziny koła drogich sobie nawzajem osób.
Przy tradycyj nem łamaniu #ę opłatkiem, uczu
cia, miłości rodzinnej i przyjaźni znajdą wyraz
w tysiącznych życzeniach, które j^śll kiedy, to
z ptwnościij dziś płyną z głębi serca i do serc
przemawiają. Do chóru więc tych życzeń naj
szczerszych, które przyjmować dziś będą nas:
czytelnicy, ośmielamy się — jako codzienny gość
domowy — przyłączyć i nasze, życząc „Wszel
kiej pomyślności" i „Wesołych Świąt".

— Ich Eksc. hr. Kasimierz Badeni,
b. Prezydent Ministrów i hr. Stanisław Badeni,
b. Marszałek krajów® przybyli do Lwowa,
gdzie zabawią podczas świąt i sesyi sejmowej.

—• Z Uniwersytetu. Imatrykulacya nowozapisanych słuchaczy w Uniwersytecie czerniowieckim odbędzie się dnia 24 stycznia 1903
roku.
P. Stanisław Adam Stein, rodem z Krako
wa, otrzymał na Uniwersytecie Jagiellońskim
stopień doktora praw.

.. Z Politechniki. P. Władysław Ko
walski, rodem z Charsznicy, w Królestwie Piń
skiem, złożył drugi egzamin państwowy na wy
dziale inżynieryi Politechniki lwowskiej.

Jubileusz dziennikarski. P. Kazi
mierz Zielonka, od lat z górą 22 członek re
dakcji Gasety Lwowskiej, obchodzi w tym ro
ku jubileusz 30-lotn.iej pracy w zawodzie dzien
nikarskim. Dla uczczenia jubileuszu swego dłu
goletniego kolegi, a wzorowego zawsze, wspótpracownika i najzacniejszego człowieka, reda
kcja Gazety Lwowskiej, urządza w niedzielę,
dnia 4 stycznia, w południe zebranie w salo
nach tutejszego Koła litąracko-artystyfiznego, w
celu doręczenia p. Zmlouce jubileuszowego upo
minku.
— Mianowania. Na piątkwmn pbsicdzenju Rady generalnej Banku austro -Zgier
skiego posunięci zostali do wyższej rangi, włglęnie do wyższej kategaryi płac, opiiez już wy
mienionych onsgdaj przez nas ufź'ędnikir\V filii
lwowskiej, następujący jeszcze urzędnicy: w Kra
kowie: dr. Witold Mokrzycki, adjuijkt, Edmund
Makowski i dr. Władysław Maślakiewicz; w
Drohobyczu: Wiktor Pokorny, naczelnik i Ro
man Rozwadowski; w Kołomyi: Jan Rock, na
czelnik; w Rzeszowie : ^tusta’w fefeSlbb naczel
nik; w Jaśle : Jan Kloch, adjur.kt; w Taiiftpolu: Dyonizy Jaltszewski, naczelnik; w Tarno
wie : Mieczysław Gizbert - Studnicki i Jan Ku
ciński; w Stanisławowie: Michał Zathfey i Ka
zimierz Jabłoński; w Czerniowcaeh : .Fryderyk
Hinghdl'*, naczelnik, Hugo La Renodiere, ad
iunkt, Bazyli Zyblikiewicz, Wilhelm Zamponir
i Tadeusz Gorczyński.
— Prof. dr. M lewski, poseł na Sejm
krajowy, który był ciężko chory, przychodzi po
woli do zdrowia.

dgUnifikarzy polskich w nUdziclę, 18 b. ni., pspołudniu pogadanka w Kole literacko - artyst-yesnein. Na pogadankę tę zaproszeni zostaną
także posłowie sejmowi i do Ra»r państwa
— Wspólny opł&tdPw Stowarzysz-niu
rękaefti o lulków IwwrskiA „Gwlaida" odbąazie
się w niedzielę, 28 b, m. o godzinie 12 w po
łudnie.
— Ze „Skały”. Wspólny opłatek w
„Skale" lwowskiej odbędzie sio w niitezielę, dnia
11 b. ro.., o godzinie 6 wieceoreni.

—- laba Stowarzyszeń rękjpdżięlniczycn we Lwowie, pragnąc wzbudza zaur.-Wf
wanie uczniów .rękodzielniczych do kształcenia
się w obranym zawodzi®, postanowiła urządzić
w lecie 1903 r. lokalną igfctnwę prac uczniów
rękodzielniczych. Wszelkie informacje i warunki
wzięcia udziału w wystawie można otrzymać w
Izbie rękodzielniczej (ratusz II. p.).
— Zmarli w Krakowie: Terffil Cholewa,
zarządca górniczy i hutniczy, w 26 roku życia
W Paryżu: lekarz dr. Konstanty Henszel.
wychodźca z roku 1863, rodem z Litwy.
A Nagła śmierć. W j dnem z pomie
szkali w willi „Marya", przy ul. Nabielaka
1. 4, zmarła wczoraj nagle 48-fetnia Teresa
Turkowska, żona om. konduktora kolejowego.
Poitiewnż lekarz miejski, nie mógł stwier
dzić na razie, co wTaściwie było przyczy
ną nagłego zgonu, komisaryat II. dzielnicy od
stawił zwłoki Turkowskiej, do kostnicy zakładu
medycyny sądowej, celem dokonania obdukcji są
dowo -lekarski ej.
A Kronika policyjna. Do zamkniętego
pomieszkania pani A. K. przy ul. Bartosza Gło
wackiego 1. 8, dostał sie wczoraj w południe
liiewystedzony dotychczas rzeziisieszel^h skradł:
złotą bransoi&te wsadzaną perełkami i szafira
mi, zegarek złoty o jednej kopercie ze złotemi
wskazówkami oraz 20 K. gotówką.
Zgubiono złoty kolczyk z 5 siwymi ka
mieniami.
Pod zarzutem kradzieży złotego zegarka
wartości 260 K. areszlo»vano wczoraj służącego
bez miejsca Wasyla Demezufca.
Pani Wilhelminie Briefer skradziono wczo
raj w południe ze stojących w ul. Ormiań
skiej sanek, tłumek z rzeczami wartości 160
koron.
Zakwestionowaną przez zegarmistrza Sa
lomona Mi ukosa u nieznajomego chłopca złoin
szpilkę kwadratową do krawatki, znaczoną lite
rami „M. K. S. S. 2 97 1877", może odebrać
sobie właściciel w polipyi.
Ascher-.JĘplz- zamieszkały przy nl. Fur
mań skiej 1. 5, doiiiSsł wczoraj policyi, że w
czasie gnszenia pożaru w jego pomieszkaniu,
znikła mu wr niewytłómaczwny na razie sposób
z otwartej śza.fy, którą ratując od płomieni wy
nieśli nieznajomi mu ludzie na ganek, para zło
tych kólczyków z dwoma dyamentami w srebrnej
oprawie.
Z mieszkania p. Hermana Reizcsa przy
pl. Zbożowym 1. 2, skradziono wczoraj po po
łudniu ^rebro stołowe i złotą bransoletkę war
tości 200 K.

— Krwawy dramat miłosny. Z Wie
— Nadanie posagu. C. k. Namiestni dnia donoszą: Krawiec, Karol Marek, strzelił

ctwo nadało na przedstawienie pp. dr. Feliksa
Hóniglmana i dr. Fryderyka Koliszera, wyko
nawców testamentu Joela Biera, stosownie do
aktu fundacyjnego, posag z fundacyi jego imie
nia za rok 1902 w kwocie 589 koron krewnej,
fundatora Taubie Fischerównej z Dryszczowa.

— Nowa stacya telegrafu, Z dniem
1 stycznia 1903 otwartą zostanie w Płotyczy
(powiat Tarnopol) przy istniejącym tarnże urzę
dzie pocztowym stacya telegrafu z ograniczoną
służbą dzienDą.

— Z kolei. Na sjjdaku Borki wiclkieGrzymałów podjęto już na nowo ruch osobowy
z ograniczonym ruchem towarowym.
— Dziennika urzędowego c. k. Rady
szkolnej krajowej w Galicyi, redagowanego w
c. k. Radzie szkolnej krajowej nr. 44, wydany
dnia *2 4 grudnia 1902 r., zawiera: Rozpo
rządzenie c. k. Rady szkolp j krajowej z dnia
12 grudnia 1902 do 1. 39.681 w sprawie wy
nagrodzenia przypadającego . naucz^idelom tym
czasowym w szkołach ludowych (pospolitych i
wydziałowych), ogłoszone w nr. 108 Dziennika
ustaw i rozporządzeń krajowych; -— Okólnik
c. k. Rady szkolnej krajowej do wszystkich
c. k. Rad szkolnych okręgowych w sprawie po
woływania delegatów na konferencje krajowe;
Wiadomości osobiste; Książki szkolne; Konkursa; Ogłoszenia licytacyi.

wczoraj kilka razy z rewolweru do szwaczki
Ludwiki Knollównej, która była nieczułą’ na
'jego oświadczyny miłosne, ale jej nie ranił. —
Gdy Knollówna omdlała z urzurażenia, Marek,
sądząc, że ją zastęKcdił, odąJ)sal=8aiu sobie życie.
— Nowe defraudacye. Z Wiednia do
noszą : Proknrzysta tutejszej fabryki wyrobów
jedwabnych Herzfelda i Fischla, Adolf Ernst,
został wczoraj arasztowany, jako podejrzany o
zdefraudowanie 580.000 koron na szkodę firmy.
Za sprzeniewierzone pieniądze chciał Ernst na
spółkę ze sr-oim zięciem założyć w morawskim
Sithónbergu fabrykę. Dnia _<1 b. m. uciekł zięć
Ernsta do Ameryki, zostawiwszy bardzo wiele
oszukańczych długów, na sumę 750.0 0 koron.
To zwróciło uwagę przełożonych Ernsta i spro
wadziło odkrycie defraudar-yi.
Właściciel fabryki w Mariscli Schonau,
Kohl, umknął, narobiwszy- oszukańczych długów
na pół miliona koron.

— Dar dla st udentów węgierskich.

Z Budapesztu donoszą: Niejaki Briihl, złożył
18.000 koron dla 200 studentów Uniwersyte
tów, nie mających funduszów na opłacenie
czesnego.
— Błyskawice w g udniu. WT nocy z
poniedziałku na wtorek o godzinie 11 min. 45
obserwowano nad Wisłą koło Warszawy bły
skawice w stronie wschodniej. Ma to być —
— Boże drzewko dla bezdomnej dzia jak twierdzą pisma warszawskie — zapowiedzią
twy urządziło wczoraj „Koło pa:iien“ w sali ciepłych dni przy stałej pogodzie.
gimnastycznej szkoły im Staszica. Do licznie
—• Aresztowanie mordercy. Z E-rlina
zgromadzonej dziatwy przemówił serdecznie ks. donoszą: Sprawcę morderstwa, dokonanego tu
dr. Wilkicki, poczem rozdano między 130 dzie taj przed kilku dniami w celach rabunku na
ci obojga płci rozmaite części ubrania, pieczy osobie kupcowej Budwigowej, aresztowano wczo
wo świąteczne, zabawki i łakocie, ponadto ob raj w Kaliszu. Jest nim niejaki Leszczyński,
darzono je ozdobami z drzewko, klóre rzęsiście kelner z zawodu.
oświetlone stało na środku.
— Niezwykłe macierzyństwo. Dwu
—• Tow. gimnastyczne „Sokół" urzą dzieste szóste dziecko wydała na świat w tych
dza w poniedziałek, dnia 5 stycznia, o godzi dniach pewna uboga komornica w Mattia w
nie 8 wieczorem wieczornicę wiligijna ze współu Tyrolu. Dziewiętnaścioro dzieci żyje i cieszy się
działem pań. Zapisywać się można codziennie dobrem zdrowiem. ;Cała rodzina żyje wyłącznie
prawie kosztem dobroczynnych ludzi i gminy.
w kancelaryi „Sokoła".
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— Nafta w Królestwie Polskiem. We
wsi Parclioeinie, w powiecie stopnickim, na
pastwisku gminnem — jak donosi Warss.
Dftiew. — odkryto obfite źródła nafty. Źródła
te wydzierżawiło warszawskie Towarzystwo ko
palń węgla, które zawarło z włościanami umo
wę. W ciągu pierwszych trzech lat włościanie
będą pobierali niewielki czynsz; po trzech la
tach Towarzystwo zobowiązało sic nabyć wszyst
kie wydzierżawione grunta po 400 rubli za
mórg. Prócz tego włościanie będą otrzymywali
pół procent wartości wydobytej nafty.

szej chwili, zdawało się, że ma się do czynienia
z morderstwem. Po bliższem zbadaniu są pod
stawy do przypuszczenia, że popełnił on samo
bójstwo w przystępie czarnej melancholii. Przy
zwłokach znaleziono nietknięte pieniądze, zegarek
oraz rewolwer.
Wczoraj odbyła się sekeya zwłok ks. Ko
wińskiego. Sekiiyi dokonali lekarzu sądowi dr.
Scheiter i dr. Fili ino wski, którzy stwierdzili sa
mobójstwo. Samobójca odpiął grube palto, grubą
kamizelkę, a następnie strzelił przez koszulę.
Rana spowodowała natychmiastową śmierć.

hrze świadczy o pomysłowości i technicznym stawić , a więc . rzeczy obojętnych, tylko
poziomie drukarni p, Hałacińskiego.
wszystko, co jest, wzbudza prawdziwe, nie

kłamane zainteresowanie.
Ponieważ dzisiaj idzie się na wysta
W Warszawie wznowiono po dłuższej wę — nie wiem, czy to źle, czy dobrze —
przerwie z prawdziwem powodzeniem dramat na to, żeby widzieć coś nowego, nietylko pię
Władysława hr. Koziehrodzkiego p. t. „Nau knego, więc powodzenie „Sztuki" tłómaczy
czycielka", nagrodzony na konkursie K.uryera się dalej tem, że jest charakterystyczną.
Warszawskiego przed laty dziesięciu.
Wystawa jest nastrojoną jednolicie, po
mimo, ze składa się z dzieł starszych i mło
dych, z dzieł artystów o rozmaitych tempe
W Nowym Jorku śpiewa obecnie z ol- ramentach, indywidualnościach. Tę jednoli
— Awantury akademików. Na rynku
— Zagórz. (Śmierć pod kołami pocią brzymiem jak zwykle sukcesem pani Sembrich- tość stwarza może — wspólna narodowość.
w Marburgu zgromadziło się 500 akademików, gu). Dnia 19 h. ni. w nocy pociąg osobowy Kochańska.
Przechodząc z innych sal Secesyi do działu
którzy wśród hałasów usiłowali wtargnąć do zdążający z Przemyśla do M. Laborcza, do Wę
polskiego, czuje się wyraźnie „to nasze",
lokalu policyjnego. Kilku akademików areszto gier, pomiędzy stacyami Uherce-Lisko-Lukawica
Lord Lister, jeden z największych do choć trudno zdać sobie na razie sprawę z
wano. Zaburzenie powstało podobno z tej przy przejechał mężczyznę, który poniósł śmierć na brodziejów ludzkości, wynalazca metody anti- tego, co jest w sztuce właściwie „nasze" —
czyny, że policya przedtem aresztowała kilku miejscu.
septycznej, obchodzić będzie wkrótce 50 letni co polskie a co obce.
akademików i jednemu z nich rzekomo nało
jubileifsz doktorstwa.
Może znamienny rys polskiej sztuki,
Mężczyzna ten, jak się następnie okazało,
żono kajdanki
to
pewna.,.,
męskość. Po opuszczeniu wysta
nazywał się Antoni Wołk i był robotnikiem ko
wy „zachodniej", śnią się nam jeageze przez
— Krwawa tragedya miłosna roze lejowym.
Repertoar te?trs sdejs&iego we Lwowie. pewien czas jedwabie i atłasy. Bez względu
grała się przed tygodniem w hotelu Lombardia
-- Gródek nad Dunajcem. (Zabójstwo
Dziś we środę, z powodu Wigilii Bożego na to, czy przedtem na obrazach p-zedśtaw Genui Dnia 13 b. m. przybyła tam elegan
siostry). W gminie Roztoce ad Brzezina 18- Narodzenia, teatr zamknięty.
wiały materyę sukni, powierzchnię wody,
cka para: 40 letni mężczyzna i młodsza od
letni Jan Krocko w czasie kłótni położył tru
czy białe kobiece ciało. Sztuka polska jest
We
czwartek
o
godzinie
pół
do
4
po
po

niego kobieta niezwykłej piękności. Nieznajomi
pem na miejscu swą 22-letnią siostrę Karolinę, łudniu na dochód Towarzystwa wzajemnej po może surowsza, pomimo miękkich nastrojów
zapisali się* w księdze hotelowej jako książę
uderzając ją silnie drewnianą mątewką w pięrś mocy artystów sceny lwowskiej „Śpiący ryce silniejsza, a przytem poważna i brrdzo
Eeggio de Aquavita z żoną. Nazajutrz znalezio
w okolicę serca. Zbrodniarza już aresztowano.
rze", widowisko fantastyczne w 5 aktach z szczera.
no ich bez życia. Okazało się, że odebrali so
Ta sztuka jest szczera; na wystawie
— Przemyśl. (Katedra łacińska). Re prologiem przez Sydona Friedberga z muzyką
bie życie wystrzałami z rewolweru. Na stole
nie
ma
nic zrobionego umyślnie na wysta
M.
Swierzyńskiego.
leżała kartka z napisem: „Odbieramy sobie ży- stauracja katedry łacińskiej została już ukoń
We czwartek o godzinie pół do 8 wie wę. Spogiądając na takie witraże Wyspiań
citffibo się zanadto kochamy, a nie możemy się czoną, ad. 18 b. m. komitet restauracyi z ks.
biskupem Pejczarem na czele, oglądał szczegó czorem na dochód Towarzystwa wzajemnej po skiego, n. p. na jego „Kazimierza Wielkie
w inny sposób połączyć na wieki".
łowo
dokonane prifce. W oględzinach brali u- mocy artystów sceny lwowskiej po raz piąty go”, albo „Świętego Stanisława" miałem wra
Śledztwo wykazało, że mężczyzna był rze
dział
także
konserwator hr. Szeptycki, prezy „Słodka dziewczyna", operetka w 3 aktach H. żenie, że te obrazy patrzą gdzieś daleko
czywiście księciem de Aquavitą, członkiem je
przed siebie, a nie na ludzi. Bo są takie odnej z najstarszych i najpoważniejszych wło dent sądu obwodowego radca Dworu p. Spław- Reinhardta.
brazy, które się wdzięczą, które niejako zaglą
W
piątek
o
godzinie
pół
do
4
po
połu

ski,
starosta
radca
Dworu
p.
Lanikiewicz,
a
z
skich rodzin arystokratycznych, towarzyszka jego
dają z kokieteryą widzowi w oczy i pytają :
natomiast nie była jego żoną, lecz hrabiną de reprezentacyi gminy dr. Smutny. Komisya, wy dniu „Piękna z Nowego Jorku", amerykańska
jak się tobie podobam ? Albo inne, które sta
Capei, małżonką kapitana, a siostrą adjutanta rażała się z wielkiem uznaniem dla prof. T. operetka w 4 aktach G. Kerkera.
rają się wprawić go w osłupienie, w przeW
piątek
o
godzinie
pół
do
8
wieczorem
Popiela,
który
kierował
częścią
dekoracyjną,
a
królewskiego. Ogólnie sądzono, że ta słynna z
Mra°ch
.... jednych ani drugich nie ma na wy
„Dzwon
zatopiony",
baśń
dramatyczna
w
5
piękności kobieta żyła z mężem swym bardzo sam wymalował 8 dużych obrazów, oraz dla
stawie
polskiej.
aktach
Gerharda
Hauptmana,
przekład
J.
Ka

rzeźbiarza
i
architekty
pp.
Majerskich.
Katedra
szczęśliwie, tern bardziej, że mieli troje dzieci.
Nawet osławiony „Dziwny ogród" Me
Teraz dopiero stwierdzono, że utrzymywała ona przedstawia się imponująco, pełna światła, ja sprowicza, muzyka Fr. Słomkowskiego.
W sobotę o godzinie pół do 4 po połu hoffera me jest dlatego taki „dziwny", żeby
już oddawna stosunek miłosny z księciem. Mąż, kaś większa, obszerniejsza. Odnowienie katedry,
dniu
„Zimowa
opowieść", dramat w 5 aktach straszyć filistrów, ale dlatego, że tak dziwnie
dzięki
w
pierwszym
rzędzie
energii,
ofiarności
który niczego się nie domyślał, a żonę uwiel
barwny, cudowny i jasny jak ten ogród w
W.
Szekspira,
muzyka
Flotowa.
biał, na wieść o jej zdradzie i śmierci dostał ks. biskupa Pelczara, pracy p. Popiela i pp.
słońcu, wydaje się artyście swat Boży. Takim
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sobotę
o
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pół
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8
wieczo

Majerskich
nie
zawiodło
oczekiwania.
pomieszania zmysłów.
szczerym naiwnym wyrazem zachwytu jest
(Budżet). Magistrat przemyski w osta rem „Słodka dziewczyna", operetka w 3 aktach
— Za znęcam e się nad żołnierzami
także „Pieśń wiosenna" Malczewskiego i wiele
H.
Reinhardta.
tnich dniach uchwalił budżet na r. 1903. Bu
skazał sąd wojenny w Metzu porucznika Kayinnych.
W
niedzielę
o
godzinie
pół
do
4
południu
sera z batalionu pionierów na 3 miesiące for dżet przedstawia się następująco : Przychody „Na Łyczakowie", obraz sceniczny ze śpiewami
Dla tutejszych ma wystawa „Sztuki"
574.452 koron, rozchody 953.012 koron, niedobór
tecy.
tem większy urok „nowości", że nowym jest
i
tańcami
w
4
aktach
Fr.
Domnika,
muzyka
377.560 koron.
dla nich nawet Chełmoński, którego „Ku
M. Świerzyńskiego.
— Wulkan pod brukiem. Dzienniki
—
Borysław.
(Pożar).
Ubiegłej
nocy
o
ropatwy" na śniegu — umieszczone wybor
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o
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pół
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8
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paryskie donoszą; Członek francuskiej Akade
mii nauk, inżynier, na zasadzie badań odłam godzinie 4 rano spłonęła kotlarnia jednej z ko rem po raz 6-sty „Lekcya tańców", operetka nie —- tworzą piece de resistance polskiego
ków kamienistych, znalezionych podczas robót palń nafty przy uliSy Pańskiej. Zabudowanie w 4 aktach Seweryna Bersona, słowa Emwina. salonu. Znani tutaj są: Stanisławski, AxenW poniedziałek po raz pierwszy „Dług towicz. Wyczółkowski, Fałat, a z rzeźbiarzy
ziemnych przy ulicy Meslay w Paryżu, przy spłonęło doszczętnie, pożar ustał. Zupełna cisza
honorowy", komedya w 3 aktach przez Zy także Szymanowski, choć zdaje się, że do
szedł do wniosku, że pod placem Rzeczypospo i śnieg przeszkodziły rozszerzeniu się ognia.
piero teraz poznano talent tego aitysty w
gmunta Przybylskiego.
litej tworzy się wulkan
Rozpoczni"„Pietro Caruso", dramat w 1 całej pełni, dzięki cudownej, lekkiej, jak sen,
— Strzały do kochanka. Z Berlina
akcie Roberta Braccy przekład J. Kasprowi „Improwizacji".
donoszą: W dzielnicy Moabit strzeliła w sobotę
Ferdynand Ruszczyć wystawił cały sze
cza — debiut p. Wandy Orbitównej w roli
24-letnia Emma Wieneriscli, rodem z Czech,
Margerity.
reg obrazów, które olśniewają wszystkich,. —
na ulicy do kochanka swego, Ernesta Baera,
We wtorek po raz 7-my „Słodka dzie Jestto talent, mimo całej swej bujnej mło
który padł ciężko raniony trzema kulami.
wczyna, operetka w 3 aktach Henryka Rein dości tak imponująco harmonijny, że zdaje
Powodem zamachu morderczego miała być
się, jakby już od początku, od pierwszego
„Pomniki Krakowa , wydawnictwo, któ- hardta.
niewierność kochanka.
rem się nigdy chlubić nie przestaniemy, zale
W e środę — na zakończenie starego ro pociągnięcia pędzlem był dojrzały, nigdy wie
— Na karę śmierci. Wielkie wrażenie camy raz jeszcze najgoręcej względom publi ku — przedstawienie sylwestrowe „Rok ’902“, walczył o wyraz, o formę. Jego „Ziemia"
tworzy jeden z głównych, najsilniej szych
sprawiło w Londynie zasądzenie na karę śmier czności, w tej epoce świątecznej, kiedy to ty przegląd sceniczny w 12 odsłonach.
akordów na wystawie obok „Kazimierza
ci młodego dziewczęcia, pochodzącego z t. zw, siące koron wyrzucamy na dary gwiazdkowe lub
Wielkiego" i „Mickiewicza". Przedstawia
lepszych sfer towarzyskich, niejakiej Miss By noworoczne dla naszych najbliższych.
właściwie całe morze ziemi, piętrzące się,
ron, która niedawno temu w urzędzie poczto
Repertoar
„Filharmonii"
lwowskiej.
O dziele tein pisaliśmy po ukazaniu się
wym zakłuła na śmierć jednego z członków każdego nowego je&o zeszytu — a jest ich już
We czwartek, 25 grudnia „Koncert po potężne, bezbrzeżne. Ogromna góra czarnej
giełdy. Rozprawa wykazała, że ów zamordowa 28 — zawsze z równemi pochwałami, z zasłu- pularny" na rzecz funduszu doraźnej pomocy roli, a na jej grzbiecie mały, zależny od jej
kapryśnej woli człowieczek z pługiem. —
ny uwiódł dziewczynę, a następnie chcąc się żonem rzetelnie uznaniem. Bo też artyści-mala dla członków orkiestry „Filharmonii".
od niej raz na zawsze uwolnić, rozpuszczał o rze, pp. Cerchowie, podjęli się nader kosztowne
W piątek 26 grudnia „Koncert popularny" W obrazach Ruszczyca wyrażona .jest dusza
niej hańbiące wieści. Sędziowie przysięgli, któ go i niebezpiecznego eksperymentu: wydawni ze współudziałem tow. „Chóru akademickiego". natury, uchwycone każde najdelikatniejsze
rzy musieli pytania sobie postawione potwier ctwa, którego same klisze chłoną ogromne, nie
W sobotę, 27 grudnia „Wielki koncert jej drgnienie™ cudne toay ma u niego nie
dzić, oświadczyli że czynią to pod warunkiem, tylko na nasze stosunki, sumy, mimo to jednak filharmoniezny" ze współudziałem Stanisławy raz woda; światło głaszcze ją i całuje, a
że królowi przedstawiony zostanie wniosek na obietnic, zapowiadanych w prospekcie, nie zawiedli Wysockiej, art. dram, teatru miejskiego w Kra woda mieni się i drży, jak twarz dziewczy
ułaskawienie.
ani na włos; przeciwnie rzecz sama przewyższyła kowie i Tow. śpiewackiego „Lutnia". (W pro ny. — Wielkie powodzenie ma tutaj rzeź
biarz Laszczka. Artysta bardzo subtelny,
znacznie
nasze oczekiwania. I powstało dzieło gram wchodzi David’a „Pustynia".
— Aresztowanie defraudanta. Z Zu
szczególnie,
jako portrecista wysoce orygi
W niedzielę, 28 grudnia „Koncert popu nalny... Powiedziałbym, że przy tem wszystrychu telegrafują. W Brunnen pod Szwyz are rzeczywiste pomnikowe, oddające świade
ctwo
niezbite
tysiącletniej
kulturze
naszego
na

larny" ze współudziałem Matyldy Roliównej, kiem jest jeszcze niesłychanie sympatyczny,
sztowano Nessłera, który zdefraudowawszy z de
pozytów banku darmsztadzkiego w Berlinie rodu, więc dla nas i nie tylko cłla nas bardzo afóystki opery.
mając przy tem mniej więcej to samo na my
donośnego znaczenia. Woła ono silnym głosem
700,000 marek, umknął do Szwajcaryi.
We wtorek, 30 grudnia „Wielki koncert śli, co Sienkiewicz, kiedy mówił o kobietach,
że lat tysiąc istnieliśmy; lat tysiąc kroczyliśmy
— Wypadek na ślizgawce, Z Ins- jednemi drogami z cywilizowanym Zachodem,/.. filharmoniezny", ze współudziałem Willy Bur- które się nietylko kocha, ale także lubi.
mestra, skrzypka.
Co się tyczy wystawy w Kunstlerhaus
bruku donoszą : 22-letni student teologii, Józef
Wpatrując się w karty „Pomników Krakowa" raz
We środę, 31 grudnia „Koncert popular to nie podoba mi się jej urządzenie, które
hr, Auvernas, upadł tak nieszczęśliwie podczas
jeszcze przeżywamy wiekopomne jego dzieje, nieje ny". W programie utwory, które w roku 1902 przypomina zanadto „dobre, dawne czasy".
ślizgania się, że na miejscu wyzionął ducha.
dnokrotnie tak chlubne i szczytne; ożywała, w wy największe zdobyły powodzenie.
Panowie z Kunstlerhaus wzorując się może
— Legaty Kruppa. Zmarły niedawno obraźni naszej owi uwiecznieni w posągach i tabli
na „Secessyi" -~ zwracali przez jakiś czas
Alfred Krupp pozostawił też legaty na rzecz cach grobowych monarchowie, książęta kościoła,
większą uwagę na misę en sce.ne swych sa
swojej służby. Każde stadło małżeńskie, prowa dygnitarze duchowni i świeccy, ludzie nauki, zacni
lonów. Robili to może niechętnie, tak jak
dzące gospodarstwo, oraz każdy wdowiec w willi mieszczanie krakowscy, słowem ci wszyscyj
starzy profesorowie, którzy z eiężkiem ser
Hiigel i na kolonii Altenhof otrzymali po 1000 których działalność składa się na całokształt
cem ubierają się we frak — ale bądź co
m., a każda wdowa po 500 marek.
dziejów naszych. A ileż tu przytem nieocenio
bądź widać było, że ulegają świeższym prą
— Novra podróż Kocha do Afryki. nego materyału dla artystów, architektów, este
dom czasu. Teraz nie. robią znowu toalety.
^Powiewają chorągwie na kilku „pała Może dlatego, że gniewając się właśnie na
Profesor Robert Koch wyruszy znów wkrótce tyków, badaczów kultury i cywilizaeyi. Wszy
do Afryki południowej, by wziąć tam udział w stko to razem zsumowane, mówi samo za siebie, cach" sztuki Otwarte są jednocześnie salony Secesyę, nie chcą się nawet ubierać według
walce przeciw epizoocyom. Kaszta podróży jego zaleca „Pomniki Krakowa" bardzo gorąco. Nie Secesyi, Kuastlerhausu i Hagsnbundu, a zaprowadzonej przez „Konkurentkę" mody.
oprócz tego mamy wystawę muzeum austryaobliczone są na 10.000 f. st. i mają być ponie zapominajmy więc o nich i dzisiaj...
Bądź co bądź — urządzenie „wystawy
ckiego, bardzo ciekawą, choć małą wystawę jesiennej" jest tak nudne począwszy od desione wspólnie przez rząd angielski, oraz „Oliarw „salonie Pisko" i t. d. Największe powo koracyi sal, a skończywszy na katalogn, który
tered Company". Prof. Koch otrzyma honoraSylwetki 25 radnych po raz pierwszy dzenie ma dotychczas jeszcze ciągle wysta mógłby być cennikiem win czy delikatesów,
ryum w 6.000 f. st. rocznie, obaj jego asy
stenci po 1.000 f. st. Oprócz tego Koch, który przy ostatnich wyborach ' powołanych z woli wa, stojąca niejako ponad, czy poza tutejsze- jak za najlepszych czasów Kunstlerhausu.
uda się najpierw do Rhodezyi, otrzymywać bę ogółu do zarządu stolicą kraju, wydał w oso mi partyami artystycznemi — to jest kra
Zresztą na wystawie Kunstlerhausu jest
bnym ozdobnym tomiku młody dziennikarz, p. kowska „Sztuka" w Secesyi. Publiczność o- za dużo ob-azćw, choć między niemi dużo
dzie po 3 f. st. dziennie na koszta podróży.
Michał Winiarski. Dużo tu ciętego dowcipu, ani rzekła zaraz po otwarciu, że w Secesyi „nie dobrych. Namęczywszy się fizycznie i moral
śladu jednak paszkwilu i osobistych wycieczek, feta nie" oprócz Polaków.... a teraz zwiedza nie oglądaniem rzeczy nie wartych ogląda
co z naciskiem podnieść wypada i powodu więc polską wystawę coraz tłumniej, dowiedziaw nia przechodzimy prawie obojętnie obok sła
do urazy lub żalu braknie. Każdą sylwetkę zdób szy się z gazet, że „warto".
wnych nazwisk, obok obrazów, od których
podobizna nowego „ojca miasta"; tytułową wi
Powodzenie „Sztuki" jest wielkie, a trzeba ryło właściwie zacząć. Wystawa bogatą
nietę, opartą na lwowskich motywach, projekto tlomaczy się. przedewszystkiem tern, że nie jest w doskonałe portrety. I tak pośród powodzi
— Górka Kościelecka (Koło Cła). Zna wał artysta-malazz prof. Rybkowski; zdjęcia sali wystawiła rzeczywiście ani jednej rzeczy sła miernot widzimy tutaj nagle bardzo piękne
leziono tutaj zwłoki miejscowego proboszcza ks. obrad dokonał p. Kohler. Zewnętrzna strona wy bej. Nie ma tu nawet, jak gdzieindziej, rze
go Poehwabkiego, dwa świetne AjdukiewiKowińskiego z przestrzeloną piersią. W pierw- dawnictwa : papier, druk, drobne winiety — do- czy, które można było wystawić, albo nie wy
cze, Lenbacha i t. d. A ca?ą wielką salę

Z WIEDNIA.
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.G&zata Lwowska" a dnia 25 grudnia 1902,
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t. zw. „francuską,11* 1zajmuje
2 3 * * *kolekeya
* * * * portre
tów zmarłego nie tak dawno berlińskiego
malarza M. Konera, która wymaga osobnych
studyów i pod każdym względem tych studyów jest warta. Koner to malarz interesu
jących ludzi, jak Curtiusa, malarza „excelencyi“ Menzla, Dubois-Raymonda, a także
filistrów przeróżnych mniej lub więcej cięż
kich Komerzienratów i konsulów, z których
jednak robi także coś interesującego. Niedosyć powiedzieć, żs uchwyci zawsze i uwyda
tni to, co jest charakterystyczne; powiedział
bym, że on przesadza to, co charakterysty
czne. a to tak jak nowelista albo dramaturg,
który z ludzi robi ludzkie typy. Można stać
godzinę przed takim zwykłym Komerzienratem i nie nudzić się tak samo, jak nie nu
dzilibyśmy się, gdybyśmy mogli zaglądać do
wnętrza jakiejkolwiek choćby nie wybranej
ludzkiej duszy. Ciekawe są u niego nawet
reprezentacyjne portrety, jak n. p. cesarza
Wilhelma. Tego rodzaju artyści — nie wiem
dlaczego — nie malują zazwyczaj kobiet,
albo je źle malują. Koner je maluje tak cie
kawie jak mężczyzn. Kładzie tu większy na
cisk na „malowniczość" niż na charakterystyczność. Maluje kobiety fizycznie interesu
jące, najczęściej piękne, bardzo często rude,
twarze, których urok jest także wynikiem
wysokiej kultury. Zony czy córki bogatych
albo „urodzonych" ludzi, kobiety z towarzy
skiej cieplarni. Maluje je czasem na ciemnem tle — przypominają się kwiaty z galeryi starych obrazów — jak n. p. swoją
żonę, która zresztą wystawiła także własny
obraz przedstawiający — męża. Szkoda, że
taki portrecista nie żył tak długo, żeby obrazami jego można było wypełnić choćby
jeszcze dwie sale Kiinstlerhausu, w którym
gdzieniegdzie tak cynicznie rozsiadła się po
spolitość.
Wystawa składa się częściowo z kilku
t. zw. „kolekcyjnycbj wystaw. Zbiorowe ta
kie wystawy są albo bardzo ciekawe i pou
czające (jeżeli chodzi o dzieła pewnej wybi
tnej artystycznej indywidualności z różnych
epok jej roz.toju) albo bardzo nudne, jck
n. p. kolekeya Kalkrentha w Seeesyi, która
przyczyniła się pośrednio nie mało do uwy
datnienia przymiotów naszej „sztuki". Zbiór
„Vienneensia“ składający się z akwarel, guaszów, olejnych obrazów i rysunków — da
rowany przez M. Boschana ministerstwu oświaty — jest tak obfity, że można się zgu
bić w tych wiedeńskich tematach, tak jak
obcy błądzi po wiedeńskich ulicach. Moźnahy mieć z tej wędrówki rzeczywistą przyje
mność, gdyby się miało na same „Vienncensia" tydzień czasu. „Galerya Heinemanna" z
Monachium, kolekeya złożona tylko ze star
szych obrazów — zawiera wiele cennych
rzeczy, jak n. p. olejno szkice Matejki, obra
zy Lenbaeha, Brandta, Gegantiniego, studya
Milleta i t. d. Na piętrze mieszka stoYzarzyszenie „Jungbund" — nowa odmiana „Mło
dości" nowy „Bund" ohok pół tuzina in
nych — rzeczywiście młode zjawiskosym
patyczne, a jest między członkami tego To
warzystwa kilka talentów, jak n. p. Ozescbka.
Osobny pokój ma także na wystawie
Kiinstlerhausu, artysta, który się nazywa
wprawdzie Bruckner, ale pachnie perfumami
z Quartier Latin. Zakochał się prawdopodo
bnie, jak wielu innych w Paryżu, a wyraża
swoje uczucia na sposób czysto paryski, t. j.
bardzo dyskretnie — pastelami. Jest prze
znaczony i powołany na pastelistę. Nawet
jego olejne farby udają pastele i uśmiechają
się tak blado, jak jego „Mała Paryżanka"
albo „Frou-Frcu“ albo „Tancerka Oarangeot"
i t. d.
Zdarza mi się dobre fejletonistyczne
„przejście" do wystawy malarza Lesser Ury,
którego obrazy zajmuią pół „Salonu Piłko".
Bo jeżeli Brucknera olejne obrazy wyglądają
jak pastele, to pastele tego pana wyglądają
jak olejne obrazy. Czerwony kolor w jego
pastelach jest taki soczysty, pełny, jak krew
(usta literatki Meyer-Fórster), niebieski jak
woda koło Capri.... zielony jak mokra pa
chnąca trawa... To przedewszystkiem orygi
nalny kolorysta , który może i umie także
rysować, o czem się jednak zapomina, pa
trząc na jego krajobrazy.... a prawie wątpi,
stojąc przed jego „Rajem utraconym". Wcho
dząc do pokoju, w którym wiszą obrazy te
go malarza doznaje się takiego wrażenia ko
lorystycznego jak na żadnej innej wystawie.
Ma się przedewszystkiem wrażenie, że to
wszystko jedno, czy takie są naprawdę bar
wy natury, czy nie -- cieszy się tylko, że
są tutaj. Natura jego jest, taka jasna, iskrzą
ca się jakby słońce paliło się tu goręcej niż
gdzieindziej. Najpiękniejsze są może jego gó
ry, które żyją, oddychają mgłą błękitną, są
niby dalekie a przecież tak dziwnie bliskie
duszy i zmysłom jak w jasny wieczór po
deszczu. Albo jego łąki o tonie dziewiczym,
albo kwiaty.... kwiaty..,. Nie wiem czy jest
dużo tak namalowanych astrów na świecie
jak te jego cudnie żółte kwiaty aksamitne
na tle ezarnem. Widzi on także w człowie
ku przedewszystkiem barwy. Dyrektor Scblenther (z Burgteatru).... albo lepszy przykład:
literatka Meyer-Fórster, to portrety dosko
nałe, choć charakteryzuje tu prawie tylko w

tonach, w kolorach, wpada mu przedewszy uznanych „firm" jak Ferdynand Saar, Milow i t. d. widzimy tu także dużo młodych
stkiem w oko jakiś intensywny punkt.
Kolorowy w człowieku.... jakieś bły i bardzo młodych. Najlepsza z tego zbioru
szczące eearne oko, jakieś krwawe usta.... jest mojem zdaniem rzecz Rainera Rilke. Star
tak jak inny portrecista widzi w modelu si, nie wyłączając sławnego Saara, nie
przedewszystkiem jakąś pewną charakterysty wystąpili tu świetnie; niektóre rzeczy są
wprost słabe. Między młodymi są trzy pra
czną linię.
wdziwe
talenta, jak wspomniany już Rilke,
Jego Adam i Ewa są rysowani okro
pnie. Siedzą skuleni patrząc tęsknie za „utra potem Hawel, autor dramatów „Mutter Sorconym rajem" barw, które błyszczą i palą ge“ i „Frieden", z których ostatni granym
się na tamtym brzegu. Cała ich pokuta po był niedawno po raz pierwszy w „Deutsches
lega zd Je się na tern, że zostawili kolory Volkstheater“ a wreszcie Schullern. Wiedeń
w raju, bez których wyglądają jak maneki ma w tym zbiorze najmniej przedstawicieli;
ny, bo malarz robi tylko z barw swoich sądząc z tej książki zdawałoby się, że roz
poczyna się pewna decentralizacya w austryaludzi.
cko-niemieckiej literaturze, że „prowincya“
Naszkicowaliśmy lekko — nie ma tu występuje więcej na widownię, niż dotych
miejsca na opisy — wrażenia trzech tylko czas.
wystaw, a jest ich więcej. Życie artystyczne
Wzmianka o dramatach. Hawla przypo
objawia się zresztą nie tylko na wystawach,
mniała
mi, że nie pisałem w niniejszym li
ale kipi także poza „salonami". Objawia się
tnięd-y innymi także w publicznej walce ście wcale o wiedeńskich zdarzeniach teatral
artystycznych stronnictw — żyjemy prze nych, których w ostatnich dniach było do
cież w peństwie stronnictw nie tylko in po- syć. Między innemi zdam w najkrótszym
liticis — a teraz właśnie ta walna wre ha czasie relacyę z przedstawienia „Biednego
łaśliwiej, niż zawsze. Chodzi tu nietylko o Henryka" w Burgu; co do samej sztuki, to
pojedynek między przedstawicielem starego, oceniał ją i tak niedrwno w łamach tego
„historycznego" kierunku w architekturze, pisma doskonały znawca Hauptmanna pan
Schachnerem a budowniczym - secesyonistą J. Flach.
Tomasz Czaszka.
Wagnerem, ale także o wojnę między Kfinstlerhiusem a Secesyą, między dwoma stron
nictwami, do których przyłączyły się także
chóry laików w radzie gminnej, w publi
czności, w prasie. Komu zostanie poruezoną
budowa miejskiego Muzeum imienia Cesarza
Franciszka Józefa? Na konkursie rozpisa
Nr. 4.
nym przez gminę, a rozstrzygniętym przez
sąd złożony z przedstawicieli różnych obo
Pani domu: Ach kochany panie Bogu
zów, zwyciężył już dawno — Sęhaehner. sławie, enfin nous mus voyons! Całe wieki
Ale Secesya uważa to zwycięstwo niejako za pana nie było u nas i nigdzie? Co się z pa
anachronizm, bo mężem przyszłości, artystą nem działo ?
nowoczesnym w całem słowa tego znacze
P. Bogusław: Nie mogłem pokazywać
niu, jest według nich „genialny Wagner" — się nigdzie, bo tak panie nadwerężyłyście
autor fantastycznych, barwnych budynków mój budżet temi wszystkiemi wentami, Saloprywatnych, zdobiących, (ktoś inny powie: mejkami, że niepodobna się było wam poka
szpecących) od kilku lat wiedeńskie uhce, a zać z obawy karotty!
między innymi także autor — ślicznych jak
Pani Nita: Ja też nigdy nie podejmuję
cacka, białych, apetytnych, lekkich dwor
się
lokować
jakichkolwiek biletów, uważam
ców kolei miejskiej... Utrzymują, że projekt
to
za
pułapkę
na przyjaciół:
jego na Muzeum jest także właśnie w stylu
Pani ‘domu: Nie masz pan przecież
cokolwiek „kolejowym..." Ozy to prawda,
osądzić nie mogę, bo — nie widziałem pro czego żałować, żeś był na raucie Salomejek,
jektu, a zresztą trudno w tym wypadku, wszak widziałam, jakeś się doskonale bawił.
gdzie chodzi niejako o walkę uczuć artysty
P. Bogusław: II y avait tant de j dis
cznych, być objektywnym. Chodzi tu jednak minois, a Bogiem a prawdą strasznie nudny
także o coś innego, a mianowicie o kwestyę, ten Adwent! Przynajmniej póki była Mo
czy rzecz nie jest już może... res judicata, drzejewska, można było kilka razy w tygo
co wykluczałoby dalszą dyskusyę. Trzeba dniu przyjemnie spędzić wieczór. Ach, jak
zrozumieć stanowisko Kiinstlerhausu. Ci pa ona grała w „Gnieździe rodzinnem" ! To
nowie trzymają się postulatu, żeby wszystkie szczyt artyzmu !!
sprawy nowych dzieł monumentalnych rozPani Laura : Nie mogę odżałować, żem
strzygiMio w drodze publicznego koatursn, a Sie puszta na tę sztukę, podobne Modrze
tem samom, żeby uznawano potem „orzecze jewska ma przepysze toalety!
nia" tego konkursowego sądu za prawomocne
Pani Enia: Cudowne! Żałuj moja dro
i stosowano się do niego skrupulatnie. To ga ! żałuj! Zobaczyłabyś le nowoeau genre.
jest bądź co bądź bardzo liberalna artysty Ta jej toaleta z trzeciego aktu była istnym
czna zasada, która żąda, żeby rozstrzygał poematem. Une pure meroeille!
„prawdziwy talent", a nie wola jakiejś au
Pani Laura: Opisz mi ją moja kocha
tonomicznej, czy państwowej władzy. Ale
na,
opisz
!
„prawdziwy talent" to pojęcie bardzo wzglę
Wszystkie panie: Opisać! opisać!
dne. Młodzież jest zawsze w opozycji prze
P. Bogusław: E! co tara toaleta! ale
ciw panującym właśnie zasadom i poglądom.
jak
ona'
grała ten akt trzeci!!
Wyrok „jury"— Secesya czuje to dobrze i
Pani Enia: Pas de blasphemes, mon
ze swego stanowiska ma nie mniejszą racyę,
niż Kiinstlerhaus — będzie zawsze tylko ćher Monsieur! powtarzam, że toaleta bronechem przekonań większości. A te przekona zowa była ósmym cudem świata i na złość
nia zgadzają się jeszcze na razie więcej ze panu opisze ją szczegółowo!
P. Bogusław: Alors je me same....
stylem Kiinstlerhausu, niż Seeesyi. Dlatego
Pani domu: Kładę areszt na pana,
młodzi są „zasadniczo" przeciw sądom kon
kursowym w ogóle, a przeciw sądowi, który mara w ważaej kwestyi do pomówienia z
orzekł w artystycznym procesie Ssbachner panem, a ty Enin opowiedz tym paniom ową
w szczególności. Sprawa nieukończona; za toaletę, skoro jej nip widziały.
łatwiono ją na raz.e tylko formalnie. Uchwa
Pani Enia: Otóż wyobraźcie sobie pa
łono w radzie gminnej sporządzenie modeli nie robę cudownie skrojoną z seledynowoobu proj ktowanych budynków. Rodzaj za zielonej faili, przykrytej drugą suknią z ka
łatwienia'bardzo popularny, znany w życiu wałków bronzowej koronki Chantilly umyśl
biurokratyjjznem pod figlarną nazwą „Schie- nie w odpowiednie kawały wyrabianej, te
bera". Na razie będzie więc cisza... dopóty kawałki złączone były ciemno fioletową pli
nie przedłożą żądanych modeli; potem walka sowaną gazą, a dołem do tych lekkich ma
rozpocznie się na nowo.
teryałów przyszyty był szeroki bardzo pas
Kto ią rozstrzygnie ? Przypadek... to bronzowego aksamitu, haftowanego en relief.
jest większość w radzie gminnej. Większość Nie macie panie wyobrażenia, co za efekt
ta zadecyduje, jaki styl w sztuce odpowiada wywołała ta koronka z tą gazą na tle sele
najwięcej tak zwanemu „duchowi czasu..." Że dynowej, za każdem poruszeniem osoby mie
ten „czas" musi mieć swą sztukę — żądał niła się suknia przeróżnemi barwami, przy
już dawno krytyk Hevesi, a słowa jego „der pominająca ciemne szkła iryzujące z Wene
Zeit ihre Kunst", wypisane są jako godło cji ! Je mus dis ąue ćebait un poeme! Sta
złotemi lifturami na froncie Seeesyi. Hevesi nik był całkiem noweau genre. Z seledyno
wydał właśnie książkę o austryacbiei sztuce wego jedwabiu przepasany bardzo szerokim
w XIX. wieku. Rzecz o tyle zajmująca, ż« pasem z bronzwego aksamitu, cały był
jest zajmująco' pisSna. To człowiek, który przykryty na pół metra szerokości bertą z
nie jest w stanie napisać jednego nudnego koronek brouzowych i gazy fioletowej, two
zdania, któr/ patrzy się „przez prysdnat" rzącej rodzaj mantyli skrzydlatej, rękawy ob
bardzo górą/ego „temperamentu" na sztukę, cisłe tylko po łokieć, gestka cała zahaftowaa zresztą przeżył jako dziennikarz wiele na złotem. *
sztuki w źycfn', nie tysko się na nią patrzył.
Pani Flora: A ja znowu byłam za
I to właśnie, co przeżył/ najlepsze jest w chwyconą kostiumami lady Macbeth i na
jego książ- o. Może jego dzieło to tylko bar- wet skomponowałam sobie na wzór jej ko
d o długi feli ton i „fachowcy" nie wezmą stiumu z pierwszego aktu, rodzaj tea-gown'u.
go „na s%ryo“. Mimo to — jest to dobra który będziecie państwo mogli podziwiać na
książka, pełna jakiegoś esprit, tak że chwi moich czwartkach.
lami nieledwie przestaje być niemiecką.
Panna Kocia: Ale czy wiecie moje pa
Wyszła jeszcze druga książka poświę nie ,aM najważniejszą nowość nam przynie
cona austryackicj produkcyi artystycznej. sie karnawał z Paryża? Oto płaszcze wie
Jestto zbiór nowel austryackich autorów czorowe.... dekoltowane !
(„Oesterreichisches Novellenbuch“) z przed
Wszystkie damy: Dekoltowene!! —
mową M. Morolda. Obok starszych dawno Ozy być może!

Jeszcze fajfy.

Pani Monika: Cóż to by był za sens
płaszcze wycięte, wszak właśnie gors się
przykrywa przed zimnem!
Panna Kocia: Ceąuiestbeau et seyant,
ne saurait jamais etre froid! Zamówiłam sobie
już taki płaszcz u Douceta w Paryżu, będzie
w szerokie fałdy, z ogromnemi rękawami i
obszyty u gorsu kołnierzem z niebieskich li
sów....
Pani Monika: Et! — wołałabyś, za
miast myśleć o podobnych cudakach mody,
zapisać się do „Koła panien", miałabyś tara
pożyteczniejsze zatrudnienie niż myśleć ciągle
o fatałaszkach!
Panna Kocia: En v’la une idee, cóż to
ciocia sądzi, że będę może myła, czesała,
niańczyła dzieci dziadówek.... o nie! co to,
to nie! jamais de la oie!!
Pani Monika: Ale moje dziecko te panienk' prześliczne spełniają zadanie.
Panna Kocia: Niech sobie robią, co
chcą, ja się nie myślę bawić w filantropię!
Pan Bogusław: Ja znowu bardzo sym
patyzuję z temi dzielnemi pannami, no, ale
co panie mówią o wielce zajmującej Jedno
dniówce, którą Koło panien wydało.
Damy : Nie znamy! Qu ’est ce ąue cela?
Pan Bogusław: A to już jest nie do
darowania!! — nie znać Jednodniówki!! —
teraz musicie mnie już panie puścić, bo po
biegnę przynieść wam jeden egzemplarz! —
Cicho do pani Moniki: Je vois, ąue je n'ai
rien a faire ici, będą długo czekać na innie....
Parisette de Leopol.

Z IzToy sąĆLO-wej.
(Losowanie sędziów przysięgłych).
Na pierwszą kadencyę sądów przysię
głych, rozpoczynającą się 26 stycznia 1903
wylosowani zostali jako przysięgli główni:
pp. Józef Karol Topfer, Stanisław Niezabitowski, Mieczysław Tytus Łazowski, Win
centy Kruszewski, Bernard Połoniecki, Ma
yer Wolf Flohr, Eugeniusz Spożarski, Ksa
wery Gebbardt, Henryk Bogdanowicz, Abra
ham Zipper, dr. Leon Zioń, Zygmunt Hand,
Herman Reiss, Jakób Staufer, Władysław
Biliński, Stefan Sadowski, Jan Rybiński, Lu
dwik Stadtmuller, Józef Dziębło, Teodor Saw:cki, Jędrzej Raińczak, Bolesław Kapliński, Franciszek Reiniscb, Jan Cirok, Anto
ni Maślanka, Kazimierz Federowicz, Wilhelm
Freund, Aleksander Brandys, Herman Feldsteiir, Michał Sempik, Julian Smalawski, Ta
deusz Górski, Włodzimierz Ternsiewicz, Wa
wrzyniec Karlseder, Szymon Feller, Włady
sław Deryng; a jaku zastępcy przysięgłych
pp.: Fe: djnand Gietler, dr. Tadeusz Hry
niewicz, Jakób Fiibrer, Stanisław Motylewski, Wincenty Zieniewski, Stanisław Kwaszyński, dr. Maks Fried, dr. Fryderyk Frucbtmann, Antoni Prohaska.

Nowe banknoty ! 000 koronowe. Z d.
2 stycznia 1903 rozpocznie Bank austryackowęgierski wydawać w swoich zakładach głó
wnych w Wiedniu i w Budapeszcie jakoteż
we wszystkich filiach banknoty 1000 koro
nowe z datą 2 stycznia 1902.
Obecnie w obiegu będące banknoty po
1000 zł. r. wal. austr. I datą 1 maja 1880
zostają wycofane z obiegu i ściągnięte.
W tej mierze wydał Rząd królestw i
krajów w Radzie państwa reprezentowanych
wspólnie z rządem krajów korony węgier
skiej, w porozumieniu z generalną Raaą
Banku austryacko-węgierskiego następujące
postanowienia:
1. Zakłady główne Banku austryackowęgierskiego iakoteż filie przyjmować będą
banknoty po 1000 zł. r. w. a. z datą 1 maja
1880, przy wpłatach i do wymiany do 30
czerwca 1904.
2. Od 1 lipca do 31 grudnia 1904
przyjmować będą te banknoty, tak przy wy
płatach jakoteź do wymiany, tylko zakłady
główne Banku austryacko-węgierskiego w
W iedniu i Budapeszcie, natomiast wszystkie
filie Banku, tylko do wymiany.
3. Począwszy od dnia 1 stycznia 1905
wycofywanych z obiegu banknotów po 1000
zł. r. wal. austr. z datą 1 maja 1880, Ban
ku austryacko węgierskiego, nie będzie się
przyjmować przy wpłatach, tak, że ostate
czny termin do ściągnięcia tych banknotów
przypadnie na 31 grudnia 1904.
Od tego terminu przyjmować będą te
banknoty tylko zakłady główne Banku au
stryacko-węgierskiego w Wiedniu i Buda
peszcie, i to wyłącznie do wymiany.
Filie Banku płacić będą za te bankno
ty po 1 stycznia 1905, tylko na podstawie
wniesionej prośby i za zezwoleniem rady ge
neralnej Banku austryacko-węgierskiego. Ce
lem uzyskania tego zezwolenia, wymaganem
będzie przedkładanie powyższych banknotów
do wypłaty w~az z konsygnacją.
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Po 31 grudnia 1910 gaśnie obowiązek
Banku austryacko-węgierskiego wykupna, jakoteż wymiany banknotów po 1000 zł. r.
wal. austr. z datą 1 maja 1880 (art. 89 sta
tutów).
Banknoty po 1000 koron Banku au
stryacko-węgierskiego z 2 stycznia 1902, wy
konane na papierze bez znaków wodnych z
tekstem niemieckim na jednej stronie a wę
gierskim na drugiej, maja 192 milimetrów sze
rokości a 128 milimetrów wysokości.
Właściwy obraz banknotu koloru nie
bieskiego 185 milimetrów szerokości i 120
milimetrów wysokości, ujęty jest w ramę
prostokątną, wypełnioną rozetami o liniach
wężykowatych tego samego koloru.
W ramie tej mieści się z lewej strony
w górnym i dolnym kącie okrągły, stylizo
wany wieniec z róż, w środku którego znaj
duje się na delikatnych niebieskich liniach
wężykowatych z tłem jasno-zielonem ciemna
cyfra „1000“ w jasno-zielonem obramo
waniu.
Po prawej stronie banknotu widać na
wstędze wykonanej w stylu ram w jajowatem wycięciu idealną głowę kooiecą, której
ciemny włos zdobią z prawej strony liście
winne z gronami, z lewej zaś róże.
Obraz ten otaczają festony i girlandy
z róż, z których ostatnie tworzą po nad gło
wą owalny wieniec; w środku zaś tego wień
ca znajduje się cyfra „1000“, tak samo wy
konana, jak to wyżej opisano.
W lewej połowie banknotu po stronie
niemieckiej umieszczono w środku u góry
stylizowanego cesarskiego orła austryackiego,
z prawego zaś i lewego boku podana jest
wartość imienna banknotu w ośmiu językach
krajowych t. j. Tysiąc koron w następują
cym porządku:
z prawej strony
z lewej strony
słowa:
słowa:
TISOO-KRON
TISIC-KORUN
HILJADA-KRUNA
TYSIĄO-KORON
XHJIBAAA-KPyHA
THCflfi-KOPOH
MILLE-CORONE UNA-MIF COROANE
Każda grupa tych słów zamknięta u
góry i u dołu ozaobnemi krótkiemi listwa
mi, tworzy kwadrat.
Na stronie węgierskiej zajmuje miejsce
austryackiego orła cesarskiego herb krajów
korony węgierskiej a miejsce oznaczenia
wartości w różnych językach wartość tylko
w języku węgierskim słowami „Ezer korona“ a mianowicie z prawej i lewej strony
w kwadratach o tych samych rozmiarach,
jak powyżej opisano.
Pod orłem, względnie węgierskim her
bem jest umieszczony tekst banknotu, w któ
rym szczególnie występują słowa: „Tausend
Kronen“ względnie „Ezer korona" na trój
kątnym ornamencie w wielkich ciemnych
literach, opatrzone z boków dwoma kwadratowemi ozdobami.
Tuż u spodu środkowej części bankn )tu
pod firmą Banku znajduje się na niemieckiej
iakoteż na węgierskiej stronie postanowienie
karne: „Die Nachmachung der Banknoten
wird gesetzlich bestraft" względnie „A bankjegyek utanzasa a tórveny szerint biintettetik“.
Podkład w brunatnym kolorze przed
stawia wśród ram grawirowane en relief tło
w formie wstęgi ciemnego więcej zielonkowatego koloru.
Wstęga ta obejmuje orła względnie
herb krajów korony węgerskiej aż do spodu
zapisanego pola, przyczem nie jest nią objęta
wyżej wspomniana idealna głowa kobieca.
Seryę umieszczono na stronie niemie
ckiej, numera natomiast na węgierskiej w
czerwonym kolorze a mianowicie po prawej
i lewej stronie odnośnego herbu krajowego
między wartością banknotu podaną w kwa
dratach a tekstem.
Teks banknotu wraz z firmą opiewa
na niemieckiej stronie:
„®ie Defterretdjijdpungartjcfje fflanf jafjft gegeu

,r. z r. 1889 3-prc. 264-—, Tow. żegl. na
Dunaju 100 zł. m. k. 4-prc. —’ —, Uregul.
Dunaju z 1870 r. 10C zł. 5-prc. 283'—, Węg.
Danku hip. po 100 zł. 4-prc. 253 75, Potyczaa serb. prem. po 1Ó0 fr. 2-prc. 89‘—-,
Tureckie oblig.prem. kolej po 400 fr. 110-75,
b) bezprocentowe: Budapeszteńskie (Basilica)
5 zł. 18-45, Zakł. kred, dla h. i p. po 100
zł. 433’~, Olary 40 zł. m. k. 187-—. Poży
czka m. Insbruku 20 zł. 86-—. Losy m. Kra
kowa 20 zł. 75- — . Pożyczka m. Lubiany 20
zł. 75-—, Ofen 40 zł. 180'—, Palffy 40 zł.
m. k. 178’—, Czerw, krzyża austr. tow. 10 zł.
55'—, Czerw, krzyża węg. tow. 5 zł. 26 75
Losy fund. Arcyksięcia Rudolfa 10 zł. 69
Salma 40 zł. m. Ł 240'—, Pożyczka Salz
burga 20 zł. 76 —, Pożyczka St. Gep.ois*
40 zł, m. k. 255'--, Losy koraualne m,
Wiednia z 1874 r. 428'—,

Wiedeń, 24 grudnia. Cukier (spokoj
nie) 21-80 do —'—■ Spirytus 35*80 do — •
(bez zmiany). Nafta niezmieniona.
Wiedeń, 24 grudnia. — Targ zbożowy
(Kursa w koronach i po 50 klg.). Psze
nica na wiosnę 7 89 do 7'90. Pszenica
na maj-czerwiec —l.—. do —'—. Żyto na
wiosnę 7 03 do 7 04. Zyto na maj-czerwiec
—•_ <j0 _•—. Kukurudza na maj-czerwiec
—•— (jo —Owies na wiosnę 6'52 do
6-53. Rzenak na styczeń-luty —do — •—.
Rzepak na sierpień-wrzesień
• do —
Usposobienie : silne. — Pogoda : po
chmurno.

Budapeszt, 24 grudnia.—Targ zbożowy.
(Kursa w koronach -i po 50 klg.). Pszenica
na kwiecień 7'81 do 7'82. Żyto na kwiecień
6'76 do 6'77. Owies na kwiecień 6'24 do 6-25,
Kukurudza na maj 5'79 do 5'81. Rzepak na
sierpień ll'8O do 11-90,
Oferty na pszenicę : mierne. — Chęć
kupna: ograniczona. — Usposobienie-lepsze. —
Pogoda, zimno.

Giełda towarowa. Cukier surowy loco
Aussig 21'90 do 22'—, loco Ołomuniec 20 60,
do 20-70, loco Berno-Wiedeń 20 50 do 20-60,
na styczeń loco Aussig 2195 do 22 05,
Cukier w kostkach:
8475 do 85-—,
sscunda 86-25 do 86-50. SpiryEs kontyn
gentowany: loco Wiedeń 36 20 do 36 00.
Nafta kaukazka: transito Tryest 8 — do
8 50, galicyjska przeźroczysta 28-50 do 29 —.
(6’ewy vo koronach).

Lwów, 24 grudnia. Waluta koronowa,
Cena za 50 kg. loco Lwów. Pszenica gotowa
8-— do 8'50, pszenica nowa 7*75 fio
8'—, żyto gotcwu 6-&0 do 6’75, żyto ss*.
termin* 6 40 do 6 60, owies obroczuy gotowy
6’20 do 6-40, owies.obrocany na termma 6’—
do 6-25, jęczmień pastewny 5-25 do 5 75,
jęczmień browarniczy 5'76 do 6 25, rze*
pak 9*50 do 9-75, lnianka —— do
—• —, groch pastewny 6-50 do 6-75, groch
do gotowania 7’50 do 10’—, wyka 5 75
do 6-—, nasienie lniane —‘— do —,
nasienie konopne —-— do —•—, bób —•—
do —•■—, bobik 5 75 do 6-—. hreczka — ■—
do —’—, kukurudza nowa 6 20 do 6 40, kukurudzs.stara —•—do—-—, chmiel za &6 kilo
— -— do—’—, koniczyna czerwona 55-—-dc
75-—, koniczyna biała 75 — do 125
koni
czyna szwedzka 65-—do 95-—, tymotka 25-—do 32-—.
Spirytus loco za 50 istr. gotowy
las Tarnopol 1550 do 15 75, za 50 litr, -paritos Rtraopol na termia 810 do 8 25,
waraaty —— do
.isksko&tyngsutowy
— •— do —.
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SBien, 2. Satmer 1902.
OESTERREICHISOH-UNGARiSCHE BANK
Biliński
Grouverneur.
Otto Wolfrum
Pranger
Generalrat.
Generalsekretar. “
na węgierskiej stronie.
„Az Osztrak-magyar bank e bankjegyert
barki kivśosagara azonnal fizet beąsi es budapesti fóintózeteinel
Ezer korona
tórvenves erczpenzt.
Becs, 1902. januśr 2-An.
OSZTRAK-MAGYAR BANK
Biliński
kormśnyzó.

Deutsch
fótanacsos.

Pranger
vezertikar.“

Wiedeń, w grudniu 1902.

Wiedeń, 24 grudnia. (Kursa giełdy
wiedeńskiej). Losy : a) procentowe : Austry ackie zakładu krajowego z oblig. pr. z roku
1880 3-prc. 265'—, Austr. zakł. kr. z obi.

OSTATKA POCZTA
Nowy naczelny prezydent Prus wschod
nich Delbrftek głosił na pełnem posiedzeniu
Izby rolniczej mowę, w której zapewniwszy
zebranych o swych sympatyach dla rolnictwa,
nie obiecywał znacznych korzyści wskutek
zaprowadzenia wyższych ceł. Naprawa sto
sunków powinna nastąpić z wewnątrz, przez
zapobieżenie brakowi robotników i polepsze
nie warunków zbytu płodów rolniczych.

Z powodu wyjazdu rosyjskiego mini
stra spraw zagranicznych, hr. Lamsdorfa
za granicę, zarząd ministerstwa poruczono
księciu OboleńskiemmNieledińskiemu-Mieleckiemu.
Praw. Wiestnik ogłasza, że na wyży
wienie ludu, z powodu nieurodzaju w r. b.
w guberniach wjackiej, saratowskiej, tauryckiej, uf.,ńskiej, samarskiej, kazańskiej, orenburskiej, tamhowskiej, nowogrodzkiej, pskow
skiej, tobolskiej, tomskiej, irkuckiej i semipa-

łatyńskiej wydano do d. 17 grudnia r. b.
6,663.000 rb.'_________

Sprawa Humbertów.

Z Sofii donoszą: Z kół decydujących
zapewniają, że rossyfski. minister; spraw za
granicznych hr. Lambsdorf powziął postano
wienie odbycia podróży do Sofii w skutek
raportów złożowych mu swojego czasu przez
wicekoasula z Fi popoiu, Westmanna, który
bawił przed dwoma miesiącami na granicy
macedońskiej, oraz sprawozdań rossyjskiego
agenta dyplomatycznego w Sofii, Bachmatyewa, o niezmiernie trudnem położeniu ludno
ści macedońskiej na pogranicznych okrę
gach. Hr. Lambsdorf postanowił tedy osobi
ście poinformować się na miejscu o tych
stosunkach. W Sofii poczyniono wielkie przy
gotowania na przyjęcie rossyjskiego ministra.
Macedończycy chcą mu wręczyć adres.

Paryż, 24 grudnia. Aresztowanego w
Rouen zarządcę i pełnomocnika Humbertów,
Parayre oskarżono o okradzenie Humbertów
i oszukańcze malwersacye z Towarzystwem
asekuracyjnem, „Rente viagere“. Parayre oświadczył, że oskarżenie jest niesłuszne, gdyż
on był sługą Humbertów i czynił co mu
kazano.
Paryż, 24 grudnia. Donoszą z Ma
drytu, że dyrektor więzienia na prośbę fran
cuskiego ambasadora zabronił dziennikarzom
interwiewowania Humbertów.

Wiedeń, 24 grudnia. P. Prezydent Mi
nistrów, jako kierownik Ministerstwa spra
wiedliwości przeniósł notaryusza Jana R udnickiego z Łąki do Brzeżan, oraz za
mianował kandydata notaryalnego Klemensa
Roz łuckiego we Lwowie, notaryuszem
w Bukowsku.
Wiedeń, 24 grudnia. Wiener Ztg. do
nosi: P. Prezydent Ministrów jako kierownik
Ministerstwa spraw wewnętrznych, udzielił
w porozumieniu z Ministerstwem skarbu pp.
Samuelowi Horowicowi, Emilowi Bykowi,
Marcinowi Horowicowi, Jakóbowi Piepes-Poratyńskierau, łącznie z firmą Jakób Sprecher i spółka we Lwowie, pozwolenia na zało
żenie spółki akcyjnej p. t. „Pierwsze gal.
Towarzystwo akcyjne rafineryi spirytusu z
siedzibą we Lwowie“, oraz zatwierdził statuta
tej spółka
Londyn, 24 grudnia. Umarł wczoraj
arcybiskup Oanterbnry.
Wiedeń, 24 grudnia. Jak W. Allg.
Ztg. donosi, brat saskiej następczyni tronu
Arcyks. Leopold Ferdynand udał się w to
warzystwie pewnej damy z kół obywatelskich,
z którą już w roku zeszłym zamierzał się
ożenió, do Szwajcaryi i stamtąd miał nade
słać oświadczenie, iż występuje z Domu Ce
sarskiego. Nazywać się teraz będzie Leopol
dem Wólflingiem. Dotychczas nie ma potwier
dzenia tej wiadomości.
Wiedeń, 24 grudnia. Wczoraj generalicya pożegnała byłego Ministra wojny gen.
bar. Kriegbaramera, a powitała nowego,
gen.-por. Pitreicha.
Wiedeń, 24 grudnia. Dzisiejsze dzien
niki poranne potwierdzają zgodnie, że Arcyksiążę Leopold Ferdynand postanowił zrzec
się wszelkich praw i godności Arcyksiążęcej
oraz poślubić pewną pannę z kół obywatel
skich. Arcyksiążg nosić będzie nazwisko
Leopolda Wóifhnga. Oficjalnego ogłoszenia
dotąd »ie ma.
Liac, 24 grudnia. Sejm górno austryacki został wczoraj odroczony.
Budapeszt, 24 grudnia. Rossyjski mi
nister spraw zagranicznych hr. Lambsdorf
przybył tu wczoraj, a dziś udaje w dalszą
podróż.
Berlin, 24 grudnia. Biuro Reutera do
nosi z Soeul (w Korei): Utworzony tu zo
stał nowy gabinet. Na żądanie Rossyi mi
nistrem skarbu ponownio mianowany Yi.
Rząd japoński zaprotestował przeciw temu.
Yi udał ssę wczoraj na pokładzie okrętu rossyjsbiego do Pert Artur, guzie pozostanie,Iż
sytuacy* się wyjaśni.
Tuła, 24 grudnia. Hr. Leon Tołstoj za
chorował pouownie na zapalenie płuc. Prze
bieg choroby jest normalny.
Sofio,, 24 grudnia. Po przyjęciu adre
su, stanowiącego odpowiedź na orędzie tro
nowe, ks. Ferdynand, wygłosił mowę, w któ
rej w ostrych wyrazach skarcił sobranie za
to, że zbyt mało pracuje.
Sofia, 24 grudnia. Na bankiecie, da
nym z okazyi imienin cara przez rosyjskie
go agenta Bachmetiewa, wzniósł B^chrnetlew tmrst na cześć księcia Ferdynanda, na
zywająe go najwierniejszymi wypróbowanym
przyjacielem cara.
Genewa, 24 grudnia. Wczoraj o go
dzinie 1 po południu preed katedrą św. Pie
tra eksplodowała bomba, która zniszczyła
cały portpL katedry. Szyby w katedrze wszy
stkie wyleciały. — Bomba była napełniona
gwoździami i kawałkami żelaza. Na szczęście
sprawca porzucił bombę niezręcznie, gdyż
w przeciwnym razie mogłaby była wyrządzić
straszną katastrofę.
Genewa, .24 grudnia. Tribune de Gen(ve donosi, że saska następczyni tronu przy
była do Genewy.
Paryż, 24 grudnia. Akademia medy
czna przyznała lekarzowi austryackiemn ar.
Marmorkowi, kierownikowi laboratoryum w
tutejszym instytucie Pasteura, nagrodę Barbiera w kwocie 2000 fr. za prace jego w dzie
dzinie terapii surowicą.

Trzęsienie ziemi.
Aszabat (w Turkiestanie), 24 grudnia,
Trzęsienie ziemi trwa ciągle i z każdym
dniem staje się straszniejsze; objęło ono ob
szar 200 wiorst kwadratowych. Generalny
inspektor Turkestanu gen. Iwanow, zarządził
wybudowanie baraków, celem pomieszczenia
władz rządowych. Dotychczas zginęło 4000
osób. W jednej dńelnicy miasta znaleziono
800 trupów. Urządzono kuchnie, w których
rozdaje się bezpłatn-e jedzenie. Kasa pań
stwowa, w której znajduje się 5 milionów
rubli, leży w gruzach. Studnie są zasy
pane.
Petersburg, 24 grudnia. Car ofiaro
wał jako pierwszą pomoc dla ludności do
tkniętej trzęsieniem ziemi w Andiszan 50.000
rubli.
Aszabat, 24 grudnia. Zarząd kolei od
stąpił bezpłatnie wagony na dowóz żywno
ści. Składki na nieszczęśliwą ludność wpły
wają bardzo skąpo.

Zatarg z Wenezuelą.
Rzym, 24 grudnia. Agencya Stefaniego
donosi, że poseł włoski w Wenezueli p. Riva
został odwołany ze stanowiska i postawiony
w stan dyspozycyi.
Spezia, 24 grudnia. Krążownik „Elba“
odjechał wczoraj rano do Wenezueli.
Waszyngton, 24 grudnia. Na wczo
rajszej radzie gabinetowej toczyła się bardzo
ożywiona dyskusya w sprawie wenezuelskiej.
Większość członków gabinetu oświadczyła
się przeciw temu, aby prezydent Rooseve)t
objął urząd sędziego rozjemczego, a to z oba
wy, że mogłyby z tego wyniknąć ewentual
nie jakie konopi,kaeye. Na propozycyę, aby
spór wenezuelski przekazać sądowi rozjem
czemu w Hadze, Stany Zjednoczone nie zga
dzają się, ,ne chcą bowiem, by o sprawie
amerykański aj rozstrzygał sąd' pozaamerykański. Wielu senatorów i członków Izby
deputowauych, wiele wybitnych osobistości
i dzienników stara się wywrzeć na prezy- .
denta Roosevelta nacisk, by nie przyjmował
urzędu sędziego rozjemczego.

Telegrafowany

wiedećslT

Wiedeń, 24 grudnia 1902. Giełda po
ranna. (Yorborse). Godzina 10 minut 30.
Marki 117-12, Renta majowa 10U30, Węgier
ska renta koronowa 97’85, Akcye austryac.
Zakładu kredytowego 673-—, Akcye węg.
Zakładu kredytowego 715 50, Akcye Anglobaaku 289-—, Akcye Unionbankn 532-—,
Akcye Bankvereinu 449’—, Akcye Landeroanku 394-50, Akcye Kolei państwowych
676-25, Lombardy 63-—, Akcye Kolei Ełbethal 454-50, Akcye Fabryki broni — ,
Akcye tytoniowe —•—, Akcye Alpiny 369 50.
Akcye Rima Muranyi —• —, Akcye Pra
skiego Towarzystwa żelaz. —■—. Losy ture
ckie 11150, Ruble 252-75, 4-prc. Gal. po
życzka kraj, z r. 1893 97-30, 4 prc. Listy
zastawne Bamru kraj. 97-—, 56 1. listy Tow.
kredytowego ziemskiego 96-15.
Wiedeń, 24 grudnia 1902. Giełda połudsiows (MiitagsborsG- Godz. 12 min. 30.
Marki 117-15, Renta majowa 101-30, wS-Ri -

ska renta koronowa 97'85, Aacys austr. Za
kładu kredytowego 673 50, Akcye węg. Z.jkisdu kredytowego 715-50, AYcye Ang’obanku 269'—■, Akcye Uaioubanku 532—,
Akcye Bankvereinu 449-—, Akcye Land: .
banku 395 50, Akcye Kolei państw. 678 50
Lombardy 62-75, Akcye kolei Elbethał 453-__
Akcye Fabryki broni —, Akcye tytonio
we 335-—, Akcye Alpiny 369- —, Akeye Ki
ma Muranyi 465-—, Akcye Praskiego To
warzystwa żel. 1470--, Losy tureckie 111-50,
Ruble 2ł»2’75, 20-Franki —-—. Tramway
Usposobienie: spokojne.

Odpowiedzialny zsdakter Adam Sreehowiwdci.
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Kneh pociągów kolejowych, obowiązujący z dniem 1. maja 1.002 r. (Oaas środkowo-europejski).

Kad^łane.
I

przyjmuje codziennie od godz. 10-tej przed
południem do godz. 2-giej

Pociąg

lu

Stanisław Bswlas

isaw czy ciot tató«6w
ulśea PańsKa L 17, drzwi Kr. 8.
Nowe arkusze kuponowe do węgierskiej
renty terenowej, renty srebrnej,
6% obligacyi kol. bułgarskiej
sprowadzają

Sokal & Lilien
ZiecenU a prowiccyi załatwiamy odwrobią poiwia bez doliczenia prowizji.

Jato dehrą i pewną tafcacyę
polecamy

4% Listy hipoteczne koronowe,
41/,5/. LiUty hipoteczne,
5‘/8 Listy hipoteczne premiowane,
4% Listy Tow. kred, ziemskiego.
List; Banku krajowego,
4®/e Listy Banku krajowego,
5% Obligacje kumunslne Banku kraj
4% Pożyczkę krajową,
4% Gal." Obłigaeys propinaeyjne i wszel
kie renty państwowe.
Nadto polecamy

Akoye gal, Towarzystwa elehtryeanege-Papiery ta sprzedajemy i kupujemy po najdokład nejszym kursie dzienny w.

KANTOR WYMIANY

Lus.w sen

Przy^eetoali

Dnia 24. grudnia 1902
HOTEL GEOEGE.
PP. hr. S. Piniński z Grzymałowa, lir. W.
Młodeeki z Monasteizysk, E. Lipkowski z Podola
roa., A. Kochański z Kijowa, M. Zakrzewski z Wiktorowa, W. Zadora z Warszawy, J. PodWski z C/.erniłowa, T. Sienkiewicz z Jasła, K. Stephanowiez
z Uniatycza. M. Eappaport z Drohobycza.

fcjj

2-31

___
______
________
Ż "icTan (Jas, Bukaresztu, Konstantynopola), DelatynT(ÓdT
j
rs 1 r, t»«mrlr
TTrrtti nr? KT
/
ni i n-rr R ar-Li rttYtnl
do 3014), ^7.Zaleszczyk,
Wyżniey,
Nowosieliey,
Berhoma1
Czudina, Serethu, Eadowiee, Valeputny i Suezawy.
Z Krakowy (Berlina, Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Karls
badu, Pragi), Wieliczki, Orłowa, N. Sącza, Jasła, Cha
bówki, Zakopanego.
3 Tarnowa, Borek wielkich, Grzymałowa.
atut ycii

a

3-35
ffl3£3ŁM£ffiS9E.> Z Krakowa (Berlina, Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Karls
610
““
badu, Pragi), Zakopanego przez Przemyśl, Wieliczki, Ry
manowa, Sanoka, Chyrowa.
Z Ickan, Czortkowa, Kałusza, Kórozmezó (od 13 7 do 31/8
—
6-20
wł. co niedzieli i święta), Brodiny, Putny, Suozawy.
Z Brznehowie (od 15/5' do 14/9 włącznie).
_
6-50
Z Janowa,
—
7-45 Z Podwołoczysk (Odessy, Kijowa), Brodów,
—
8-00
—
810 Z Łwwooznego (Pesztu), Chyrowa, Borysławia, Kałusza.
Z Rawy ruskiej i Sokala,
—
81SŁ Z Krakowa (Berlina, vfroeławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi),
—
8-50
Oświęeima, stróża, Orłowa (od 1/5 do 30/9 wł.), Mezó
Labortz (Pesztu).
10-25 Z Rzeszowa, Lubaczowa.
— 1155 Z Stanisławowy Potutor, KSresmezó.
—
I-D Z Lawocznego, SAłacza, Chyrowa, Borysławia.
123 Z Janowa.
Z RraJkowa (Berlina. Wroełfwia, Wiednia. Karlsbadu, Pragi),
1 35 —
Jasła, Tarnobrzegu, Rymanowa, Iwonicza, Sanoka.
Z IekarS*3(,!ass, Bukaresztu) Czortkowa, Kałusza, Zaleszczyk,
1-45 —
Wyżniey, Serethu, Suezawy.
Z Podwołoczysk ('.tftcesy),, Kijowe,), Brodów, Grzymałowa, Hu
2-35 —
siatyna, Kopyezyniee.
_
3-14 Z Brznehowie (od 15 5 do 149 włącznie w niedziele i święta).
4-40 Z Tuehłi (od 15/6 do 30/9), ' Skoiego (od 1/5 do 30/9, Stryja,
—
Chyrowa, Borysławia.
5-35 Z Podwołoczysk (Odessy, Kijowh), Grsy:małowa. Potutor, Za
—
leszczyk, Husiatyna, Iwania pustego, Sk ,ły, Kopyezyniee.
_
5-40 Z Ickan, Żydaczowa, Nowosieliey, Berhomethu, Czudina, Brodiny.
559 Z Krakowa (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi),
Oświęeima, Wieliczki, Orłowa, Mielca via Dembiea, Sam
bora, Chyrowa.
_
—
8-40

c. k. uprz. gał. akcyjnego

BASKU HIPOTPCTOO,

Pociąg

przyjeżdża do Lwowa [dwora® główny]

SnosD.I
i
Iposp. | osob.
a godzinie

—

_
—
—

—
_

6 00. 7, Bełzea. Sokala. Lubaczowa,. Bawy Ruskiej,
8-04. Z Brzuehowic (od 15/5 do 14/9 włącznie).
Z Krakowa (Berlina, Wrocławia, Wiednia-, Karlsbadu, Pragi),
■—“
Zakopanego przez Kraków (od 25 6 do 15/9, Nowego Są
cza, Orłowa (od 1/7 do 15/9), Jasła, Lubaczowa. Sanoka,
Rymanowa, 'Iwonicza
9-12 Z Brznehowie (od 15/5 4o 14/9 włącznie w niedzielę i święta),
9 20 3 ickan (Bnkareesto.j. B.ąziaijaa, Kórósmezó, Potutor, Nowosielicy, Valeputny, Suozawy.
9 -25' Z Janowa (o;3 1/5 do 30/9),
9-32 Z Szeterea (od 1/6 do 15/9 włącznie w niedzielę i święta). _
9-50j Z Krakowa (Berlina, Wruełacdii, W.ednia,. Warszawy), Oświęcima, Jasła, Lubaczowa, Tarnobrzegu, Iwonicza, Ryma
f
nowa, Sanoka.
1003- Z Janowa ( od 1/5 do lp/9 włącznie w niedziele i swijjl).
10-20j Ż Podwołoczysk '(Odessy, Kijowa). Brodów, Kdpyczyniee, Za
leszczyk, Skisły, Iwania pustego.
10 50' Z Lawooznego (Peszto), Chyrowa, Kałusza, Borysławia

Aa <1 w@ rzec Fwdzameze.

Wystawy i

posp. | osob.
o godzinie
12A5

2-51

—

—

416

—

5-50

M.

Iwewskisj izby handfewej i
płacą żądają
walutą koron.
K. h. K. .b,

I, Akcye za sztukę.
Banku hip. gai. po 200 zł. (400 kor.)
Banku gal. dla handlu i przem.
po zł. 200 (400 kor.) ....
Banku kred. gal. po 200 zł. w. a.
™ likwidaeyi.........................
Kol. gal. Kar, Ludw, po 200 zł. mk
(420 kor.)...................................
Kol. Lwć-w-Czern.-Jassy po 200 zł.
w. a. w srebrze (400 kor.) . .
Fabryki wagonów w Sanoku przedtera Lipińskiego po 500 kor.
Tow. dla gal, przed sięb. elaktrycznych wod. po 200 zł. (400 kor.)
II. Listy zastawne za 100 ker.
Banku h. g. 5-/0 w. a. wył. z 10%
„
„ „ 41///, „ los. w 50 1.
n
n.-,n
„60I.po200k.
„
kraj. 41/',0/. _ los. w 51 1
n
„ 4^
n los. w 57 1.
Tow. kred. gal. ziem. 4C/,. (pierwsza eruisya)...............................
Tow. kredyt, galie. ziemsk. 4°/„
los. w 41% Lat.........................
4"/0 los. w 56 lat....................
III. Obligi za 100 kor.
Gal. funduszu propin. 4°/0 w. a.
Buków, funduszu propin. 5% w. a.
Komunalne Banku kr. 5°/„ (2em.)
„
„
n4‘/s%(3em.)
n
„
„ 4% (4 em.)
Kolej, lokalne dtto 4°/0 po 200 kor.
Pożyczki kraj. 6% w. "a. z r. 1873
n
„
4’/c po 200 kor.
„
z roku 1893 ....................
Pożyczka m Lwowa 4I!/O po 200 kor.
2C0 ,,

536 - 550 ~
_ — 300 -

— —

—

~~ —

—

556 - 565 —

©

350 —

400 _ 420 --

110
S8* 109
95
101
97

- — —
— 100 70
50 96 20
- 101 7v
- 97 7C

0

96 50

t}7 gę

©
A

96 70
96 -

— —
96 70

-M

98
L02
W 102
100
96
96

80 39 50
50 — —
—
30 101 30 97 30 97 —

97 30 98 94 50 95 20
100 59 101 20-

IV. Łozy.
M.

Krakowa po zł. 20 (49 kor.)

77 —

82 -

V. Monety.

Dukat cesarski..............................
20 frankówka..............................
190 rubli rosyjskich srebrnych
100 ruoli rosyjskich papierowych
100 marek niemieckich . . . .

11
13
250
352
116

22 11 34
- 19 20
— 254 — 254 —
70 117 30

Kurs giełdy wiedeńskiej.

Dnia 23 grudnia 1903.
A. Ogólny dłuff państwa,

Do Ickan, (Jass, Bukaresztu), Żydaczowa. Potutor, Kórósmezó,
Nowosieliey, Brodiny, Puli y, Valeputny, Suozawy.
6 30 Do Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyezyniee,
—
Husiatyna.
6-35 Do Lawoeznego, (Pesztu), Drohobycza, Borysławia.
Do Krakowa. (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Pragi, Karlsbadu),
8-30 —
Lubaczowa, Sambora, Chyrowa, Sanoka, Rymanowa, Iwo
nicza, Orłowa.
8-40 Do Krakowa (Wiednia, Warszawy Pragi, Karlsbadu), Sanoka,
—
Rymanowa, Iwonicza, Tarnobrzegu, Stróż, Orłowa (od 1/7
do 15/9), Jasła.
9-00 Do Ławoeznego, Chyrowa, Borysławia, Kałusza.
_
915 Do Janowa.
_
950 Do Bełżca, Sokala, Lubaczowa.
_
10 30 Do Czerniówieo, Potutor, Nowosieliey.
_
10-40 Do Tarnopola, Potutor.
—
1-25 Do Janowa (od 1/5 do 15 9 włącznie w niedziele i święta).
Do Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyezyn:' c.
155 —
Zaleszczyk, Husiatyna, Skały Iwania pustego, Grzymałowa
2.00 Do Szezerea (od 1/6 do 15/9 w niedzielę i święta).
—
2-15 Do Brzuehowio (od 15/5 do 14/9 włącznie w niedziele i święta).
Do Ickan, Potutor, Kałusza, Czortkowa, Zaleszczyk, Wyżniey'
2-40
Kórósmezó
Do Krakowa, ( Wiednia, Wrocławia, Berlina, Prag., Karlsbadu)
2 55 _
Jasła, Chabówki, Zakopanego, Wieliczki, Nowego Sącza
Lubaczowa.
Do
Tuehli
(od 15/6 do 30,9 włącznie), Skoiego (od 1/5 do
3
05
—
30/9 włącznie). Stryja, Chyrowa, Borysławia,
3.15 Do Janowa (od 1/5 do 30/9).
Brzuehowic (od 15/5 do 14 9 włącznie).
—
3 26 Do
De Rzeszowa. Chyrowa, nuhaczowa.
3 30
__ —
“eiS
i Do Stanisławowa, Żydaezrwa.
6-20 Do Krakowa, )Wiedm.a, Wrocławia, Berlina. Warszawy.) Chy
rowa, Mezó Laborez (Pesztu), N. Sącza, Orłowa od 1/5 do
30/9), Oświęeima.
—
6-30 Do Janowa (od L/5 do 15/9 wł. w dnie powszednie, od 16 9
do 30 4 wł. codziennie).
6-35 Do Lawoeznago, (Pesztu), Chyrowa, Borysławia, Kałusza
_
7-10 Do Rawy rpskipj Sokala.
__
8T6 Do Brsraehewie (od l»/5 do i49 wł. w niedziele i święta).
—,
8-25 Do Przemyśla (ód 1/5 do 30/9 wł.)
—
9 00 Do Podwołoczysk. (Kijowa.. Odęssy), Brodów.
— 10 05 Do Janowa (od 1/5 do 15 9 wł. w niedzieid ' i vięia).
10-30 Do Ickitn, Czortkowa, Nowosieliey, Berhomethu, Serethu, Bro
diny, Suezawy.
— 11-00 Do Krakowa, Wiednia, Wrocławia, Warszawy, Pragi, Karls
badu, Chyrowa, Pynanowi. Iwouicza, Tarnobrzegu, OrłoW&J Wieliczki, Chabówki, Zakopanego.
11-10 Dc Poawołccr.ysiij Kopyezyniee.. Iwania pustego, Skały, Hu
!
siatyna, Zafeszeayk, Grzymałowa.

« dseru® „PHisasis14

,

.

.

511

Z Podwołoczysk (Odessy, Kijowa), Brodów.
Z Podwołoczysk (Odessy, Kijowa), Brodów Grzymałowa, Hu
siatyna, Kupyczyniec.
3 Podwołoczysk (Odessy, Kijów) Kopyc-.ynlec, Zaleszczyk,
Potutor. Iwania pustego, Skały, Husiatyna, Brodów.

SBESS iO.liaJ
Z Pdwołoezysk (Odessy, Kijowa) Kopyezyniee, Brodów, Za
leszczyk, Potutor, Iwania pustego, Skały, Husiatyna.

płacą żądają

10115

101.55
101 40
101.35
301 35

6 43

_ 1057
2 09

Do Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyezyniee
Husiatyna.
Do Tarnopole. Po tut r
Dc Pód.y-ołoeuys (Kijo wa, Odes-y), Brodów, Kopyezyniee, Za
leszczyk, Husiatyna,^Skaii, Iwania pustego, Grzymałowa.

9-co.: Do Podwołoczysk, (Kijowa, Odessy), Brodów.
sS, Kipyczyuiea, iwania pmtego, Skały Hu
siatyna, Zaleszczyk, Grzymałów*.

“1

Bwwgat Pora noena oznaczona jest ramkami. —- Czas środkowo-europejski jest późniejszy o 36 minut od czasu lwowskiego.

Losy z roku 1854 po 250 zł. mk. 4 pr. 18p.-„
„ 1860 po 500 zł. wa. 5 pr. 151.05
,,
„ 1880 po 100 zł. 5 pr. . 133,„
„ 1864 po 100 zł. ... 249.„
„ 1864 po 52 zł. . . . 249.—
Listy zast. domen państ, 180 zł. 5 pr. 310.50

żada:a
184.152.05
183.—
253.253.302.50

JS. Dfcig psisimt (wszystkich w Sadzie państwa
reprezentowanych krajów koronnych).

Austr. renta złota wolna od podatku
za 100 zł. 4 pr..................................120.70
Austr. renta w wal. kor. wolna od
podatku z» 200 kor. 4 pr. ... 100.40

C, ObUgaeye kolejom.
Koi. Arcyks. Albrechta za 100 zł. 4 pr. 99,30
Kol. Cesarz. Elżbiety w zlocie wolng
od podatku za IfiC zł. 4 pr.
. . 118,—
Kpi. za 200 zł. mk. 5“;, pr. (osiemu.
iikeye)...................................
. 512.—
Ko). Cesarza Franeiszka Józefa s® 100
zł. 5i/(1 pr,................................... . 137.45
Koi. Arcyks. Rudolfa w w?J. koron.
»
wolne od podatku za 300 kor. 4 pr.
99.35
Kol. Karola Ludwika po 200 zł, mk.
(outemp. akcye) a pr.
. . . 99,40
Oblt.gaeys
(kolejowa).
Kol. Aro. Albrechta za 800 zt 5 Pf- 114.—
w złooie za 300 zł. 5 pr.
Kol. Czeskiej zaoh. aa 300 1000 i
5000 zł. 5 pr.
..............................
99.50
Koi. Czeskmj eaiiss. z r. 1895 zsj 400
kor. 4 pr.........................
99.50
Kol. Łbkcwińekis.] lokain. za 400 ker.
4 pr. ......................... ........................
98.60
Kol. galie. Karola Ls4wiks» za 20$,
99.45
100 zł. 4 pr.......................................
Kol. lwowsko-czern.-iassRic] -z r. 1894
za 200 kor. 4 pr. ’ . . . . . .
99.50
Kol. Areyks. Rudolfa (Balzfeafamergut) za 400 mrefc 4 ps^F . r- ’ 118.30

97,3)
98 8)

98.3;
9J.80

94.8)

95.25

8).
—.—

91.—.

płacą żąda;ą
27.75
26.75
Czerw. krzyża węg. tow. 5 zł.
• ■
70.—
74.—
Losy fund, arcyks. Rudolfa 10 zł.
Salina 40 zł. mk. ....... 240.— 242 76.—
79.—
Pożyczka miasta Salzburga 20 zł.
Si. Genois 40 zł. mk. . . . . . . 25ś.- 275.—
Pożyczka m. Stanisławowa 20 zł.
n
„ Tryestu KWzł.iUS. 41/* pr.
„ Tryestu 50 zł. 4 pr. . . 220.— 240.-

K. ASteya banków (za sztukę).
Bansu Anglo Austr. 240 kor. . , . 268.— 268.50
Peszt, banku haadl. 509 zł.
... 2600.— 26)7.—
Zakład kred, dla handlu i przem. .
—
Węg. banku, kredyt. 200 zł.
. . . 712.— 713.Dolno austr. tow, as!- 501 zł. . . . 494 — 495.—
Galie, banku hipot. 290 et.................. 536.— 538 289.„ dla hand. i przera. 200 zł.
—
3ankn Ala krajów koronnych 200 zł. 3o9.50 399,50
„
Austro-węg. 1400 k. .
1550.- 1555. „
Związk. (unionbank) 200 zł. . 531. — 5J3 Gzedfdego banku związkowego 190 zł. 247.— 248.—
96.75 Ziwisosieńska banka f00 zł. ... . 254.— 254.50
96.40
L. Akeye Przedsiębiorstw transportowych
409.— 402.—
Bok. kol. lok. ake, pierw. 200 zł.
e zakład. 200 zł. 366.— 370.—
Kolei półn. ces. ferd. 1000 s? mk. 5420.— 5450.—
102.- Kołom, kol. lok. (a'£e. pierw) 200 zł.
—,—
—.—
_—
Kol. Lwów-Bełzee (akc. pier.) 2f>0 rf,
103.25 „ Lw-ów-Czern.-Jassy 200 z,
56!.'- 564.50
392.- 40J. —
„ wsehod.-galie,-lokalu. 200 rf.
100.90 „ państwowych 7209 A ....
—.—
—.—
97.50 „ południowej 200 zł........................
101.50 „ węg. gaiis. I. 290 zł..................... 432 — A36 —
101.50 Austr. Tow. źegk na Dunaju 500 zł. mk. 873 - 877. -

Li«ty saurtawne. Oblig. hipot. i listy dłużne
(za 100 zł. Nom.).
100 JiO Ar.glo Austr. banku los w 30J. 4-/, pr.
98790
93.Aisstr. z:żkł. kr. ziem, los w 50 i. 4 pr.
r.
n
ohl. prem. z r. 1880 9 pr. 285.- 237. —
n
c
U»9 3 pr. 264.100.30 !“• fi Bukowiński zakł. kred. dera, las 5 pr. 104.- i’/5. ~
93.
97.50
„
„
„
,, los pr.
WrJ. ,ike. b. hip. 10 pr. prem. los 5 pr. 110.55
„ „ „ * los 50 lat 4'/, pr. . 100.15 190d>9
515.™

80 Jat za 200 jfhr.

136.45

100.35

100.40

100.50

100.50
99,60

100.45

100.50

—

3>, BKlig jsaSstws, (krajów. jjoroKy węgierskiej).

Węg, złota rcBśa za i«X> zł. 4 pr. ,
n
r
w |val. kor. za 200
kor. 4 nr......................... .... , . . 97 85
98.05
Węg. oblig. prop. za 100 zł. 4;fa pr.
86 65
87.65
, old. pr. reguł. Cisy za 100 zł. 4:/„ 156.5 f 159.50
n poż. prsai. za 100 zł. (200 kor.) 201,— 204.—
n
, a» 50 zł. (100 kor.) 201.— 304.—

S. DaDgacyu inefi9wr,iz.3ayiae.
Kroaeyi i Sławonii za 100 zł. 4 pr. 98.50
Węgier za 100 zł. 4 ps........................ 98.10

płacą żądają
Ga'. poż. kr. z r. 1873 za 10) zł. 6 pr.
„ „ „ „ 1893 za 200 k. 4 pr.
„ obi.prop. „ 1889 za 100 zł. 4?or.
Potyczka miasta Lwowa z r. 1896 za
100 zł. 4 pr........................................
Renta włoska za 100 lirów (98 kor.)
4 pr................................................. •
Poż. aerb. prem. za 100 frank. .3 pr.
Tureckie aM. psem. kol. za 400 frank.

120.90

99.50
99.—

F. lasie pubilestBft poatyeatóL

Jednolity dług państwa w banknot.
maj-listopad
......
101.35
luty-sierpień ....... * 101.20
Jednolity dług państwa w srebrzą
styczcn-apieo
......
10115
ks?ł«cttó-pa44si#rnlk .

2‘20

Karlsbadu), Rozwadowa, Jasła, Chabówki, Zakopanego p.
Rzeszów, Orłowa.
Do Ickan, (Jass, Bukaresztu, Constane:), Potutor, Czortkowa,
Kórósmezó, Słob. rung., Zaleszczyk. Nowosieliey, Serethu,
Borodiny^Putny, Valeputny, Suezawy.
Do Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Berlina,Pragi, Karlsbadu),
Chyrowa, Sambora, Jasła, Stróż, Mielca, Orłowa, Wie
liczki, Oświęeima
Do Brzuehowic, (od 15/5 do 14/9 włącznie codziennie).

6 25

—

Z Tarnopola, Borek wielkich, Grzymałowa,

Nieustająca wystawa zjednoczonego
Towarzystwa przyjaciół sztuk pięknych w>Lwowie, przy placu św. Ducha 1. 10, pic.-wsze piętro, jest otwarta codziennie od godziny
10 trzód połndnierft Jp godziny b po nołndninWśtgp od osoby kosztuje w niedzielą 30 hai.
w dale powszednie 60 hal. — Dla członkósi
wstęp wolny.

odje&d&ą i© Lwowa [z dworca głównego]

Losy reg-sl. Dunaju z r 1870 za 100
li. 5 pr.
........................................ 283.- 286.Poż. reg. Dunaju z r. 1879 los 5 pr. 106.75 107.50
Poż, kraś. Bukowin? z r. 1893 te za
200 kor. 4 pr, ’. . , . . . . 87,41
88.40
Bukowiński* tózi. prsaiafteyiae los s&
199 zł. 5 pr. . . .
.... 162 99 103.90

95.75
red. ziem. 4 pr. los. 56 lat 95 «0
n 4 pr. los, 41 lat #7 —
96.55
n ,,
n
n
pr. stare . .
„ „
„
„ 4 pr. za 300 kor.
Banku krajowego dla Gali.iyi Lodom.
4’/, pr. 51ł/a łat kwrotKe .... 101.Banku krajowego oblig. komun. 3 emi103.25
sya 5 pr...................................
Banku krajowego oblig. kotasm. 3 emi100.49
ays, 42 lat aa 200 kor. 4l/B pr.
96.50
Banita kr. losy 57’-/, 1 za 200 k. 4 pr.
lustro-węg. bassku 40J/fl lat los, 4 pr. 100.50
„
7i'
„
50 lat los. 4 or. 100.59

4 pr. .
Gal. Tow.

S, ©l>Hgaey« z prawom pierwszeństwa
za 100 zł. nom.

Czeskiej kolei półn. za 30G A. 5 nr. —■—
Tow. iegl. pw- no Dunaju za 10Ó i
200 zł. 6 pr.
• -.................... 108.10
Tow. żegl. par. po Duul Em. r. i 886 4 pr. 115. —
Kok nółr/aes, Kard. mn. z r.l8364pr. 109.60
, ‘ „ ,
„ „ „ 18874pr. 100.80
n
„
n 5, r. 1888 4 pr. 109.80
„ 18914 pr. 100.81
Kolej Lwów-Gsera.-Jaśsy z r. 1884 za
300 zł, 5 pr....................................... 9215
Kolej Lwćw-Dzera. z r. 1884 za 300
zł. 4 pr............................................... 98.70
Gal. kol. lok. wschód, za 100 zł, 4 pr.
—.—
Weg. gal. kol. em-1870 za 100 zł. 5 pr. 108.—
„ 1878za?00zł 5pr. 108.—
„
„ „
3 1387 za 200 zł. 4 pr. 98.49

109.10
115.89
101.69
101.80
10.1.89
101 80

93.15
9970

109.—
108.90
99.49

M, Ahsye Przedsiębiorstw przemysłowych.
Tow. kopalń węgla w Brui 109 zł. . 709.— 708 —
Galie, karpackie naft. tow. 500 kor. 800 — 810.Austr. tow. górnicza Aioine 100 zł. . 366.50 367.50
Praskiego tow. Żelazn, przem. 290 z*. 1459 — 1469 —
Schodnicy 500 kor. ...... 620.— 630 Tureck zarz. tytoniów. 500 franków —,—
, 374.-• 378 Triami, łow. kap. węgla 70 zł.

35.
K. W S K » Li B
Berlin za 100 marek 5 pr. . • 117.05
Londyn za 10 funt. szt. 4 pr. . 239.29
95.15
Paryż za 100 franków
...
Petersburg za 100 rubli 4l/t pr.
Niemieckie banki......................... 117.10
95.171/,
Włoskie banki ..............................
95 05
IPraacuskie banki ;....................
95 05
Szwajcarskie banki....................
O.

117.20
239.40
95.27
—•
117.22ł/.
95.30
95.17l/t

W A 1 U 5 1 Y.

J- Losy (za sztukę).
11.31
19 45 Dukat cenaiski. . - - .
Budapeszteń kie (Basiiiea) 5 zł. . .
18.45
fakład kred, dla hand. i przem. 100 zł. 433.— 437- Austr. węg. 8 guld. złota monet;
19.05
Clary 40 zł. mk.
.... 187.— 209.- 20-frankowka..............................
23.40
88.50 20-markówka
Pożyczka miasla Insbruku 20 zł.
. 86,—
78 59 Bf-syjski półimperyał............... .....
Losy miasta Krasowa 20 zł, , . .
75,—
Pożvezk» miasta Lsblany 20 zł. . . 75.— 77,- Nie mieckie banknoty ii i 100 marel 117.02 V,
186- Włoskie banknoty za 100 lir. . 95.29
Paldy 40 zi. mk. . ............................ 182 —
S.521/,
56.Óuenr. kizyia austr. tow. *0 zt . • 55.—

i 1.35
19.08
23.48

117.20
95.40
S ^8*/«

7

począwszy od 16. stycznia 1903 do
dnia 31. grudnia 1904.
Prano poboru krajowej opłaty konsum
cyjnej od piwa oznaczonej w §■ 4. ustawy
z dnia 4. lipea 1889 dz. u. kr. N 93 w kwo
cie jednej (i) korony od hektolitra, postano
wił Wydział krajowy wydzierżawię w okrę
gach sądowych ifedłów, Wojnicz i Zakliczyn
na czas od 16. stycznia 1903 do 31. grud
nia 1904 zatem na przeciąg prawie lat dwóch
w drodze licytacji pisemnej, zu ustanowie
niem następujących cen wywołania, oznacza
jących jednoroczny czynsz dzierżawny:
a) za okręg sądowy Radłów w kwocie,
3000 kor.
b) za okręg sądowy Wojnicz i Zakli
czyn w kwocie 2600 kor.
Prawo poboru powyższej opłaty może
być wydzierżawiosem na cały powyższy
peryod ustawą jeszcze dozwolony, albo na
krótszy czas, nie mniejszy jednak, jak na
przeciąg jednego roku.
Oferty na całe okręgi sądowe będą
mi iły pierwszeństwo przed ofertami na poje
dyncze gminy w tych okręgach.
Zapraszamy zatem wszystkich pragną
cych wydzierżawić pomienioną opłatę krajową
od piwa, szczególniej zaś producentów piwa,
gminy posiadające własne prawo propinacyi
względnie dodatki gminne, wreszcie dzierża
wców propinacyi, aby oferty opieczętowane,
zaopatrzone stemplem na 1 koronę wraz
z kwotą stanowiącą 10% ofiarowanej rocznej
ceny dzierżawnej, jako wadyum a to albo
w gotówce, w książeczce kasy oszczędności
lub też w papierach wartościowych, mają
cych pupilarn« bezpieczeństwo, najdalej do
dnia 12. stycznia 1903 godziny 2 popołudniu
wnieśli wprost do Wydziału krajowego we
Lwowie.
Losy i inne niż wyżej wymienione
efekta nie będą jako wadya przyjmowane.
Oferty przedłożone Wydzsłowi krajowemu bez
wadyów nie będą rozpoznawane. Oferty obo
wiązują oferentów już od chwili ich wniesie
nia zaś Wydział krajowy od dnia w którym
je zatwierdzi. W razie nieuwzględnienia eferty
złożone wadyum zostanie dotyczącym oferehtom bez kosztów zwrócone. W końcu zwraca
się uwagę pp. oferentów, że przysługujące
dzierżawcom pod względem poboru kraj
opłaty konsumcyjnej od piwa i wynikające
dla nich z tej dzierżawy obowiązki określone
są w rozporządzeniu c. k, Namiestnictwa
z 26. września 1899 dz. u. kr. Nr. 194.
Lwów, daia 19. grudnia 1902.

piwa

L. cz. E. XX. 1874/2 (li)
(10.757 3-3)
Na żądanie dra Raymunda Kellera, le
karza miejskiego w Wiliamowicach, zastąpio
nego przez adw. dr K. Fabryego w Kętach,
odbędzie się dnia 22. stycznia 1903 o godz.
10 przed południem w sądzie niżej wymie
nionym, vf saii Nr. VI., lieytacya realności
pod lkons. 95774 whl. 815/1. we Lwowie
przy ul. Sapiehy 1. 7 składającej się z domu
dwupiętrowego z ogródkiem wraz z przynależnościami.
Nieruchomość, wystawiona ua licytacyę,
jest ocenioną wraz z ogródkiem i przynależytościami, po potrąceniu służebności na 581
Kor. 25 hal. oszacowanej, na 59.520 kor.
47 hal.
Najniższa cena wynosi 29.760 kor. 23
hal., poniżej tej ceny sprzrdaż nie przyjdzie
do skutku.
Wai inki licytacyjne i odnoszące się do
tej nieruchomości dokumenta może każdy,
mający chęć kupienia, przejrzeć podczas go
dzin urzędowych w sądzie uiżej wymienionym,
w biurze Nr. XX.
Takie prawa, w obec których niniejsza
lieytacya byłaby niedopuszczalną, Dależy zgło
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym
terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego
rodzaju co do samej nieruchomości nie mo
głyby być już ze skutkiem podnoszona.
Te osoby, dla których j»ós prawa lub
ciężary na powyższej nieruchomości bądź
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane
będą o dalszych wydarzeniach tego postępo
wania jedynie przez przybicie na tablicy sądo
wej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej
wymienionego i nie wskażą temuż sądowi
pełnomocnika do doręczeń w siedzibie sądu
zamieszkałego.
O. k. Sąd powiatowy, S. I., Oddział XX.
Lwów, dnia 5. grudnia 1902.
L. cz. E 1151/2 (8)
(10.770 2-3)
Na żądanie firmy Reich & Zifl, zastą
pionej przez dra Pauetba adwokata we Lwo
wie, odbędzie się dnia 15. stycznia 1903
o gouz. 10 przed południem w sądzie niżej
wymienionym, lieytacya 2/4 części realności
lwh. 560 gminy Magiero w, wraz z przynależuościami.
Nieruchomość, wystawiona na licytacyę,
jest ocenioną wraz z przynależy tościami na
kwotę 1l50 kor.
Najniższa cena wynosi 575 kor., poniżej
tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.
Warunki licytacyjne, które się niniejszem zatwierdza i odnoszące się do tej nierucho
mości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg
katastralny, protokoły ocenienia i t. d.) może
każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć pod
czas godzin urzędowych w sądzie niżej wy
mienionym, w biurze Nr. I.
Takie prawa, w obec których niniejsza
lieytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgło
sić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym ter
minie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego
rodzaju co do samej nieruchomości nie mo
głyby być już ze skutkiem podnoszone.
Te osoby, dla których jakie prawa lub
ciężary na powyższej nieruchomości bądź
obecnie już istnieją, bądź vs toku postępo
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane
będą o dalszych wydarzeniach tego postępo
wania jedynie przez przybicie na tablicy sądo
wej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej
wymienionego i nie wskażą temuż sądowi
pełnomocnika (?) doręczeń, w siedzibie sadu
zamieszkałego^
C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.
Nieinirów, dnia 10. listopada 1902.

L. cz. E. 1185/2 (3i
(10.751 2-3)
Na żądanie Józefa Cudziły odbędzie się
dnia 22. stycznia 1903 o godz. 9 prz<-d po
łudniem w sądzie niżej wymienionym, w biu
rze Nr. 10 w Nisku lieytacya 1/4 części
realności lwh. 601 gm. Rudnik.
Nieruchomość powyższa, wystawiona na
licytacyę, jest ocenioną na 256 kor.
Na,,mzsza cena wynosi 170 kor. 68
hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie
do skutku,
Warunki licytacyjne i odnoszące się do
tych nieruchomości dokumenta może każdy,
mający chęć kupienia, przejrzeć podczas go
dzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym,
biuro Nr. 10.
O. k. Sąd powiatowy, Oddział III.
Nisko, unia 16. grudnia 1902.
(10.781 2-3)
Rozpisanie ofert
na wydzierżawienie w okręgach sądowych
Radłów, Wojnicz i Zakliczyn,- prawa poboru
samoistnej krajowej opłaty konsumcyjnej od

L. W. 93.327.

L. cz. E. 387/2 (11)
(10.788 1- 3)
Dnia 16. lutego 1903 o godz. 9 przed
południem w sądzie niżej wymienionym, w
biurze Nr. 4, odbędzie się lieytacya całej re
alności whl. 48 i połowy realności whl. 720
ks. gr. gm. Głogów objętych.
Nieruchomość, wystawiona na licytacyę,
jest ocenioną na 2400 kor.
Najniższa cena wynosi 1200 kor., poni
żaj tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.
Warunki licytacyjne, które się zatwierdza
i odnoszące się do tych nieruchomości doku
menta może każdy przejrzeć w sądzie niżej
wymienionym, w biurze Nr. 4.
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II.
Głogów, dnia 20. grudnia 1902.
L, cz. E. 1522/2 (7)
(10.791 1—3)
Dnia 28 stycznia 1903 o godzinie 10
przed południem odbędzie się w sądzie tutaj
szym w biurze Nr. 4 lieytacya 1/i# realności
lwh. 121 i 1/4 części realności lwh. 1x2 ks.
gr. gm. kat. Łobozew pod Nr, D. 49 wraz
z przynależnościami, skfodającemi się z dwóch
wołów, trzech krów, jałówki, woza, pługa,
bony i drobnych narzędzi rolniczych.
Nieruchomości wystawione na licytacyę
są ocenione a to: a) 1/4 część lwh. 122
na 626 koron 57 halerzy, b) 1/2 real
ności lwh. 121 na 8544 kor. 17 hal., przy
należności- zaś na 692 kor.
Najniższa oferta wynosi: ad a) kwotę
418 kor. ad b) z przynaleźytością kwotę
6825 kor.
Warunki licytacyjne i inne dokumenta
przejrzeć można w kancelaryi sądowej.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.
Ustrzyki dolne, dnia 17. grudnia 1902.

L. cz. E VI. 14/86 (58)
(10.787 1—3)
Na żądanie Jana Kania, odbędzie się
dnia 11. lutego 1903 o godz- JO przed po
łudniem w sądzie niżej wymieniony®, w biu
rze Nr. II., relicytacya ciał hipotecznych 1.
236 i 240 ks. gr. Busk, bł. pana Herscha
i Mali Zen gerów własnych.
Nieruchomości te, wystawione na licy
tacyę, są ocenione a to: ciała hip. 1. 236 na
1273 kor. 60 hal., zaś ciała hip. 1. 240 na
5086 kor.
Cenę wywołania stanowi kwota za którą
realności te na dniu 5. listopada 1896 sprze-

„Gazeta Lwowska" Nr. 295 5 dnia 25. grudnia 1902.

dane zostały a to co do ciała hip. 1. 236 —
4800 kor., ziś co do ciało hip. 1. 240 kwota
6000 kor., jednakże realności te w myśl
warunków lieyueyjuyeh także poniżej ceny
wywołania mogą być sprzedane.
Warunki Hcyigcyjne które niniejszem się
zatwierdza i
się do tej nieruchonRści dokumenta (wyciąg fabularny, wy
ciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.),
aioże każdy, iBający chęć kupfemia, przejrzeć
podczas godzin urzędowych w sądzie niżej
wymienionym, w biurze Nr. II.
Takie j,rą,wa, w obec których niniejsza
lieytacya byłaby niedopuszczalną. należy zgło
sić do sądu s aj później przy wyznaczonym ter
minie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego
rodzaju co do suinej nieruchomości n'e mo
głyby być już ze statkiem podnoszone.
Te osoby, dla których jakie prawa luq
ciężary na pswyższej nieruchomości bądź
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane
będą o dalszych wydarzeniach tego dostępo
wania jedynie pracz przybicie na tablicy sądo
wej, jeżiśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej
wymienionego i nie wskażą temuż sądowi
pełnomocnika do doręeBi., w siedzibie sądu
zamimkałego.
O. k. Sad powiatowy, Oddział II,
Busk, dnia 21. listopada 1902.

roszczenia, wystąpili z wnioskami względom
zatwierdzenia tymczasowego zawiadowcy lub
zamianowania innego i jego zastępcy i przy
stąpili do wyboru wydziału wierzycieli.
Wzywa się także tych wszystkich, któ
rzy chcą wystąpić jako wierzyciele konkur
sowi z roszczeniami, ażeby roszczenia sw ,
chociażoy co do nich spór już zawisł, stoso
wnie do przepisów ord. konkurs., zgłosili w
tym sądzie najdalej do daia 30. stycznia 1903
a na audyencyi likwidacyjnej, na dzień 3
lutego 1903 o godz. 10 przed p iłudniem w
tymże sądzie powiatowym wyznaczonej, po
likwidowali je i ustanowili dla nich porządek.
Wierzycieli, którzy zaniedbają terminu
zgłoszenia, tak poszczególnym wierzycielom
jak i masie upadłościowej zwrócą koszta uro
dę przez ponowne zwołanie ogółu wierzycieli
i badanie dodatkowego zgłoszenia 1 będą wy
kluczeni od podziałów uskutecznionych na
podstawie formalnego projektu podziału.
Wierzycielom na audyencyi likwidacyj
nej jawiącym się i zgłoszonym służy prawe
w mi-jsce zawiadowcy masy, jego zastępcy
i członków wydziału wierzycieli, dotychczas
urzędujących, powołać ostatecznie wolnym wy
borem inne osoby, swego zaufania.
Dalsze ogłoszenia w toku postępowania
konkursowego umieszczać się będzie w czę
ści urzędowej „Gazety Lwowskiej “.
Wierzyciele, którzy nie mieszkają we
Lwowie lub w pobliżu Lwowa mają wymie
nić w zgłoszeniu pełnomocnika dla dorę
czeń, w temże miejscu zamieszkałego, w
przeciwnym bowiem razie na wniosek komi
sarza konkursowego ustanowi się dla nich
na ich koszt i niebezpieczeństwo pełnomoL. cz. S. 27/2 (?)
(10.782 3-3)
criaa dla doręczeń.
Edykt konkursowy.
O.
k. Sąd kraj, jako handlowy Oddział VII.
O. k. sąd krajowy cywilny we Lwowie
Lwów, dnia 16. grudnia 1902.
zezwolił na otwarcie konkursu do "majątku
Jana Nabornego nieprotkołows»n go właści
ciela handlu korzennego przy ul. Akademi
G. Zl. S. 3/2 (1)
(10.786 2—3j
ckiej 1. 28 we Lwowie.
Ooncursedict.
Komisarzem konkursowym mianuje się
Das k. k. Kreisgericht Stryj łut die
c. k. Radcę sądu krajowego Garfeina zaś tym
czasowym zawiadowca masy pana adw. dra Eróflhung des kaufma mischen Oonkurses
iiber das Vermógen der registrierten Firma
Aleksandra Lisiewiesu we Lwowie.
Wierzycieli wzywa się, ażeby na au „Galicia“ Maschiuen-Fabriks-Actien-Geselldyencyi, wyznaczonej na dzień 24. grudnia schafi. Zweignic-deriassung in Stryj, Haupt190370 godzinie 11 przed południem w tym niederlassung in Budapest bewilligb.
Der k. k. Landesgerichtsrath Vinzenz
sądzie w biurze Nr. 13, przedłożyli doku
menty, poświadczające ich roszczenia, wystąpili wird zum Gońcurscommissar, H-rr Dr. Edmund
z wnioskami względem zatwierdzenia tymcza Kaleta, Adwokat in Stryj zum einstweil.gen
sowego zawiadowcy lub zamianowania innego Masseverwalter bestellt.
Die Glaubiger werden aufgefordert, bei
i jego zastępcy i przystąpili do wyboru wy
der auf den 2. Jaaner 1903 Nachmittags 4
działu wierzycieli.
Wzywa się także tych wszystkich, którzy Uhr bei biesem Geriehte, Zimmer Nr. 81,
chcą wystąpić jako wierzyciele kookursewi anberaumten Tagsatzung unter Bnbriugung
z roszczeniami, ażeby roszczenia swe, cho der zur Bescheinigung ihrer Anspiiehe dieaciażby co do nich spór już zawisł, stosownie lichen Belage iiber die Bestatigung des
do przepisów ord. konk., zgłosili w w tym einstweilen bestelhen oder die Ernenaung
sądzie najdalej do dnia 26. stycznia 1903, eines anderen Masseverwalters und dessea
a na audyencyi likwidacyjnej, na dzień -30. Stelivertreters ihre Vorsehlage zu erstaiten
stycznia 1903 o godzinie 10 przed południem und den Gl&ubigerausschuss zu wahien.
Ferner werden alle, die einen Anspruch
w tymże sądzie wyznaczonej polikwidowali je
ais Ooncursglaubiger erhefcea wol en, aufgei ustanowili dla nich porządek.
Wierzycieli, którzy zaniedbają terminu fordert, ihre Forderungen, selbst wenn em
zgłoszenia, tak poszczególnym wierzycielom Reehtsstreit dariiber snhanging sein solte,
jak i masie upadłościowej zwrócą koszta uro bis 24. Februar 1903 bei diesem Geriehte
sło przez ponowne zwołanie ogółu wierzycieli naeh Vorschrift der Ooncnrsordnung zur Ani badanie dodatkowego zgłoszenia i będą wy melduag und bei der auf den 17 Marz 1903
kluczeni od podziałów uskutecznionych na pod Vormittags 9 Uhr ebendort anberaumten
stawie formalnego projektu podziału.
Liąuidierungstag-atzung zur Liąuidierung und
Wierzycielom na audyencyi likwidacyj Rangbestimmung zu bringen.
nej jawiącym się i zgłoszonym służy prawo
Glaubiger, welche die Anmeldungsfrist
w miejsce zawiadowcy masy, jego zastępcy i v<rsaumen, bab'ij-die durch neue Einberuczłonków wydziału wierzycieli, dotychczas fung der Glaubigerscheft uud Pfiinmg der
urzędujących, powołać ostatecznie wolnym der nschtraglichsn Anmelaung sowohl den
wyborem inne osoby, swego zaufania.
einzelnen Glaubigern ais der Masse yerursachAudyencyę likwidacyjną przeznacza się ten Koetea zu tragen und bf-ben von d.n
zarazem do postępowania ugodowego.
auf Gruid einas fórmli hen VertheilungsDslsze ogłoszenia w tokr postępowania entwurfes bereits stattgehabten Vertheilungen
konkursowego umi szczać się bę fzie w części ausgeschlossen.
Die hei der Liąuidisrungstagsatzung erurzędowej „Gazety Lwowsait-j .
Wierzyciele, Którzy nie mieszkają we schieinenden angem Jdefen Glaubiger sini
Lwowie lub w pobliżu Lwowa mają wymie berechtigt, duiv.h freie Wahl an Stelle des
nić w zgłoszeniu pełnomocnika dla doręczeń, Masseverwalters, dessen Stellvertreters und
w temże miejscu zamieszka,'-go; w przeci der Mitglieder des Glaubigerausschusses, die
wnym bowiem rasie na wniosek komisarza bis dahin un Amta waren, andere Personeu
konkursowego mstanowi się. dla nich na ich itires Vert!'ausus eifegiltig zu berufen.
Die UąuSiKiruugLśUgsatzung wird zukoszt i niebezpieczeństwo pełnomocnika dla
doręczeń.
gleich ais Verg!eiehstags&tzung bestimat.
Die Verhandlung iib>-r die Goncurse der
O. k Sąd kraj, cywiwilny, Oddział VII.
Geselischaft und der ein-tluen Gesellschalt r
Lwów, dnia 17. grudnia 1902.
wird abizesondert gefuhrt werden.
Die we teren Veroff ntliehungen im
Laufe d,s Ocneursverfahrens werden dui\\Ł
L. cz. S. 25/2 (1)
(10.733 3—3) das Amtsblatt der „Lemberger-Zeitungu erEdykt konkursowy.
folgeu.
O. k. Sąd krajowy jako handlowy we
Glaubiger, die nfeht in Stryj oder in
Lwowie zezwolił na otwarcie konkursu ku desseu Nahe wohnen, haben ia der Aamełpieckiego domajątku Maurycego Gzoppa zare duug einen daselbjj# wońnhaften Bayolmaihfejestrowanego pod firmą Wolf Ofcopp skład gten zum Empfenge der Zustellung zu befarb i oleju we Lwwie ul. Żółkiewska 53.
neuaen, widrigrnfalis auf Airtrag des CouKomisarzem konkursowym mianuje się curscnmmissars fiir t-ie auf ihre Gefahr und
c. k. Radcę sądu krajowego Garfeina zaś tym Kosten ein Zustelluugsbeyollraachtigter bestelt
czasowym zawiadowcą m?;sy pana adw. Dra werden wiirde.
Zygmunta Lilienfeldu we Lwowie
K. k. Kreisgerich, Abtheilung IV.
Wierzycieli wzywa się, ażeby na au
Stryj, am 21. December 1902.
dyencyi, wyznaczonej na dzień 29. grudnia
1902 o godz. 9 przed południem w tym są
dzie ul. Teatralna 1. 13, w biurze Nr. 13,
przedłożyli dokumenty, poświadczające ich
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Wyroki prasowe.
L. cz. Pr. 402/2 (2)
(10 SOI)
OGŁOSZENIE.
W Imieniu Jego Cesarskiej Mości!
C. k. Sąd krajowy dla spraw karnych
we Lwowie,. orzeid na mocy §§. 489 i 493
p. k i §. 37. ust. pras, że treść arty
kułów umieszczonych w Nr. 2 czasopisma:
„Kolejarz" z dnia 15. grudnia 1903 pod
napisem: 1) „Kongres“ w ustępie od słów
„bo gwałty" do „ująć się powinien" i 2)
„Ministerstwo kolejowe a dyrekcye galicyj
skie" w ustępie od początku do „w jednem
słowie „nie" zawiera znamiona występku z §.
300 i 491 u k. i art. V. ustawy z 17/XII.
1-62 Nr. 8 dz. p p. z roku 1863, a zatem
usprawiedliwioną jest zarządzona przez c. k.
Prokuratora rządowego konfiskata tego cza
sopisma.
W skutek tej uchwały wzbronione jest
dalsze rozpowszechnienie tych artykułów, a
zabrany nakład ma być zniszczony.
Lwów, dnia 20. grudnia 1902.
L cz Pr. 403/2 (2)
(10.80?)
JGŁOSZENIS.
W Imieniu Jego Cesarskiej Mości!
C. k. Sąd krajowy dla spraw karnych
we Lwowie, orzekł na mocy §§. 489 i 493
p. k. i §. 37. ust. pras., że treść artykułu
umieszczonego w Nr. 347 czasopisma: „Kuryer lwowski" z dnia 15. grudnia 1902 pod
napisem: „Wiec techników" w ustępach od
słów: „Wyrok wydany" do „imię szkoły" i
od słów „niechcąc bowiem" do „roku zeszłego"
zawiera znamiona występku z §. 300 u, k.,
a zatem usprawiedliwioną jest zarządzona
przez c. k. Prokuratora rządowego konfiskata
tego czasopisma
W skutek tej uchwały wzbronione jest
dalsze rozpowszechnienie tego artykułu a za
brany nakład ma być zniszczony.
Lwów, dnia 20. grudnia 1902.

M. cnp. Pr. 404/02 (2)

orcuoniEHe.

(10.800)

B iMeHH 6ro Be,inuecTBa Il/icapa!
II. k. Cy# KpaeBHH
cnpaB KapHHx
y JlŁBOBi pimHB Ha no#CTaBi §§. 489 i 493
aaK. Kap. i §. 37 3aK. upac., ni,0 siiicT apraKyay yMinąeHoro b uneni 10 uaconncH:
„I?afi/i;aMaKH“ 3
16. rpy#HH 1902 ni#
Hanacero: „3aroBop KarajiiHH b XX. Bigi"
b yeryni Bi# mb: „B TcjihhhhI" #o „cboMy aflopoBm" mictht b coói 3HancHa npobhhh 3 §. 302 3. k. i npoTO ycnpaBe#^iHB^ieHa ecTB 3apH#jśeHą uepca #. k. IlpowypaTopa /J,epsKaBHoro KOHtjńcKr.Ta cei uaconacH.
B Hawii/i;oK Toro pimeHH 3ÓopoHeHe
6Ctł #aHBme mnpeHe Toro anapisy^y a 3aópaHHft HaKna# Mae óyTH 3d&m;eHHH.

JlBBiB, #hh 20. rpy#HH 1902.

LL cup. Pr. 406/02 (2)

orojioniEHe.

B Imbhh

(10.804)

6ro BennuecTBa Il/icapa!

II. k. Cy# KpaeBHH #aa cnpaB Kapnnx
y LLebopI pimHB Ha no#CTaBi §§. 489 i 493
3aK. Kap. i §. 37 3aK. npac., m0 sMicT apTH
Kyay yMingeHoro b uHC.fi 21 i 22 naconncn:
„Konap" 3 #hh 9. rpy#aa 1902 ni# Hanncero: „TaTapBa n#e“ mIctht b coói 3HaMeHa npoBHHH 3 §. 302 3. k. i npoTO
ycnpaBe#aHBaeHa gctb 3apa#acena uepe3
n;. k. IIpoKypaTopa #ep;reaBHoro KompicKaTa
cei naconacH.
B Hacai#OK Toro piineHa 3ÓoponeHe
ecTB #aaBme mnpeHe Toro apTHKyay, a 3aópaHHH Hanna# Mae óyTH 3HHm;eHHH.
LU-bIb, #hh 20. rpy#Ha 1902.
G. Zl Pr. 405/02 (2)
(10.8031
VERLAUTBARDNG.
Im Narnen Seiner Majestat des Kaisers!
Das k. k. Landesgericht in Strafsachen
hat erkannt, dass der Artikfl der Zeitschrift
„Diło" Nr. 272 vom 17. Dezember 1902 unter der Aufschrift: „Jazykowe zakonodawstwo
Riczczoho" in dem Absatze von dea Worten
„I sprawdi“ bis „tił zakonodatnych" die
Me kmale des Vergehens nach §§. 300 und
491 Strgs. und Art. V. des Gesetzes vom
17. Dezember 1862 Nr. Rgbl. ex 1863 enthalte, sonach die von der k. k. Staatsauwaltschaft yerfugte Beschlagnahme gerechtfertigt sei.
Die Weiteryerbreitung des Inhaltes des
ineriminirten Artikels wird yerboten, die Virnichtung der mit Beschlag belegten Exemplare yerordnet.
Lemberg. am 20. Dezember 1902,

Kuratele.
L. cz. L. XI. 20/2 (3)
(10.714 1—3)
Matij Dutczak Dmytra z Ciężowa z po
wodu niedołęstwa umysłowego został pod
kuratelę oddany.

(10.695 1 - 3)
Kuratorem jego Dmytra Baran z Cię- , L. ez. P. 179/2 (7)
|
Anna i Stanisław Dominikowie z Woli
C. k. Sąd powiatowy, Oddział XI.
; podłszańskiej uznani zostali za umysłowo
Stanisławów, 21. listopada 1902.
niedołężnych.
Kuratorem Jakób Urban z Woli podłazańskiej.
L. cz. P. 186/2 (5)
(10.686 1-3)
O. k. Sąd powiatowy, Oddział I.
Petro Dutczyn z Niewoczyna uznany
Wieliczka, 18. listopada 1902.
umysłowo chorym, kuratorem dla niego usta
nowiono Iwana Dutczyna.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.
L. cz. P. 294/2 (4)
(10.692)
Bohorodczany, 19. listopada 1902.
Katarzynę Karbarz z Pława oddano pod
kuratelę z powodu niedołęstwa umysłowego.
Kuratorem ustanowiony Jan Karbarz
L. cz. P. 196/2 (8)
(10.689 1—3) z Pława.
Jan Nowak lat 45 liczący z Gwizdowa
C. k. Sąd powiat; wy, Oddział I.
uznanym został za marnotrawcę. Kuratorem
Nisko, dnia 12. września 1902.
dlań ustanowiono Antoniego Gazdowskiego.
Leżajsk, 11. listopada 1902.
L. cz. P. 316/2
(10.694)
Michała Puszkara z Wierzbicy uznano
L, cz. P. 226/2 (7)
(10.771 1-3) umysłowo niedołężnym, kuratorem jego usta
Nykoła Hajowy Michała z Kluczowa nowiono Mikołaja Puszkara.
wielkiego został uznany umysłowo chorym,
C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.
a kuratorem jego ustanowiono Nykołę Tafij
Uhnów, dnia 24. listopada 1902.
czuka Iwana z Kluczowa wielkiego.
0. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.
Peczeniżyn, dnia 29. września 1902.
L. cz L. 3/2 (7J
(10.730)
Jaa Maslej z Grabu uznany obłąkanym,
L. cz. L. 15/2 (3)
(10.715 1-3) kurator Hnat Maslej tamże.
Józef Gliński w Bełzie został uznany
C k. Sąd powiatowy, Oddział I.
głupkowatym, a kuratorem jego ustanowiono
Żm!giód, 27. listopada 1902.
p. Bazylego M.ikołajewicza w Bełzie.
O. k. Sąd powiatowy, Oddział III.
Bełz, dnia 17. września 1902,
L. cz. P. VII. 51/1 (13)
(10.805)
1. Preida Tittel, 2. Matylda Karniol,
3, Józefa Luciów, 4 Katarzyna H iwrysz,
L. cz. P. 289/2 (1)
(10.721 1-3) 5. Juliusz Gabryel, 6. Olga Kłodnicka ur.
Dla umysłowo chorej Teresy Scisław- Kolbuszowska, 7. Władysław Bagnowski, 8.
skiej z Białej ustanawiono kuratorem Włady Abisch Barth, 9. Gerard Pechter uznani
sława Adamczewskiego z Białej.
umysłowo chorymi i postawieni pod kuratelę,
O. k. Sąd powiatowy, Oddział I.
kuratorami ustanowieni: dl& i. Jakób Tittel
Biała, dnia 3. grudnia 1902.
ze Lwowa, dla 2. Dr. Władysław Daisenberg
ze Lwowa, dla 3. Aleksander Dynowski z Zamarstynowa, dla 4. Jędrzej Dobiuiak ze Lwo
L. cz. P. 288/2 (4)
(10.726 1—3) wa, dla 5. Józef Szudrawy ze Lwowa, dla 6.
Nyk-. ła i Paraska Wintcniakowie z Pli Dr. Stanisław Korytko ze Lwowa, dk 7.
kowa zostali uznani marnotrawcami, kurator August Mizerowski ze Lwowa, dla 8. Jakób
Fedor Bałaban z Eitkowa.
Barth ze Lwowa, 9. Dr. Tadeusz Pechter ze
G; k. Sąd powiatowy, Oddział V.
Lwowa.
Nadworna, 30. września 1902.
C. k. Sąd powiatowy, S. I.
Lwów, dnia 3. lipea 1901.
L. cz. P. 442/2 (10)
(10.728 1—3)
Marya Ołeksów z Błotni uznana umy
słowo nedołężną, kusatorem jej ustanowiono
Michała Iiczyszyna z Błotni.
G. k. Sąd powiatowy, Oddział III.
L. cz. Prez. 2276 (18 P/2.)
(10.710 3-3)
Jego Eksceleneya Pan Prezydent ek.
Prz-myślany, dnia 5 grudnia 1902.
wyższego Sądu krajowego mianował dla
pierwszej zwycza aej, dnia 23. lutego i9<>3
L. cz. P. 111/2 (2)
(10.731 1—3) rozpocząć się mającej kadencyi posiedzeń są
Iwan Jarosz syn Semka z Kreehowa du przysięgłych przy c. k. sądzie obwodo
uznany marnotrawcą a jego kuratorem Michał wym w Sanoku Prezydenta tegoż Sądu, Ka
Zielonko z Kreehowa ustanowiony.
jetana Chylińskiego, przewodniczącym, a za
O. k. Sąd powiatowy, Oddział II.
stępcami jego radców sądu krajowego : Wło
Żółk :W, dnia 4. paźdz:ernika 1902.
dzimierza Janowskiego, Władysława Sinólskiego, Joachima Tomaszewskiego, Józefa Pa
L. cz. L. 16/2 (3)
(10.747 1-3) szkiewicza, Dra Oresta Dobrzańskiego i Pio
Jan Chrzanowski z Kut uznany umy tra Janickiego.
Pre .ydyum c k. Sądu obwodowego.
słowo chorym, a kuratorem mianowano To
Sanok, dnia 18. grudnia 1902.
masza Chrzanowskiego Jana z Kut.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.
Kuty, dnia 22. września 1902.
L. cz. T. 76/2 (1)
(10.667 3 -3)
Na prośbę z dnia 25. listopada 1902
L. cz. P. 485/2 (13)
(10.743 1-3) T. 76/2 (1) przez Dra Jana Kuczkiewicza
Franciszka Dedio z Wyszatyc uznana wniesioną, wdrażamy postępowanie amortyza
obłąkaną.
cyjne co do dwóch książeczek oszczędności
Kuratorem ustanowiony J zef Dedio Banku zaliczkowego we Lwowie, które rze
z Wyszatyc.
komo Dr. Janowi Kuczkiewiczowi adwokato
O. k. Sąd powiatowy, Oddział V.
wi krajowemu we Lwowie zaginęły a to co
Przemyśl, 21. listopada 1902
do książeczki Nr. 1849 opiewającej na imię
„Tadeusz" i na kwotę 621 kor. 21 h. i Nr.
1848 na imię „Jadwiga" i na kwotę 517 kor.
L. cz. P. 424/2 (3)
(10.764 1—3) 79 h. opiewającej a zarazem wzywamy po
Jan Koza i Zofia Kozówna z Janowic siadacza powyżej wymienionych książeczek,
umysłowo chorymi uznani a kuratorem ich aby w przeciągu jednego roku 6 miesięcy
i 3 dni od ostatniego ogłoszenia edyktu w
Antoni Mikoś ustanowiony.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział I.
urzędowej „Gazecie Lwowskiej tut. sądowi
przedłożył względnie swe prawa wykazał,
Tarnów, dnia 21. października 1902.
gdyż w przeciwnym razie książeczki powyż
sze po bezskutecznym upływie zakreśloneg
L. cz. L. 1/2 00)
(ię.746 1-3* edykiem czasokresu za umorzone uznane zo
Micha! Gwizdała z Baehórca zo -tał staną.
uinauy marnotrawcą, a kuratorem j -go usta
C. k. Sąd krajowy cywilny, Oddział VII.
nowiono Pawła Kwasiżura z Baehórca.
Lwów, dnia 2. grudnia 1902.
C. k Sąd powiatowy, Oddział 111.
Dubiecko, dnia 28. listopada 1962.
L. ez. A. 16°/2 (3)
(10 718 3-3)
Petra Kulczyńskiego, powołanego do
L. cz. P. 310/2 (4)
(10.748 1-3) spadku po ś. p Wasylu Kilczyńskim, s. Wa
Abraham Ehrenwerth recte Erinberg syla zmarłym w Łesiówce przed 12 laty
z Kamionki strum. został uznany głupkowa wzywa się, by w ciągu roku zgłosił się do
tym a kuratorem jego ustanowiono Jakóba tego spadku, gdyż w razie przeciwnym perEOrenwertha z Kamionki strum.
traktacya spadku zostanie przeprowadzoną
C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.
ze zgłaszającymi się spadkobiercami i usta
Kamionka strum , dnia 8. listopada 1902. newiomym dian kuratorem Iwanem Kilcsyńskim.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.
Bohorodczany, dnia 28. listopada 1902.
L. cz. P. 463/2 (8)
(10.794 1—3)
Ilaati Stawińskiego uznano obłąkanym,
kuratorem ustanowiono Iwana Rewę.
Sąd Załoźce, 8. listopada 1902.
L. cz. Cg. 244/2 (2)
(10.738 2—3)
Przeciw Pessli Schwarz, Leji Schwarz
i Natanowi Schwarcowi których miejsce po

żowa.

Rozmaite obwieszczenia.

bytu jest nieznane, wniesionym zostrł do
ck. Sądu obwodowego w Rzeszowie przez
Mojżesza Schwarza pozew o unieważnienie
ustnego rozporządzenia ostatniej woli Siissla
Schwarza.
Na podstawie pozwu wyznaczoną zo
stała pierwsza audyeneya na dzień 13. sty
cznia 1903 o 10 rano.
Celem strzeżenia praw Pessli Schwarz,
Leji Schwarz i Natana Schwarza ustanawia
się Pana adw. Dr. Reinesa w Rzeszowie ku
ratorem.
Tenże kurator zastępywać będzie Pesslę
Schwarz, Leji Schwarz i Natana Schwarza
w rzeczonej sprawie na ich koszt i niebez
pieczeństwo, dopóki oni w sądzie się nie
zgłoszą lub pełnomocnika nie zamianują.
C. k. Sąd obwodowy, Oddział I.
Rzeszów, dnia 4. grudnia 1902.

L. cz. C. I. 270/2 (3)
(10.765 2-3)
Przeciw Piotrowi Kober i tow. z miej
sca pobytu niewiadomym wniósł Fryderyk
Kober rolnik z Hartfeldu pozew o własność
połowy realności whl. 193 gm. Rzeczyczany.
Pierwsza audyeneya odbędzie się dnia 19.
stycznia 1903 o godzinie 10 przed południem
w biurze Nr. 7.
Ustanowiony dla strzeżenia praw po
zwanych kurator pan Leon Gwoźdź kandy
dat notaryalny w Gródku będzie ich zastępo
wał dopokąd się w sądzie nie zgłoszą lub
pełnomocnika nie ustanowią.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział I.
Gródek, dnia 10. grudnia 1902.
L. 2811

(10.704 2-3)

OGŁOSZENIE.
Wydział powiatowy w Bjrszezowie podaje do powszechnej wiadomości,
że budżety na rok 1903 a to:
Funduszu administracyjnego,
Funduszu dróg powiatowych,

Funduszu powiatowego dróg gmin
nych wyłożone zostały w kancelaryi
Wydziału powiatowego po myśli §. 30.
ust. o reprez, powiatowej do przejrze
nia [-rzez opodatkowanychZ Wydziału Rady powiatowej.
Borszczów, dnia 15. grudnia 1902
Prezes: Czarkowski-Golejewski.
L. cz. T. 5j2 (4)
(10.761 1—3)
C. k. Sąd obwodowy w Wadowicach
wdrsża postępowanie w -celu uznania za
zmarłego Wawrzyńca Pawlika, syna Jana
i Barbary z Mików urodzonego dnia 2 lipea
1842 r. w Łękawicy »d Klecza, który od
przesz! - 40 lat wydalił się z Łękawicy i do
tychczas aal o sobie żadni’ nie dał wiado
mości, ani też wogóle o jego życiu i miejscu
pobytu nic nie wiadomo i wzywa każdego
ktoby o nim jakąś wiadomość posiadał, aby
o tern tutejszemu Sądowi w przeciągu roku
od dnia ostatniego ogłoszenia edyktu w Ga
zecie lwowskiej a najdalej do daia 1. wrze
śnia 1903 roku doniósł, gdyż po upływie te
go terminu i na ponowne żądaaie proszących
wydanem zostanie stanowcze orzeczenie co do
uznania go za zmarłego.
C. k. Sąd obwodowy, Oddział IV.
Wadowice, dnia 23. maja 1902.
L. cz. A. 482/2 (3)
(10.772 1—3)
C. k. Sąd powiatowy Oddział IV. w Peczeniżynie podaje do wiadomości, że Leizor
I-Łcht kup.ee z Jabłonowa zmarł około roku
1878 w Jabłonowie, pozostawiwszy wsprlku
’/2 część nieruchomości objętej wyka7em n'p.
L. 405 i 1/8 część n:eruehomośei objętej
wykazem hipot. L. 406 księgi gr. gm. katast. Lucza.
Gdy nie jest windomem, czy i komu
przysługują prawa do tej spuścizny, wzywa
się wszystkich, którzyby z jfkiegokoiwiek ty
tułu rościli sobie prawa doj spadku, ażeby
donieśli w przeciągu roku licząc od; daty te
go edyktu, o swych prawach sądowi, wyka
zali tytuł prawny dziedziczenia i złożyli
oświadczenia do spadku, gdyż po bezskute
cznym upływie zakreślonego czasokresu, zo
stanie przewód spadkowy przeprowadzony
tylko z tymi, którzy wykażą tytuł dziedzi
czenia, oraz wniosą oświadczenie i im też żostanie w miarę wykazania praw przyznanym
spadek, dla którego ustanawia się turatorein
Wasyla Unickiego Danyły z Berezowa niżnego.
W braku wykazania praw spadkowych
i złożenia oświadczeń do spadku w ustano
wionym czasokresie przypadnie nieobjęta
część dziedzictwa, względnie całe dziedzictwo
c. k. Skarbowi Państwa jako bezdziedziczny
spadek.
O. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.
Peczeniżyn. dnia 10. października 1902.

u> I
L. 12Ltfi0/02.

(10.588)

Gościec (r»en.ma-fcyzm)
W odtLhle dla niedorgczalnych przesyłek e. k. gal. Dyrekcji poczt i te
legrafów we Lwowie, zalegają wyszczególnione w poniższym wykazie przesyłki
pocztowe, których ani adresaci ani nadawcy dotychczas me podjęli.
Przesyłki te należy odebrać najpóźniej w przeciągu roku licząc od daty
niniejszego obwieszczenia, w przeciwnym bowiem razie zostaną one sprzedane
względnie zniszczone, zaś kwoty ze sprzedaży uzyskane zaliczone zostaną na
rzecz Skarbu Państwa.

Wykaz przesyłek zwrotnych za miesiąc listopad 1902.
Nada n i a

ia

dziaii
i rok

Nr.

1
3 27/8
2 888
3 12 2i/9
4
5

90 23 9
60 12/9

Miejsce
przezna
czenia

Nazwisko
adresata

O

miejsce

Zawartość

1902 Biała
Moritz Schwarze No w y Sącz bielizna
farby suche
Cbyró'*T dw. J n Kamiński
Tokay
Marya Zulińska Zakopane książka do
190: Lwów 6
modlenia
bielizna
S mbor
Ewa Jędras
Lwów
torby ceratowe
Kraków 6 Osias Diamant Dolina
n

Wartość

A) Pakiety.
•

—

maścią, której przyrządzanie jest dziedzicznem w mojej rodzi
na zawsze od gośćca, podagry, suchego bólu, darcia w ciele
przykute do łóżka, po użyciu tej maści zupełnie wyzurowiały.
Maść tę przesyła w puszkach i z instrukcyą

Wilhelmina Sucha w Młodym Bolesławiu Nr. 9 (Czechy).
Sto tysięcy listów dowodzą skuteczności maści.
Łaskawa Pani! Nie mogę nie przesłie Wam dzięków serdecznych za waszą maść, bom nie
myślał, że jeszcze kiedy będę zdrów. Cierpiałem na wielkie boleści w lewej nodze i krzyżach, nie mo
gąc się nieraz przez półtora roku ruszyć, tak, że byłem przymuszony po ziemi pełzać. Usłuchałem
Waszej rady, a dzięki Bogu jedna przesyłka Waszej maści wyleczyła mnie zupełnie. Dlatego prze
syłam Wam serdeczne dzięki, niech Wam Bóg wielokrotnie błogosławi.
W Świtkowie, przy Pardubicach, d. 2. kwietnia 1892.
Franciszek Buohta, rolnik.
Szanowna Pani! Wasza maść przeciw gośćeu-reumatyzmowi okazała się już kilkakrotnie w
naszej rodzinie skuteczną, za co cheiejeie przyjąć nasze najserdeczniejsze dzięki.
Peruei, dnia 30. sierpnia 1893.
W głębokiej czci Antoni Potużil, rolnik.

Waga
Kg.

er.

—
—

500
30(.
500

—
4

500
800

1
—

wyleczy się z zupełną pewnością moją
nie, a która pomaga w krótkim czasie
tak, że nawet osoby przez długie lata
Za skutek zaręczam.

U

Dwutygodnik satyryczno - humorystyczny illustrowany
$3

wychodzi 1. i 15. dnia w miesiącu.
Do nabycia we wszystkich księgarniach i większych trafikach.

Adres Redakcyi i Administracyi: Zyblikiewicza 15.

^'enumerata i

B) Listy polecone.

na prowincyi:

we JLwowie:

N a d a n i a

Miejsce
przeznaczenia

Nazwisko adresata

&

miejsce

Nr. dzień i rok

kwartalnie
półrocznie
rocznie

Zawartość

!S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

15
16
17

83
275
80
i 09
156
60
278
354
30
343

4/10 1902 L' <w 10
i 1/8
Ghodcrów
n
12/3
Pruchnik
n
Kozłów
n
i/9
13/8
Trembowla
Lubaczów
0/9
w
9/10
Tarnopol 1
Tarnów 1
21/7
n
Leżajsk
23.®
n
Lwów
15/11

603 16 10
846 27; 7
413 23/4
198 Sft/7
268 11/9
276 5/5
321 20/5

n
n
n
5,
n

Ł’.< ów
Jaroslau
Brody
,

r>

Żmigród
Kraków
Lwów

Petrato Frida
JtfriMticz Teodor
Somik Szymon
Kahner Henryk
Markus P.
Wondrak M;trv
Szymonowiez Stan.
Krhn A.
Mantbe Kosa
Wittels

Wiedeń
Lwów
Ameryka
Grafea stein
BrlllJ.
Załośce
Lwów
Hamburg
Lubaczów
Kraków

Lobel Lotti
Kolia Jan
Kalb Aleksander
Ernst,
A'trY Dawid
Maniak Józef
Norak Jakób

Lwów
Ameryka
Kasperowa
Ameryka

Gromnik
Brarla

Dosaes

Numer pojedynczy 30 halerzy.
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Komitet Wystawy politechnicznej we Lwowie
zarządził, żeby w restauraoyi wystawowej podawano wyłącznie tylko
lwowsfeie piwo, chcąc w ten sposób poprzeć przemysł krajowy
i przekonać Publiczność, że piwo nasze może zastąpić drogie piwa
zbytkowe, sprowadzane z zagranicy. Próba ta udała się tak dalece,
że po zamknięciu wystawy uznał komitet za stosowne zaszczycić nas
naslępującem pismem:

tytonierka
im talowa

fotografia
n

Poświadczamy niniejszem z przyjemnością, że podawane w restauraeyi aa placu Wystawy w czasie jej trwania piwo Lwowskiego Towa
rzystwa akcyjnego browarów co do jakości swej zadowalało uczęszczających
tamże wystawców i szerszą Publiczność najzupełniej, tak dalece, że ogólnie
je uznano za nierstępująee w niezem najlepszym gatunkom importowanego
do Lwowa piwa obcego.

n

Lwów, dnia 10. grudnia 190^.

L. ez. Priz. 891. H8 P/2)
(10 79 )
OBWIESZCZENIE.
Dia I-szej zwyczajnej feadencyi sądów
przysięgłych, których posiedzenia v- c k.
Sądzie Lejowym karnym rozpoerną się dnia
f6. stycznia 1903 o godzinie*9-tej przW po
łudniem zamianował Jego Esceił ucys P n
Prezydent c. k. Sądu krajowego wyższ^gfc
Przewodniczącym Wiceprezydenta c. k. Sądu
krajowego z tytułem Prezydenta Sądu obwo
dowego Stan sŁwa Przyłuskiego zaś zastę
pcami jego c. k. radców Sądu krajowego wyższe

kwartalnie
półrocznie
rocznie

metryka chrztu

C. k. Dyrekcya poczt i telegrafów.
L. cz. A. 218/2 (4)
(10.755 1—3)
O. k. Sąd powiatowy Oddz. IV. w Zborowie podaje do wiadomości, że dnia 28. sty
cznia 1902 w Jeziornej zrriari Pawio Wąs
i że po nim dziedziczą z ustawy Piotr Wąs
i przez głowę zmarłego Wasyla Wąsa, Iwan
Wąs i Warwara Wąs. Sąd nieznająe miejsca
pobytu Piotra Wąsa wzywa go fcy w ciągu roku
licząc od dnia ogłoszenia rdyktn w tymże
Sądzie zgłosił się i dziedzicem oświadczył
się, gdyż w przeciwnym razie spadek z
oświadczonymi dziedzicami i ustanowionymi
dlań kuratorem adwokatem Drem Naglerem
pertraktowanym będzie.
Zborów, dnia 21. pażdzi-rnika 1902.

kor. 1-60
kor. 3 20
kor. 6 40

go Sylwerrgo Dzierżyńskiego, Juliana Gilow
skiego, Stanisława Promińskiego c. k. radców
Sądu krajowego Karda Podlaszeckkgo, Fry
deryka Eórbera, Józefa Szymonowieza, Tytusa
Adamiaka, Józefa Swaryczewskiego, Grzego
rza Obaraka, Ludwika Harasymowicza, Edwar
da Nahlika, Edmunda Pbilipa, Filipa Dreslera, Stanisława Wierzbickiego, Stanisława
Jasińskiego i Włodzimierza Łuczkiewicza.
Z Prezydyum e. k. Sąuu krajowego karnego,
Lwów, dnia 17. grudnia 1902.
L. 149?5/pr.
(10(25)
Na zasadzio dekretu Kamery nadwornej
z 9 lipca 1835 ogłoszonego rozporządzeniem
gubernialnem z 16. września 1835 1. 51 113
(Zb, ust. prow. II. N. 200 Str. 627) wzywa
się c. k. Sekretarza Namiestnictwa lwowskie
go Edwarda Oezosalskiogo pod zagrożeniem
utraty służby, aby w nieprzekraczalnym ter
min e czt-Tech tygodoi zgł sił się w ur odzie
i usprawiedliwił się ze swojego samowłsdn-go
wydalenia się.
Prezydyum c. k N .miestnictwa.
Lwów, dn a 23 grudnia lt'02.

M.ło nam podać do ogólnej wiadomości powyższe uznanie i za
chęcić P. T. Publiczność do przekonania sie o dobroci naszego piwa.

©
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wyflawnictio Tow, tts

S, OrfiBlbranfta SynOw.

Wydawnictwo to> tak ważne i pożyteczne dla wszystkich
bez wyjątku, obejmuje całokształt wiedzy ludzkiej, informuje
o wszystkiem co może^ obchodzić każdego człowieka. Jest to

wydawnictwo, bez którego nikt obejść się nie może.

ENCYkloPEDYĘ wydajemy tak, zby posiadający najskrom
niejsze nawet środki z łatwością mógł przyjść do posiadania
tak cennego dzieła.

ENCYKLOPEDYĘ Powszechną

prywatne.

wydajemy w zeszytach najregularniej co tygodnia zeszyt. —
Dotychczas wydaliśmy przeszło 250 zeszytów, zawierających
litery A. do Ś.

Cena zeszytu 30 ct. (60 łia.1.)
W prenumeracie zaś:

ustępuje po nżyc-u mojego

Skład we Wiedniu, I. Habsburggaase la. Prospekty gratis.

K3-ES

Posyłka okazowa 12 sztuk opłacone za K. 3, także za zaiii zką

Towarzystwo Wzajemnego Myto i Krakowie

wyplata swym członkom, począwszy od 2. stycznia 1903

miesięcznie
kwartalnie
półrocznie

(4 z-szyty) 1 zł, (2 kor.)
(12 zeszytów) 3 zł. (6 kor.)
(24 zeszytów) 6 zł. (12 kor.)

już
z pizesyłką
pocztową

Cena toru u bez oprawy 6 zł- (12 kor.) W oprawie płótno angielskie, grzbiet
skórzany 6 zł. 90 et. (13 kor. 80 hal.) Cena samej okładki 60 ct. (1 kor. 20 hal.)

roku, od udziałów wpłaconych ° przed dniem I. paździer
nika 1902 roku

jako zaliczkę ra dywidendę za 1902 r., w kasie Towa
rzystwa w Krakowie i Filii we Lwowie, za okazaniem
książeczki udziałowej.
Kraków, dnia 22. grudnia 1902.

Po ukifiiczeniu cena wydawnictwa będzie znacznie wyższą.

Skspedyeya i skład dla Lwowa i Galieyi

Ajencja dzienników Sokołowskiego we Lwowie
Pasaż Hausmana 9.
Przedpłatę przyjmują t«,kże wszystkie księgarnie.

10

Ostatni tydzień!’

(14)

Ciągnienie już 30. grudnia 1002

Na kawałku cukru bierce się 40 do 50 kropli

1 Thbrrego Balsamu

ftirtifij wistf. lstwitóiizjiości

by uniknąć przeszkód w trawieniu, usunąć słabowitośd i lekkie przeczy
szczenie osięgnąć.
Prawdziwy tylko z zielona marką ochronną Zakonnicy i wyciśniętą firmą
w zamknięciu kapslowern: Jedynie prawdziwy.
Pocztą franco 12 małych lub 6 dużych flaszek 4 korony.

Główna wygrana 150.000 kor.
Ogólna ilość Aygra«iys. Ii 365.000 koron.
Losy po 4 korony nabywać można w Dyrekcyi Loteryi w Budapeszcie (IX. Osepelrakpart, Zollamtsgebaude), w urzędach, pocztowych, podatkowych, cłowyeh na stacyaeh kołejowj eh,
w trafikach, kantorach wymiany, jakoteż we wszystkich kolekturach.

Budapeszt, dnia 1. lipca 1902.

Aptekarz Thierry (Adolf) LIMITED Apteka pod Aniołem Stróżem w Pregrada

przy Sohitsch-Sauerbrnun.
Należy się wystrzegać naśladownictw i zważać na zarejestrowaną we wszystkich krajach
zieloną markę ochronną Zakonnicy.

Z4.rói. węg. Dyrekcyi loteryjnej.

p/3yz? :ii.uśWhrA/fe su

Kty/sr

Rozpoczynając 4b rok wydawnictwa, Reclakcya „TYGODNIKA MÓD i POWIEŚCI" podaje do
wiadomości zarys zmian i reform, jakie postanowiła przeprowadzić w piśmie z nadchodzącym rokiem 1903. —
Reformy te polegają:
Na rozszerzeniu objętości pisma.
Aa zwiększeniu wspólpracowmietwa.
Na ważnych ulepszeniach w dziale mody,
Na wprowadzeniu stałej rnbry-si, która p. n.:

„Poradnik dla kobiet^
tworzyć ma informacyę jak nąjwielostronniejszą, jakiej życie kobiety w rodzinie i na zewnątrz tej rodziny wymaga.
Przekonani jesteśmy, że ta nowo wprowadzona część tiasma pojęta obszernie i gruntownie, wyświadczy
rzeczywiste usługi.

Poradnik dla kobiet obejmować będzie:
Informacyę z dziedziny hygieny,
Dział pedagogiczny,
Informacyę dotyczące pracy, dostępnej kobiecie,
Dział technologii gospodarskiej i przemysłu domowego,
Wreszcie część kulinarną.
Nadto zwiększamy treść pisma o 4 strony

i obniżamy ceną prenumeraty na 3 •& kwartalnie, z przesyłką 3 3C. 60 h.
Dział literacki obejmuje Beletrystykę, Sprawozdania krytyczne z literatury własnej, Ruch umysłowy
obcy, Kwestye społeczne, Najwybitniejsze zadania chwili bieżącej, Postęp wiedzy i sztuki, szereg stałych korespondencyj z Paryża, Londynu i Włoch, Stałą rubrykę kronik miesięcznych.

Dział oryginalnych powieści.
Niezależnie od podwojenia usiłowań naszych, aby te tylko wzory sukien, okryć i w ogóle strojów,
kobiecych, (około 2.000 rysunków rocznie) okazywały się w piśmie naszein, które wytrzymać będą mogły jak
najsurowszą krytykę dobrego smaku, zamierzamy tygodniową

planszę uiód oótąJ dawać kolorowaną
w mniemaniu, że linia i kształt połowicznie tylko wywiązują się z zadania, barwa zaś, jako dopełnienie jest dla
oka warunkiem prawie niezbędnym.

Wreszcie nadmieniamy, że ilekroć moda przyniesie zasadniczą jaką zmianę w kroju sukien, która dla
naszego świata kobiecego stanowić może nowość, tylekroć dołączymy jej

Formę z bibułki

wraz z niezbędnemi, wedle okoliczności, objaśnieniami w tekście dla mód przeznaczonym niezależnie od

dwunastu wielkich arkuszy z krojami i wzorami rsraót kobiecych.

Warunki prenumeraty:
we Lwowie:
Kwartalnie
Półrocznie'
Rocznie .

3 kor. — hal.
6 kor. — hal.
12 kor. — hal.

w Galfeyi z przesyłką pocztową:

Kwartalnie................................ 3 kor. 60 hal.
Półrocznie................................ 7 kor. 20 hal.
Rocznie................................... 14 kor. 40 hai.
Redaktor:

j an Sizi-wsiizi.

Prenumeratę na Jalieyę

iK lód i Powieści we Lwowie, Pasaż Hara 9, oraz

Numera okazowe i prospekta wysyłęi gratis Główna dkspęd^eya we Lwowie.

10.

11
STOSOWNY PODARUNEK NA GWIAZDKĘ!

„MERKURY"

Główrta wygrciitS: .
koro 49.090 kam

Cląguicnis nieodwcłalnie.

iSsstyczma 1903.

losy stowarzyszenia przemysłu artystycznego po I kor. polecają: M. Jonasz, Kitz i Stoff, M. Kl.wf-.ld,

Jakób Stroh, Konnann i Feigenniann, Samuely i Landau, Sl-hiUl i Cbajes,I'uoust Sehetlenberg
i Syn, Sokal i Lilien, domy bankowe we Lwowie.

Gazeta Ł o s» o
s& iA i iH a n d I o 'W a.
Wychodzi 2. i 16. każdego miesiąca.
Przedpłata wynosi: na cały rok 3 kor. 60 hal., na pół roku 1 kor. 80 bal.
Treść samem 24: Losowania. Kartel żelazny. Bankructwa Galicyjskie. Nadużycia. Kronika
handlowa. Odpowiedzi. Przegląd giełdowy i t. d.

Nowi abonenci otrzymają BEZPŁATNIE

bez wyjątku
"odsiąme
deńskie , ZAgTamesąae,

,

Iloezidk finansowy na r. 1903 i kalendarzyk kiessookowy.

jwiicg^eowe,"-wie
iłlasip&ye artystyczni

ł^ismaera olszowe darmo i ©plstmie.
Adres: Administracya MERKUREGO w Krakowie Rynek gł. 5.

pisma humorystyczna,. mo<y, żurnale, przyjmuje p^ouroeratę z dostawą w -wąjsołi lub wysyłką ns. ^rowiiioyę, po
eeria-cłi rodAkev:ny<-b.

Ajencja dzienmUw i ogłoszeń i^błowsfeiegK

3$ąjecEj»ie busi©!

aby serwis stołowy szklanny gładki na 6 osób można było
dot-.c za zł. 1*90
z matowym paskiem ns. 6 osób za zł. 2-35.
Serwis porcelanowy stołowy biały gładki na 6 osób za zł. 4 45.
Serwis porcelanowy7 stołowy z dekoracyą w kwiaty
na 6 osób ;:a
^ł- 7 5C.
Serwis porcelanowy do heibaty z dokcracyą w kwiaty
na 6 osób ra
zł- l‘60.
Serwis do czarnej kawy z dckorecyą w kwiaty na
6 os b za
zł l’60.
Serwis do kompotu szklanny na 6 osób za
zł 1’35.
Kieliszki do wina lub wódki po
8, 10, 12 i 14 ct.
Szklanki do wody po 45/4 ct. — Powyższe serwisa nsbywać
można w powszechnie z taniości i dobroci znanem źródle dla
porcelany, szkła, rosyjskich samowarów i chińskiej herbaty
t. j. w handlu firmy
Jego Ces Król. Mości Nr dw ornego dostawcy

Lwów, pasaż Mausmsm 9,

Ogłoszeni a do wazystkich ntei najtaniej.'9S^^
rw

i

Otwarte cały rcls:.

SANATOBIUM

.

lira Eaagieislasaa WA.J<KLA

Lwów, ul, H&usuera 1. 11,
pod adm. kierownictwem Kassimierzą Soleckiego.
txxz:ą.ćl,!z;cxxe

I

pxsi©To,u.<a.o'wa.XAe-

^'7* 3*rzy;uii^je cliorych na sUdy jx>hyt, celem leczenia
wszelMeh chorób- z wyjątkiem rakaSnytŁ i un^ysło^eh. BrospnLta
na żądanie wysyłaZteuramąitiL

0

I

!>©tąd nie hy wał©

a
h

M^sranlerEsa Lewickiej©

ó

Lwów, d1, Trybuaelska 6.
Cenniki ilustrowane gratis i franoc.

Otwarte oał^r roifeE-

iSSEEiI

Oddział towarowy

TANIO

Lwowskiej Filii

i pod gwarancją za, doborowy tow&r poleca Szas. P. T. Pnhlicz.mfcśei

Spół&a stolars.--1- Jwow^Mela
Lwów, pląc Bernąrdj&ski L 17

Baniu gaiic. dla handlu i przemysłu

swój »4 ret&a 1954 istniejący

SKŁAD MBBL1
wszelkiego K»«j»dls!ajo.,
Kompletne stylo wg urządwSisr pokot sypialnych, jadalnych
i salonów w wielkim wyborze od najskromniejszych do
naj wykwintniejszych,

uN£e"bIe g-ięte i ±©la^xxe
po esnaeh febrycznych.

Dostarcza wyborowy węgiel kamienny
z pierwszorzędnych krajowych i górnoszląsklch
H kopalń franco do każdej stacyi kolęjowęj. i przyjmuje zlecenia w biurze swem we Lwowie, ulica
| Jagiellońska 1. 3, L piętro, a na węgiel kraj iwy

*
*
*

także przez swych zastępców pp.

A. Kaczorowskiegs w Rzeszowie,

zy zmianie roku

Wihieima Arnolda w Stanisławowie,
Dawida Tanrwobauma w Przeworsku.

poleca się

SSajsłsa^s;^© ^ał®s©$te w b% S8&«
Biuro iIó^BBtlrów i @irtas^©si

Ludwika Plohna
(dzierżawca Sokołowski)

we Lwowie ul. Karola Ludwika 9.
i przyjmuje? abonament na wszystkie pisma krajowe, wiedeńskie dzieoliki, i zagraniczne,
ilustrowane, beletrystyczne, humorystyczne, żurnale mód i t p. po cenach oryginalnych,
ręcząo za punktualną dostawę własnymi kolporterami. Czasopisma beletrystyczne, ilustrowane
i żurnale mód wysyła się także na prowincję, również przyjmuje ogłoszenia do

wszystkich pism po najtańszych cenach.

Dfelennilst wychodzące imsi© w Wiedniu dostarcza
i sprzedaje numerami pojedyucayani tego samego dnia
do wpół do jedenastej wieczorem.

Oj^łossesiie.

*
*

Zaproszenie do przedpłaty na

Kok ^-ty.

1903 r.

NliWOSCI MUZYCZNE
(Dawniej „MELOMAN").

pod redakcją Zygmunta Noskowskiego.
Dziił nutowy obejmuje wszystkie rodzaje twórczości muzycznej swojskich
I zagranicznych kompozytorów, to jest wyjątki z oper, utwo?y klasyczne, salo
nowe, do tańca i na 4 ręce.
Czasopismo daje rocznie 200 stronic nut dużego formatu, wartości w handlu księgar

Na moey §. 39 statutu zapraszamy szanownych członków Towa skim przeszło rb. 25.
W roku 1903 „NOWOŚCI MUZYCZNE1' drukować będą utwory fortepianowe, nagro
rzystwa kredytowego w Mikulmcach na
dzone na ogłoszonym przez redakcyę konkursie imienia Konstantego księcia Lubomirskiego

XXI. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
które dnia 2. stycznia 1903 o godzinie 11 przed południem w sali
Dyrekcyi Towarzystwa się odbędzie:
Porządeh dssienny:
1) Wybór jednego Dyrektora kierującego.
2) Wnioski członków.

dla polskich kompozytorów.
Program działu literackiego: artykuły muzyezno-pedagogiczne, sprawozdania ze sceny
i estrady, biografię artystów, kronika muzyczna, ilustracye i odpowiedzi od redakeyi.
„NOWOŚCI MUZYCZNE-' przy współpracownictwie powag artystycznych, mają za
główne zadanie: obok rozwoju twórczości swojskiej muzy, obronę interesów naszych

muzyków na każdem pola ich działalności.
Premamerata wy»®sl:
We Lwowie i na prowincyi z przesyłką pocztową:

Na wypadek, gdyby przepisana w §. 39 stat. ih.ść członków na to zgromadzenie Kwartalnie 4 kor. Półrocznie 8 kor. Rocznie 16 kor. Numer pojedynczy 1 kor. 40 bal.
się nie jawiła, natenczas odbędzie się drogie Wi>4ne Zgromadzenie w dnia 20. stycznia 1903
Efespertycya dla Lwowa i Galicji:
w lokalnościach Towarzystwa o godzinie 5 wieczorem z tym samym porządkiem dziennym
Biuro dzienników Sokołowskiego, Lwów, Pasaż Hausmana 9.
przyczem jaka bądź ilość członków do powzięcia uchwał jest wystarczającą.
UWAGA. Nowoprzybywający abonenci, którzy wniosą roczną przedpłatę na
Mikulińce, dnia 23. grudnia 1902.
„NOWOŚCI MUZYCZNE1* przed Nowym Rokiem, otrzymają bezpłatnie trzy poprzednie
Dyrekcya Towaraystwn kredytowego.
zeszyty, zawierające nut wartości 10 do 15 koron.
Benjamin Isaak Kohn.
A. L. Babad.
Adres Redakeyi i Administracyi: Warszawa Warecka 15.
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Na gwiazdkę i upominki noworoczne
pol©ca,ixi3r
Magazyn zegarmistrzowsl o-jubilerski

w Pasażu Mikolascha
oi VLlic3r krętej
Najnowszy francnski

Chromo-fotoskop

I. DĄBROWSKIEGO

JULIAN HELLER
Koncesytmowany mechanik, outyk

poleca po cenach najtańszych materyały optycznomechaniczne i miernicze jakoteż urządza i naprawia
gromochrony, telefony i dzwonki elektryczne. Lwów,
ul. Trybunalska I. 16.

Ob 21. grudnia

/lipy Berneńskie i Kanton Vallis
Wstęp 1O ct.
Otwarte ob 10-tej raco bo 10-tej wieczór.

Drobne agłossenia
od wyrasu petitem 3 halerzy, tłustym
p#tit«m 4 halerzy.

ysiewu?, najlepszych

herbat

Acetylenowa lampka kieszonkowa

wygodna w kieszeni, z wielkiem wspaniałem światłem do
oświetlenia ciemnych miejsc,
schodów, piwnic i t. p. Pra
ktyczna, trwała i tania. Cena
za poprzedniem nadesłaniem
gotówki K. 1*30, za zaliczką
50 li. więcej, 3 sztuki K. 3,
6 sztuk K. 6, Porto oddziel
nie. Ignaz Hanu, Wie
deń, II., Lilienbrungasse 17.

ismo Święte, polskie wielkie wydanie. —

Illu-dracye Gustawa Dore. 2 tomy 50 koron.
POferty:
Biuro dzienników St. Sokołowskiego.
towe, zaprroszenia ślubne
TKTaj taniej karty wizytowe,
wykonuje w grawurze litografia stanropigiL.ńwi
gka 1. 9, wizytówki już od 1 zł. i wyźej.

serc litościwych udaje się matka z 4-em
dzieei i matką staruszką, pozostająca w
łakanym położeniu. Gramatykowa, Łyczakowska

Gwiazdkowa zeszyty illustrowaue, czasopism angielskich
i francuskich z pięknemi do
datkami litografowanemi i
heljograwurowanemi są do
nabycia w biurze dzienników
Sokołowskiego, Lwów Pasaż
Hausmana 9.

DELANGRENSER

pat. wozy 6 i 8 metr.

.

Najprzyjemsiejszy środek
dla pic 'siowycli osób |

52 własnych wozów meblowych patent.

Żądać należy marki

CARO i JELLINEK

IB&k,

Wiedeń, Sehottenring 27.
Budapeszt, Arany Janos ateza 34.

Delangrenier
PARIS

.

Ważne!!!

Lwów, Jagiellońska 22,

Dla Świetnych

c. k. Sądów i Urzędów

tonwletnie urządzone prasy aatograflczne,
jakoteż wszelkie przypory do tych,

M

Płyty czynkowe
Szernldło autouruficzne w puszkach pa ?/,. łj,
*/», ’/, kio.
czemidło piórowe w puszkach po ~e, ’/„

K

Preparat autcg.-aficzny
Atrament autograficzny Dornera
Atrament autograficzny Leonhardlego
Atrament auteqraficzny we flaszkach blaszannych po */« I x/a Htr.
Tektury do pras
Guma irańska do pras
Gąbki i grzybki do czyszozenla pras
Kreda do czyszczenia płyt
Papier s.mirglowy do czyszczenia pł-t
Tusz autograficzny w laskach
Tusz litograficzny w laskich
Pokost litograficzny
Terpentyna francuska do pras
Hektografy gotowe
Masa hektograficzna najlepsza
Atrament hektograficzny: czarny, fioletowy,
czerwony, niebieski i zielony
Atrament do pisania I kopiowania we flaszkach,
kamic nkacb I na wagę w najlepszym

Juliusza Grossego w Ktakowie

= Cena 12 ot. =

dawnych przy 120-em losowaniu w
52.500 zł. a. w. (105.000 koron).
41-letnich przy 43-em losowaniu w
16.100 zł. w. a. (32.200 koron).

-Ł’/. ^7-- -A~
Serya I a 10.000 zł.
581
tlO-L

Serya III. a 1.000 zł.
11784 12361 13162 13460
13948 13989 14202 14355
15858 15874 15887 16162
18985 19162 19278 19549
20354
Serya IV . a 500 zł.
5035 5882 6948
7217
7247
7340 7679 8002
8069

mianowicie:

12656
13710
14512
15507
16863
17336
18108
18519
18795
18972
19322
19757
20096
20361
21187
21543
21987
22419
23258
23914

Serya V
12711 13086
13757 13944
14824 14908
15803 15858
17063 17069
17479 17482
18205 18355
18552 18620
18806 18831
19090 19127
19339 19343
19884 19942
20170 20173
20596 20603
21194 21224
2 552 21760
22039 22145
22631 22712
23434 23449

177

’7x '-ig-

gatunku

do pisania konceptowy, kancelaryjny
i mlnisteryalny
Pióra stalowe do pisania
Ołówki Hardtmutha czarne i kolorowe

Papiei

poleca dąjtanky

jedyny wyłączny skład

Alojzego Hubnera
Lwów, Rynek I. 38.

68

a 100
13381
13960
14966
15933
17119
17491
18376
18645
18881
19129
19364
19980
20197
20661
21231
21855
22169
22893
23487

13562
14358
18604
19797

7320

zł.
13566 13638
14225 14447
15009 15260
16394 16553
17120 17265
17969 18089
18408 18412
18752 18781
18889 18933
19239 19296
19415 19517
20036 20041
20248 20276
21014 21088
21263 21476
21879 2)903
22236 22401
22962 23184
23545 23636

-41--letnie.
Serya II. a 5.000 zł.
Serya III a 1 000 zł.
1328
728 1123
2276

Serya IV . a 500 zł.
382
dOA

Serya V. a 100 zł.
255
81
163
274
279
287
326
293
305
406
417
431
501
568
572
594
650
651
692
718
698
702
743
759
773
774
805
777
904
921
952
982 1015
1066
1086
1097
1276 1286 1287
1304
1310
1344
1375 1378 1384
1422
1490
1494
1578 1613 1627
1697
1732
1743
1749 1769
Dyrekcya galic. Towarzystwa kredyto
wego ziemskiego wzywa Łniejszem posiada
czy powyższych listów zastawnych, aby sie
po wypłatę kapitału od dnia 30. czerwca
1903 począwszy, do kasy tegoż Towarzystwa
we Lwowie zgłosili, ponieważ procentowanie
tych listów zastawnych z oznaczonym dniem
ustaje, i gdyby kupony za dalszy czas wy
płacone były, będą przy odbieraniu kapitału
potrącone.
We Lwowie, 15. grudnia 1902.
(Przedruk nie będzie płacony).

Z licznemi rycinami i kolorowymi obrazkami St. Dębickiego.
'Zześć: ZMEozsłzIe
Olzo
“CTciocziza.
Eajka o djżu-ixxie
ZEZoszałfei opa-łlzi
BiećLst i nęd.za

Mapę sytuacyjną.

Do nabycia we wszystkich księgarniach,
biurach dzienników, trąbkach.

4%-ych
sumie
4#/0-ych
sumie

opracował JAN KASPROWICZ.

Geny biletów jazdy*

Dział informacyjny etc. etc.

wylosowanych w dniu 15. grudnia 1902
roku:

Bajki, Baśnie i Klechdy

zawiera:

Wszelkie połączenia z zagranicą
i do miejsc kąpielowych^

galicyjskiego Towarzystwa kre
dytowego ziemskiego

Pate el Sirop de Me Delangrenier

Telefon 408.

naucz. Iwao-

czany pi.

11742
13895
15249
18908
19828

K

Najdokładniejszy rozkład j^dy
dla Galicyi i Bukowiny.

bardzo zadowoleni, Karzenlswicz,

Wykas
EflmniiilaMa waLwowie. listów zastawnych

Przeprowadzenia

Odbyt, jakim cieszy się oddawna
orespondentki z zasuszonymi kwiatami utrzymywana w moim Magazynie
i szarotkami Morskiego Oka po 10 et. —
Herbata
Pieszezyński, Skład sztucznych kwiatów, pasaż Monopol
Mi
z Rączką, zpowodował ,e:i
kolascha.
nieuczciwą konkurencyą do naśladowania fe
używanych u mnie opakowań pod wzglęiód patoka czysty, twardy, ładny, desero dem barwy i jakości papieru, względnie &
wy i kuracyjny 5 kilo wraz z puszką opła- nawet do podrabiania mej marki ochronnej.
eony, z powodu świąt tylko za 6 koron za zaliczką
. Nieuezoi W te manipulacje majq.ee na celu
wysyła Teodor Gang, Denysów.
wpro "dzenie w błąd Szanownej Publiczności po
to chce mieć na zimę dobrą, eiepłą koł ciągają za sobą ten skutek, że Szanowna Publi
drę niech się uda z zaufaniem do specyalnej czność nabywa w dobrej wierze zamiast mej
pracowni kołder i materaców
Herbaty,
towar mniejszej wartości.
JÓZEFA SCIII STERA
W obec tego upraszam Szanowną Publiczność
Lwów, ul. Ko ,ernika 1. 5.
(1)
Kołdry na wełnianej wacie po zł. 3 50, 4, 5, 6, 7, na prowineyi pragnącą nabywać
Herbatę
8, 9, 10, 11, 12 do zł. 14.___________
z mego Magazynu pochodzącą, aby dokładnie uwa
żała na oba powyższe znamioua.
Ogłoszenie.
Ażeby dociec naśladowanych etykiet odemnie
nie wychodzących, postarałem się o to, że wszystkie
moje
Niniejszem podaję do powszechnej są Herbaty
od 1. lipea b. r. opakowane w papier, na któ
wiadomości, że Stowarzyszenie losowe rym znajduje się ■woćLaa.y znak
„Gluck“ w Rzeszowie z dniem 1-go Moiopol z Rączką.
Na okoliczność tą pozwalam sobie zwrócić
września 1902 dobrowolnie zostało
szczególniejszą uwagę Szanownej Publiczności.
rozwiązane.
Celem przekonania się o istnieniu wzmianko
Hornung
wanego wodnego znaku, należy etykietę moją wziąć
były przewodniczący. pod światło, a przez całą szerokość widoczne okażą
się słowa:
Monopol i Rączka.
KOPERMCKI i SVX
Herbata,
optyoy i meohanloy,
która nie jest opakowaną w papier zaopatrzony wyż
Lwńw, plac Halicki, polecają
wspomnianym wodnym znakiem, nie pochodzi z mo
io cenach najtańszych okulary, ewikiery, lornety, jego Magazynu. W razie nabycia jej, proszę przesłać
arometry, ciepłomierze, mikroskopy, drswonki ele mi etyjjietę z herbaty, a zarazem podać łaskawie
gdzie nabytą została.
ktryczne ete.
Z MAGAZYNU HERBAT i WIN
Naprawy najta
niej i najrychlej
Żamówienia
z prowineyi za
łatwiamy punk
tualnie.

Kuryer Kolejowy

miód deserowy kuracyjny, własna
Świeży
pasieka, 5 klgr. 6 kor. §0’ bal. franko. Odb lorcy

peSeca hodei herbaty i kawy

Gwmancya za eałaśó.
MM prawy obrazów w passepartout wykonania
WW galanteryjne i najtańsze ramy J. Wierzbicki
ul. 3-go Maja 1. 10, w podwórzu.

kl. zł. 1.30 i 1.60

Mundur urzędnika

= Świat i życie w barwnych X. klasy rangi, skarbowego, po
dwójny płaszcz zimowy.
= obrazach plastycznych. =
Widoki natury = podróże = Stolice świa Wiadomość: BLUM ul. Ormiańska
ta == Wyprawy naukowe = Wypadki histe
1. 31, I. piętro.
ryczne = Obrazy z postępu cywilizacyi =
NOWOŚĆ
Sztuka i nauka = ttb. itb.

= Zmiana obrazów co tygodnia =

W

Wielki wybór pierścionków zaręczynowych, obrączek
ślubnych, szpilek, łańcuszków i t. p. Zegarków małych
i wielkich, od najtańszych do najdroższych z pierwszo
rzędnych fabryk genewskich.

Cena 450

Pierwsze prawdziwie artystyczne wydawnictwo dla dzieci, mające na celu nietylko kształ
cenie umysłu i serc młodocianych, ale także wyrobienie smaku artystycznego i poczucia
piękna. Książka ta stanowić będzie epoką w wydawnictwach dla dzieci.

Z drukarni Wł. Łozińskiego, ul. Czarnieckiego 1. 12. Telefon Nr. 527.

(Zarządca Wł. J. Weber).

Papier fabryki papieru J. Fiałkowskich.

