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Rok 97

GAZETA LWOWSKA
Wychodzi codziennie o godzinie 5 po południu
z wyjątkiem dni poświąteeznyeh.
Numer pojedyńezy kosztuje w miejscu 10 hal.,
pocztą 16 hal. — Biura Redakeyi i Ad.ininistrae.yi
ulica Czarnieckiego I. 12. — Ekspedycya miejscowa
w biurze dzienników St. Sokołowskiego, Pasaż Hausmanna I. 9. — Listy należy frankować.
Keklamacye otwarte wolne od opłaty.

Telefon Redakeyi Nr. 88.

Prenumerata

zamiejscowa:

i

rocznie
. . . 32 K., I ćwierórocznie 8K. — h. 8 rocznie . . . 24 K. I ćwierćrocznie . . 6 K.
półrocznie . . 16 K. | miesięcznie
2 K. 70 h. | półrocznie . . 12 K | miesięcznie . . . 2 K.

W Niemczech 2 K. 20 h. miesięcznie. We wszystkich innych państwach 3 K. 80 h. miesięcznie.
„Przewodnik naukowy i literacki", dodatek miesię.ezny do „Gazety Lwowskiej", otrzymują eałoi półroczni abonenci bezpłatnie, jednakże ci tylko, którzy prenumerują od 1 stycznia do końca czerwca
lub od 1 lipea do końca grudnia, ewiereroczni i miesięczni za dopłatą: pierwsi i K. 50 h., drudzy 60 h.
„Przewodnik11 prenumerowany osobno kosztuje 8 K.

Ministerstwa rolnictwa z dnia 31 lipea.
1907 i. 28.922/4156, w sprawie zarządzeń
weterynarno-polieyjnych co do wprowadza
nia zwierząt racicowych (bydła rogatego,
owiec, kóz i świń) z Węgier i Kroaeyi-SlaMinisterstwo handlu zamianowało ofi- wonii do królestw i krajów reprezentowa
nych w Radzie państwa,' — zamieszczone
feyałów rachunkowych w departamencie ra
jest w „Dzienniku urzędowym" dzisiejszego
chunkowym dyrekcyi poczt i telegrafów we numeru Gazety Lwowskiej.
Lwowie, Wiktora Scliwartza i Adolfa
Fritschngo, rewidentami rachunkowymi.

CZĘŚĆ URZĘDOWA.

Edykt.
G. k. Namiestnictwo podaje niniejszem
do powszechnej wiadomości, że komisya ob
chodowa wraz z rozprawą ekspropryacyjną
dla projektowanej budowy wodociągu z po
toku JLiizdeczna do studni stacyjnej na przy
stanku Kurniki w kim 1234 linii kolei lo
kalnej Tarnopol - Zbaraż, odbędzie się dnia
22 sierpnia 1907 i rozpocznie o godzinie 10
przed południem na przystanku Kurniki.
Wykazy gruntów, która mają być za
jęte, wraz z planami wyłożone będą stoso
wnie do przepisu § 14 ustawy z 18 lutego
1878 l)z. p. p. nr. 30, w urzędach gminnych
w Lożowej i Kurnikach, począwszy od dnia
6 sierpnia przez 14 dni do przejrzenia dla
ogółu.
Zarzuty przeciw zamierzonemu wywła
szczeniu, można wnieść w ciągu powyższych
14 diii na ręce c. k. starostwa w Tarno
polu lub przy komisyi na miejscu.
Zarzuty późniejsze nie będą uwzglę
dnione.
Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, 2 sierpnia.

Zjazd pod Swiiieiniiude.

Mikołaj II. wybiera się na zjazd z władcą
Niemiec w sposób zupełnie inny, aniżeli pod
Bjórkó w lipcu r. 1905. Tym razem przybrał
sobie monarcha rossyjski dla uświetnienia
bogaty aparat dyplomatyczny i dworski, wi
docznie wiec będzie to coś więcej, niż spo
tkanie dwu osobistych przyjaciół, będzie to
akt polityki międzynarodowej.
Z tego względu, jakoteż wobec prze
pychu floty, tworzącej honorową eskortę cara,
zjazd, który lada dzień się odbędzie, przypo
mina raczej spotkanie w przystanie Hela
w reku 1901. Jaśniało ono równą świetno
ścią i pompą, w której górował akcent mili
tarny. — Ale wówczas bezpośrednio z pod
Gdańska wyruszył car na spotkanie z prezy
dentem Republiki francuskiej — francuskorossyjska przyjaźń stała u zenitu. I jeśli car
znalazł się wtedy w przystani Hela, to dla
tego głównie, aby zjazdowi w Compiegne
odjąć charakter akcyi skierowanej przeciw
Obwieszczenie
Niemcom. •
Jakie są istotne cele teraźniejszego
c. k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 2
sierpnia 1907 1.95.701 o rozporządzeniu c. k. Zjazdu, niewiadomo. Obustronni ministrowie
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EZODUS.
(Ciąg dalszy).
Długo już przed terminem układano
sobie plany i sposobiono się do wyprawy.
Rozkład jazdy był nieustannie w robocie, jakby
to szło o podróż za morze, a nie w okolicę
Liska. I nawet za morze emigrując, nie za
biera z sobą rutynowany podróżny tylu ku
frów i tobołów, ile ich mieli z sobą oni, gdy
wreszcie pewnego pięknego poranku znaleźli
się na dworcu zziajani i zmęczeni, z nóg
niemal upadając. Naturalnie w ostatniej chwili,
pomieszało się bałamutom wszystko, co zale
cał przestndyowany tak dokładnie przewodnik
kolejowy. Zamiast puścić się drogą na Prze
myśl, krótsze i lepsze mającą połączenia, wy
ruszyli via Stryj, a więc szlakiem dłuższym,
lecz za to... bez połączeń bezpośrednich! Dzięki
tej praktycznej kombinacyi dotarli do końco
wej stacyi zamiast o 1 w południe, ledwie
około 5 wieczorem, o zmroku zaś dopiero
rzucić się mogli w objęcia ciotki, jako też jej
dwu córek.
Przeprawa była więc ciężka, lecz dała
im przeświadczenie jakby chlubnie złożonego
egzaminu z energii, wytrzymałości, prawie
bohaterstwa!... Dziwili się sami sobie, że
przecie dojechali tam, gdzie było ich wolą
dojechać. Atak pielgrzymów ujęło za serca i
przyjęcie szczere, gorące i sama nawet fizyognomia starego dworku, że ani przez myśl
im nie. przeszło, żałować przebytych trudów.
Bo też poczciwa ciotka nie szczędziła
oznak uciechy i rozczulenia z powodu, że
miłych gości powitać raz przecie może pod
swą strzechą. Górki, dwie podrastające „kózki",
czy „gąski" — tak bowiem o nich wyrażała
się rodzicielka — znakomicie wtórowały matce.
Pokoje dworku zapełniły się wrzawą radosną
i cliychotem, gdy całe towarzystwo zasiadło

miejscowa:

do obiadu. A obiad był prawdziwie gospo
darski : fundament stanowiły wyśmienite kur
częta z rożna, koronę zaś świeżo uzbierane,
niezrównane w barwie i aromacie poziomki
z pobliskiego lasu....
• Choć wśród tego noc już nastała, prze
szli po obiedzie goście i domownicy do sadu,
gdzie w altance podano herbatę.
Gzarowny ztąd rozlegał się widok. —
Stary dworek, typowy zabytek szlacheckiej
epoki, oblany światłem księżyca, trzymał się
dziarsko, jak weteran, ale na pierwszy zaraz
rzut oka, nasuwał przypuszczenie, więcej na
wet: pewność, że to twór innych, prze
brzmiałych dawno czasów. Tak rozłożystego
dachu; facyatki tak niewybrednej, a jednak
wdzięcznej w swym rysunku; takich wiel
kich okien o małych szybach i żaluzyj zie
lonych już prawic się nie spotyka. A jeśli
się je spotka, to wie się z góry, że są one
pozostałością doby, gdy tani polor archite
ktoniczny nie znajdował jeszcze u nas zwo
lenników pośród ziemian; gdy nie bawiono
się w świetność Potemkinowską, lecz trwa
łość i wygodę miano przedewszystkiem na oku.
Dworkowi dodawało wiele poetyczne
go uroku otoczenie. — Starowina usadowił
się w samym niemal środku kilkudziesięeiomorgowej równiny, częścią obróconej na
łąki, częścią zaś na rolę. Posterunek jego
na wzniesieniu dzieliła przestrzeń kilku kilo
metrów od wsi, od której uciekł, jakby bra
tać się niechciał z pospólstwem, a która nad
Sanem układała się teraz do snu w upowiciu
mgieł i dymów. Aleja z pewnością nie mniej
sędziwa wiodła od wsi środkiem łąki do
dworka, ztąd zaś w prostej linii do lasu.
Ponad lasem wreszcie rozpościerał się wy
niosły Jaworzec, czubem sięgający wysoko,
ale łagodnie opuszczający po bokach ciemne
swe skrzydła. Tkwiła niezmierna powaga
w jego dumne j i spokojnej nieruchomo
ści, powaga dobrotliwa, otuchę wlewa
jąca — nie zaś surowy majestat, którym
granitowe turnie i wirchy tatrzańskie przy
tłaczają, rzekłbyś, widzą nieobytego z nimi. |

Ceny ogłoszeń: Wiersz petitowy lub jego
miejsce 20 hal.
Tabelaryczne i liczbowe po 30 hal., nadesła
ne po 60 hal. za wiersz lub jego miejsce miary pe
titowej.
Ogłoszenia osób i zakładów prywatnych przyj
muje wyłącznie: Biuro dzienników S( wołowskiego
we Lwowie Pasaż Hausmanna I. 9. W Paryżu wy
łącznie Ageneya: C. Adam (V. de Raczkowski) 38
Rue de Yarenne.

będą mieli wprawdzie podostatkiem przed
miotów do omówienia, ale 'wątpić należy, czy
pod Swinemiinde dokona się jakiś nowy,
a stanowczy krok w polityce rossyjsko-nie
mieckiej. Ńie jest też morze —jak ktoś słu
sznie zauważył — odpowiednią areną dla
rozstrzygania ważnych spraw państwowych.
Zajęcie budzi w kołach politycznych prze
dewszystkiem kwestya, jak przyjmie ów zjazd
Prancya? — Są nawet domyślni, którzy mnie
mają, iż zjazd ma być przestrogą, czy też
nauczką dla Prancyi, coraz oziębłej traktu
jącej stosunek swój aliansowy z Rossyą, od
kąd zdarzyła się konsteiacya pomyślniejsza,
dzięki której mogła Republika zapewnić sobie
podstawy oparcia także poza Rossyą. Gzy
zresztą nie zdeprecyonowała Rossyą sama
swej przyjaźni wojną z Japończykami? —
Gzy może Prancya na wypadek wojny
znaleźć dostateczną pomoc u aliantki, która
ani jednej bitwy nie wygrała na Dale
kim Wschodzie? — Nic dziwnego też, je
śli przekonanie małych zrazu kół ultra-re
publikańskich, że sojusz rossyjsko - francuski
ma za cel główny, a bodaj czy nie jedyny
napełnienie rossyjskiej kieszeni francuskiem
złotem, wnika w coraz szersze warstwy. —
Wyliczono, że przeszło 11 miliardów utonęło
w tej bezdennej rossyjskiej kieszeni, gdyby
więc przepaść miały, Prancya poniosłaby pod
względem materyalnym przeszło dwukrotnie
większe straty, aniżeli skutkiem wojny z r.
1.87'J. Takie obawy muszą najczulszy stosu
nek oziębić. Rossyą zaś ciągle nowych po
trzebuje zasobów pieniężnych. Banki niemie
ckie, mimo wszelkich zabiegów, nie chcą wcho
dzić z nią w większe interesy, byłoby więc
jej bardzo na rękę, gdyby obawy Pran
cyi udało się rozdmuchać i tym sposo
bem skłonić zniechęconego wierzyciela do
dalszej hojności, podsuwając mu myśl, że
tylko nowymi wkładami odbić może, z zy
skiem nawet, to, co już włożył.

I pewnie to nie jest prosty zbieg okoliczno
ści, że Now. Wrem. niedawno właśnie tak
ujemny wydała sąd o wartości armii francu
skiej. Prasa francuska odpowiedziała na to,
iż Prancya znajdzie lepsze, niż w Rossyi, miej
sca dla lokowania swycli pieniędzy, a zaraz
po tej przykrej kontrowersyi nadchodzi wia
domość o projekcie zjazdu cara z cesarzem
Wilhelmem. Trudno wprawdzie stosować tu
tak zawodną zasadę: post hoc, o go propter
hoc, bądźcobądź jednak zestawienie tych oko
liczności musi każdego zastanowić.
*

Ten Jaworzec był ukochaniem pani domu.
Pod jego bokiem upłynęły jej najpiękniejsze
lata młodości dziewiczej i dojrzałości w niezamąconem szczęściu przy boku męża; gdy
zaś nieszczęście gromem niespodzianym spadło na dworek; gdy dziedzic spoczął na po
słaniu kiru wśród jarzących świateł wosko
wych, w widoku tego cichego olbrzyma czer
pała wdowa siły do przetrwania ciosu i wy
trwania w miejscu, jakby w nie wrosła za
przykładem Jaworca. I Bóg dopomógł, że tej
dzielnej kobiety nie pokonały żadne trudno
ści, że żadnym pokusom, ani zakusom nie
dała się wyrugować ze starego dworku, nie
dała się oderwać od roli, którą ród mężow
ski od wieków dzierżył w posiadaniu. Tylko
dziedzica dawnego zabrakło i nie było no
wego, ale tak snąć przeznaczyła już Opatrz
ność i bez szemrania znosić wypadało jej
wyrok...
Znali dobrze te dzieje, znali uciechy i
smutki, ustronnego dworku młodzi państwo
ze Lwowa; patrząc teraz na kąpiącą się
w księżycowej poświacie sadybę, czuli się
szczęśliwi, że los im dozwolił odetchnąć tak
odmienną, atak czystą, tak szlachetną atmo
sferą.
*

| strakcyj, ujawniało się wyraziście, tak wyrazi
ście, że traciło pozory subtelności.
Uszczęśliwiona przybyciem krewniaka
i jego wybranki, wzięła ich po swojemu w
obroty. Bo choć umiała także nienawidzieć,
lecz gdy komu była rada, to całą duszą, ca
lem sercem. Więc od wczesnego rana, zale
dwie wstali, już ich na krok nie odstąpiła,
to w pokoju z nimi gwarząc, to z sobą do
gospodarstwa prowadząc, do sadu, nawet do
obory.
A gdy przecie zajęcia zmusiły ją do
opuszczenia gości, pozostawały przy nich cór
ki, jako zastępczynie matki dobrodziejki.
Starannie wychowane, miłe były ni to
przylepki. Starsza Lunia, blondynka o dłu
gich, jasnych włosach i ujmującem dobrocią
wejrzeniu, miała wiele słodkiego wdzięku;
młodsza, Dziunia, z główką całą w kędzie
rzawych loczkach, rosła na niepospolicie pię
kną dziewczynę, a żywy temperament nada
wał już obecnie tej poczynającej się beauty
błyskotliwą oprawę.
Obie były nad wszelkie pojęcie ucieszo
ne, że znalazła się jakaś odmiana w mono
tonii cichego ich życia, w którem jeden
dzień podobny bywał do drugiego, jak dwie
krople wody. Teraz miały sposobność naga
dać się do syta i płatać figle wedle upodo
bania; miały przed kim zwierzać się i miały
kogo obsypywać czułościami.
Z kuzynkiem przekomarzały się od pier
wszej chwili, bo przybierał minę sensata,
ale młodą mężatkę otoczyły bezgranicznem
uwielbieniem. Formalnie wydzierały ją sobie
i nieraz nie mogła nastarczyć odpowiedzi, ani
nie wiedziała, do której z sióstr zwrócić się.
pierwej. Bawił ją samą ton zachwyt dziewczątek; co powiedziała, było najdoskonal
sze; co uczyniła — najmędrsze i najlepsze.
Na poczekaniu stała się wyrocznią i wzorem
niedoścignionym.
(Giąg dalszy nastąpi).

Było coś odurzające go dla uczestników w
owem pierwszem zetknięciu się dwóch,
jakby prawie powiedzieć można światów:
naiwnych mieszczuchów z wsią i jej mie
szkańcami. Ale taki czar bywa zawsze chwi
lą tylko i chyba brakiem doświadczenia
da się wytłumaczyć, iż goście cichego dwor
ku, mniemali, jakoby cały czas ich pobytu
na letnisku dał się nastroić do tego samego
dyapazonu.
Już najbliższe dni następne pouczyły’
ich, że to niemożliwe.
Twardą przebywszy szkołę życia, ciotka
straciła w niej poczucie marzeń i złud; poprostu przechodziła do porządku nad wszystkiem, co nie dajo ująć się w konkretne
formy. Nawet jej uczucie, bardzo żywe nie
zawodnie i tkliwe, nie znosiło jednakże ab-

Do Koln. Ztg. donoszą: Zjazd odbyć się
ma w czasie, gdy port w Swinemunde zajęty
będzie przez znaczną część niemieckiej floty
wojennej. Z tej przyczyny w samym porcie
zjazdu nie możnaby urządzić, na brzegu zaś
niema żadnych stosownych do tego celu
przebytków. Najprawdopodobniej więc spo
tkanie monarchów nastąpi na pokładach ce
sarskich yachtów. Prawie napewne przewidy
wać należy, iż car nie wyląduje.
Zjazd, jak się spodziewać należy, dostar
czy sporo materyału konjekturalnym polity
kom, rozpatrzywszy się jednak w warunkach,
musieliby nawet oni przyjść do przekonania,
że zawarcie jakichś wysoce politycznych umów
na tym zjeździe jest nieprawdopodobne. Spo
tkanie w zupełności tłumaczą wzajemne sto
sunki osobiste obu monarchów, a świadczy
ono, że Rossyą czuje potrzebę utrzymania
jak najlepszych Stosunków z sąsiednimi Niem
cami bez ujmy dla swych stosunków z innemi państwami. Monarchowie rozpatrzą nie
zawodnie w rozmowie z sobą mdłe położenie
polityczne, lecz pomiędzy Niemcami a Rossyą
niema obecnie żadnej sprawy spornej, zupełne
porozumienie, jako wynik ostateczny zjazdu,
jest prawie pewne.
W dalszym ciągu zwraca się Koln. Ztg.
przeciwko przypuszczeniu, jakoby ces. Wil-

St. Jt.
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hełm zamierzał na Zjeździe poruszyć politykę
wewnętrzną Eossyi i zalecić carowi pewne
środki reakcyjne. Byłoby to — kończy Koln.
Ztg. — bezcelowe, gdyż Bossya na pewno
nie pozwoliłaby mieszać się komuś trzecie
mu do jej spraw wewnętrznych: ces. Wil
helm zresztą nigdy nie dopuściłby się podo
bnego nietaktu.
Kronsztad. Yacht „Aleksandra11 z ca
rem i z carową na pokładzie zawinął tu
wczoraj o godz. 10 rano. O godz, 11 rano
car przesiadł się na yacht „Standard11. Yacht
„Aleksandra11 przesłał sygnałami życzenia
szczęśliwej podróży i powrócił wraz z caro
wą do Peterhofu. „Standard11 wywiesił flagę
carską. Towarzyszą mu krążowniki: „Generał
Kondrateńko11, „Pograniczny11, „SybirskiStrze
lec11, „Ochotnik11 i „Bojowiec11. Admirał Jessen znajduje się na pokładzie „Sybirskiego
Strzelca11.

Z pod berła rosyjskiego.
Kampania oszczerstw, o której
pisaliśmy przed kilku dniami, znajduje usta
wicznie echo na szpaltach prasy warszaw
skiej. Dzienniki wszystkich odcieni jęły się
badania cytatów, przytaczanych przez Afiwskoje Słoioo z podaniem numeru odnośnego
dziennika i dnia wyjścia. Każde z pism, na
które powoływało się Minskoje Słowo, udo
wodniło, że na łamach jego nigdy taka, ani
podobna enuncyacya się nie pojawiła. Z dru
giej strony, co do przemów pp. Dmowskie
go i Nowodworskiego na sejmiku relacyjnym,
zacytowanych przez Rossije, stwierdził świa
dek naoczny, p. Ludwik Straszewicz, że ani
jeden, ani drugi poseł nigdy podobnych
zwrotów nie używał, jakie przytoczył organ
p. Stołypina. Ukoronowaniem kampanii stało
się zaprzeczenie p. St. Lesznowskiego, reda
ktora nie wychodzącej już dziś Gazety War
szawskiej, brzmiące jak następuje:
W numerze 348 dziennika Russkaja
Okraina zamieszczone były wyciągi z pism
warszawskich, a między innemi zacytowano
nr. 253 (bez wymienienia roku) Gazety War
szawskiej, gdzie jakoby były wydrukowane
te słowa:
„Nie oglądając się na interesy Eossyi,
mając swoich ludzi na wszystkich bez wy
jątku urzędach w Eossyi, przygotowawszy
sobie armię polską z 200 do 300 tysięcy,
my, Polacy," za lat 5 do 10 będziemy wtedy
nie sąsiadami Eossyi, lecz jej panami, po
nieważ nasi bracia-Polacy, posiadając nieza
leżność u siebie w domu, w Polsce i korzy
stając ze swobody i przeważnego wpływu
nad Moskalami, nie będą przecież drzemali,
jak nie drzemali przez lat 40, podcinając
skrzydła i pazury przeklętej Eossyi11.
Ponieważ za czasów cenzury nic podo
bnego na szpaltach pism warszawskich nie
mogło się ukazać; ponieważ w numerze 253
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Z LITERATURY ZAGRANICZNEJ.
MROK NA SZCZYTACH.
(Z francuskiego).

(I/Ombre s’etend sur la montagne.
Edouard Eod).
XIII.
(Ciąg dalszy).
Pogodne krajobrazy Umbryi o czystych
zarysach i wątłych drzewach, święte legen
dy drzemiące w głębi kaplic, spokojne obra
zy Madon/w złotych aureolach, przykry kon
trast tworzyły z jej rozpaczą. To też z po
spiechem przyjęła propozycyo przeniesienia
się do Eawenny. Polemiki wzniecone jego
książką, poddały panu Jaffć, którego umysł
nieustannie pracował, myśl napisania szkicu
o nienawiści społecznej: miał nadzieję, że
zgromadzi szacowne wiadomości do tej pracy
w mieście, które najbardziej cierpiało od
tych nienawiści.
— A przytem — rzekł patrząc na cór
kę — będzie to całkiem co innego niż to,
cośmy do dziś dnia widzieli!...
Wspólny znajomy dał im list ułatwia
jący poznanie owego margrabiego Asmadei,
o którym Lysel często im wspominał i któ
ry oddał się im na usługi z całą uprzejmo
ścią człowieka dystyngowanego i obznajomionego ze wszystkiem. Przy jego pomocy na
jęli ową willę casa Baronio, która w nocy 29
stycznia 1576 r. była teatrem jednego z naj
okropniejszych dramatów epoki, w której
dramaty były na porządku dziennym: wy
mordowania rodziny Diedi przez siepaczy Girolama Easponi, który w ten sposób mścił
się za opuszczenie swojej siostry.

Prof. A. Pogodin zabiera w Słowie
petersburskiem głos w sprawie rządo
wych za 1; ładów naukowych w Kró1 e s t w i e Polskie m.
„Kiedy w styczniu — pisze on — r.
1905 poddano bojkotowi Uniwersytet, Insty
tut politechniczny i rossyjską szkołę średnią,
nastrój całego społeczeństwa był bojowy,
opozycyjny: zdawało się, że zwycięztwo bli
skie. Zakłady naukowe były zamknięte, a w
jesieni powstały prywatne gimnazya polskie.
„Gdyby teraz którernukolwiek z uczniów
tych gimnazyów odczytać proklamacye, na
wołujące do bojkotowania szkoły „moskiew
skiej11, to prawdopodobnie, westchnąłby gorżko. Mówiono tutaj o tylu dobrych rzeczach,
które jakby z nieba spadną, kiedy stanie się
możliwą szkoła polska, że teraz, kiedy ona
istnieje, pozostaje tylko powiedzieć: „Wtedy
wszystko nam się wydawało inaczej!11 Lu
dzie są wszędzie ludźmi, i szkoła średnia
wszędzie mniej lub więcej jednakowa. Wtedy
o tern zapomniano, teraz musiano się o tern
przekonać. I jeżeli polska szkoła prywatna

nie stoi na tej wysokości, na jakiej ją cheiała postawić w chwili walki młodzież polska,
to wina pod tym względem ciąży na tej osta
tniej. Każdy może krzyczeć: „Precz z moskiew
ską szkołą11, lecz aby swoją szkołę postawić
na odpowiedniej stopie, potrzeba gorliwości i
umiłowania idei, potrzebny jest rozumny patryotyzm.
„Co innego szkoła wyższa. Kto widział
Politechnikę warszawską, ten napewno pa
mięta ten doskonale urządzony zakład nau
kowy, całe miasto laboratoryów, warstatów
i t. p. I to wszystko stoi teraz bez użytku,
maszyny psują się, biblioteka nie jest kom
pletowaną. Przykro i gorzko pomyśleć, że
młodzież polska włóczy się za to po Polite
chnikach zagranicznych, chociaż tu w War
szawie ma. swoją. Toż samo można powie
dzieć o Uniwersytecie. .Jest on pusty i upa
da, już od lat dwóch jego biblioteka nie jest
uzupełnianą, kliniki pozbawione studentów,
zamieniły się w zwykłe szpitale. A mło
dzież polska albo jedzie zagranicę zkąd wra
ca bez wszelkich ważnych w praktyce praw,
często z niepotrzebnym balastem wiedzy,
(jak n. p. prawnik, który skończył Uniwer
sytet krakowski, będzie znał prawo austryackie, lecz nie będzie znał kodeksu Napoleo
na, obowiązującego w Królestwie Polskiem),
lub też urządza w kraju, coś w rodzaju wol
nych Uniwersytetów, wyższych kursów i t. p.
„Na jednych takich kursach proszono
mnie o kilka wykładów z dziedziny najnow
szej literatury rossyjskiej i tutaj przekonałem
się, jakie nietrwałe i efemeryczne jest istnie
nie tych kursów. Zanim zorganizował się
strejk wyższych zakładów naukowych, nale
żało, jak mi się zdaje, pomyśleć o tej mło
dzieży, która okaże się wyrzuconą na ulicę.
Tego nie zrbbiono i to, według mojego zda
nia, jest wielkim grzechem ze strony kiero
wników ruchu. I tutaj okazało się mnóstwo
frazesów, mnóstwo obietnic i jęków histery
cznych, lecz mało powagi i patryotyzmu.
„Kiedy spotykam na ulicy swych by
łych słuchaczów uniwersyteckich, którzy zo
stali wykolejeni i ledwie, że żyją z lekcyj, lub
kiedy widziałem w Krakowie młodzież pol
ską, która napłynęła tam, do drogiego mia
sta, gdzie tak trudno znaleźć zarobek; lub
kiedy młodzież ze szkoły średniej, zwraca
się do mnie z pytaniami, co robić dalej —
wtedy doznaję przykrego uczucia zawodu.
Często myślę, co dla tej młodzieży lepsze:
czy przygotowywać się do życia w Uniwer
sytecie rossyjskim lub Politechnice, czy też
wykoleić się zupełnie? — Stroiki szkolne to
„kij o dwóch końcach11 i cięższy koniec spadł
na młodzież polską. I czem się to skończy ?
Zanim powstanie wyższa szkoła polska, czy
do tego czasu nie zginie cale młode pokole
nie, młodych sił, które są tak potrzebne na
rodowi polskiemu? — Oto dlaczego powie
działbym im: postawcie waszą prywatną
szkołę polską tak wysoko, aby stała się wzo
rem szkoły średniej i została koniecznie uzna
na, przez rząd: co się zaś tyczy szkoły wyż
szej, to walczcie o nią w instytucyach pra
wodawczych, gdzie są wasi przedstawiciele,

— Stosowne ramy do pańskich rozmy
ślali, kochany panie! — mówił Asmadei, po
kazując panu Jaffe mały domek, czerwony,
jak jego wspomnienia, z potężną, sklepioną
bramą i eleganckim weneckim balkonikiem. —
Zabijali nawet nieostrożnych sąsiadów, któ
rzy odważyli się pokazać w oknie!... Biedny
człowiek, panie, biedaczysko zwany Oristoforo
Morigi — historya przechowała jego nazwi
sko! — który chciał się dowiedzieć co zna
czy taki hałas, został zabity!... Ach! nie na
darmo Easponi przydali Iwie szpony do swe
go herbu: te szpony nie często bezczynne
bywały !... Żyjetny w spokojniejszych czasach,
śliczna panienko, nawet w Eawennie: w na
szych czasach, tutaj, tak samo, jak gdziein
dziej, można się żenić, lub wychodzić za
mąż, nie obawiając się tragedyi!
Margrabia Asmadei był starcem wspania
łej postawy, wymowny, paradoksalny, wszech
stronnie wykształcony. Ostatni potomek ro
dziny, której nazwisko występuje na każdej
stronicy Roczników Flandrinicgo, skupiał w
swojej smukłej postaci sceptyczny rozsądek,
nabyty przez jego przodków w ciągu dziesięciu
historycznych stuleci. Przybyli z Niemiec wraz
z Ottonem, Asmadei, rywalizujący niekiedy
z Easponimi, których krwawe szpony nieraz
dały im się. we znaki, •należeli do rodu ludzi
spokojnych, subtelnych. Dostarczyli więcej
uczonych, świetnych prałatów, dyplomatów,
służących często i skutecznie Wenecyi, niż
rycerzy i awanturników; ostatni z ich rodu
był wyrafinowany umysłowo i miły fanta
styk, którego myśl w niespodziewany i za
dziwiający nieraz sposób przeskakiwała z
przedmiotu na przedmiot. Znakomicie znają
cy wszystkie najdrobniejsze szczegóły prze
szłości swego miasta rodzinnego, oprowa
dzał ich wszędzie z niewyczerpanym zapasem
anegdotek, aforyzmów, dowcipów i komple
mentów. Pan Jaffe, postępując według przy
jętej metody, zaczął badać go jak książkę
ciekawą, zadając mu mnóstwo pytań, co go
wcale nie mieszało ani nie odbierało niewy-

czerpanej werwy, a notując jego odpowiedzi,
co czynił więcej w dobrej wierze niż z kry
tycznym zmysłem:
— Pan, w swojej osobie jesteś całą
biblioteką! — mówił mu niekiedy.
— Roztrzęsioną, kochany panie, roz
trzęsioną! — poprawiał margrabia. — Bra
kuje w niej wielu tomów, a niema ani je
dnego, z któregohy złośliwo ręce nic wy
darły po kilka kartek
Anna Marya, którą zarzucał kwiatami,
wkrótce bardzo go polubiła. Irena nawet słu
chała z pewną przyjemnością jak rozprawiał
na temat „Madonny greckiej11 albo „Błogosła
wionej Margerity Molli“, której cudowny po
grzeb w roku 1504 opisuje Flandrini, albo
o wspaniałym grobowcu romantycznej i ta
jemniczej Gallia Placidia, albo o głowie Gastona de Poix, którego podobieństwo jest
wątpliwe. Często także margrabia, ciągle obja
śniając i opowiadając, raz poważny, to zno
wu żartobliwy, brał ich do swego automo
bilu i przebiegał z nimi szeroką płaszczy
znę, zasianą tragicznmni wspomnieniami.
Urządzono w ten sposób dnia pewnego wy
cieczkę do Rimini, lecz Irena czując się zmę
czona, w chwili, gdy mieli wyjeżdżać, oznaj
miła, że nie będzie im towarzyszyć. Asmadei
żywo zaprotestował: — Jakto! pani nie mia
łaby jechać z nami?.... Czy podobna?.... Do
willi Paola, i Franceski?.... Odetchnąć wonią
miłości, którą pozostawili po sobie?.... osta
tnimi śladami ich legendy?..,. A więc pani
nie lubi miłości!....
Nie dała się przekonać: było daleko,
jazda automobilem ją męczyła. Może, także
cieszyła się, że zostanie sarna ze swojemi
myślami.
Wesołe słońce wiosenne zlewało ciepłe
swoje promienie na dachy starych pałaców,
na ogrody, otoczone wysokimi murami, po
nad które wysterczały wierzchołki drzew ma
gnolii lub cyprysów, na place wycięte w
kwadraty, i dochodziło aż do głębi ulic bru-1

| Gazety Warszawskiej z r. 1905 powyższe
słowa nie były zamieszczone: ponieważ je
dnocześnie z wyjściem numeru 293 Gazety
Warszawskiej z dnia 29 grudnia 1905 r.
władza Gazetę Warszawska zawiesiła i mnie
pod sąd oddała; wreszcie ponieważ od dnia
29 grudnia 1905 roku ani jeden numer tego
pisma nie był wydany — przeto okazuje się,
iż Russkaja Okraina, imputując Gazecie War
szawskiej drukowanie podojonych, jak zacy
towane, bredni — dopuściła się rozmyślnego
fałszu.
Wobec tego, iż niektóre pisma rossyj
skie, a między niemi i półurzędowy organ
Rossija (nie cytując jako źródła Russkiej
Okrainy) przedrukował ową brednię — pro
szę uprzejmie redakcyę o zamieszczenie na
swych szpaltach mego protestu, i mam na
dzieję, iż pisma rossyjskie, które ową bre
dnię, z pobudek, nad któremi dziś nie chcę
się rozwodzić, podały — kierowane poczu
ciem lojalności, protest niniejszy zechcą prze
drukować11.
Eedaktor-wydawca Gazety Warszawskiej.
St. Lesznowski.
Warszawa, d. 29 lipca 1907 r.
Możnaby sądzić, że po takich i tym
podobnych zaprzeczeniach, pisma, które były
dość bezkrytyczne, aby brać za dobrą mo
netę fałszerstwa Mińsk. Słowa i Russk. Okra
iny, skorzystają ze sposobności, aby sprosto
wać swe mylne doniesienia. Brak krytycy
zmu, jako okoliczność łagodząca, nie może tu
jednak wchodzić w rachubę, gdyż n. p. Ros
sija, chcąca uchodzić za organ poważny,
zbywa zaprzeczenie pism polskich nowem
powołaniem się na prawdziwość swych cy
tat! Pada ztąd ciekawe światło na wiado
mości, jakie pisma w rodzaju Rossii posia
dają o istnieniu etyki publicystycznej i jej
kardynalnych zasad. Ten rodzaj złej woli do
tyka już chyba granic, od których rozpoczy
na się zanik zmysłu moralnego.
❖

lecz nie popełniajcie samobójstwa, nie odpy
chajcie nauki tylko dlatego, że jest wam wy
kładani nie po polsku11.
*
Towariszcz pisze, że wśród peters
burskiej kolonii polski ej powstała
myśl wydawania w Peters! urgu własnej ga
zety codziennej.
Według informacyj Rusi, sprawa
b 1 o k u p a ź d z i e r n i k o w c ó w z „ k a d e t ami“ w ostatnich czasach rozchwiała się. Na
tomiast umocniło się zjednoczenie stronni
ctwa październikoweów, sympatyzujących z
prawicą.

Rzeź w Casablanca.
W Marokku, jak już z depesz wiado
mo, przyszło znowu do groźnych zaburzeń,
groźniejszych nawet od tych, które przed kil
ku miesiącami stały się powodem obsadzenia
Udżdy.
Roboty około portu w Casablanca do
znały nagłej i niespodziewanej przerwy. Za
jętych przy niej robotników francuskich opadł
tłum krajowców i rozpędził ich, a rozhula
wszy się, wyprawił straszliwą rzeź między
chrześcianami i Żydami.
Wedle jednych, wina spada na miej
scowego baszę, wroga chrześcian. Inni znów
biorą go w obronę i twierdzą, że nic nie mógł
zdziałać, gdyż pod Casablanca zebrały się
plemiona wojownicze w sile około 20.000 lu
dzi, gdy załoga jest bardzo nieliczna. Przy
wódcy tych plemion mieli już w poniedzia
łek domagać się od baszy powstrzymania ro
bót portowych. A kiedy basza oświadczył, iż
odpowiedź dać będzie mógł nieprędzej, jak
dnia następnego, podniesiono hasło wojny
świętej.
Bądź co bądź basza gra rolę dwulico
wą. Gdy konsul francuski zażądał od niego
siły wojskowej dla ubezpieczenia zwłok ofiar
rzezi, basza odmówił, twierdząc, że niema
zapasu nabojów. Zaledwie udało się konsu
lowi wymódz na baszy przydanie eskorty
lekarzowi francuskiemu, doktorowi Merle, któ
ry z gronem innych Francuzów umknął z
miasta.
Ci Francuzi zaś musieli szukać ratun
ku w ucieczce. Gdy bowiem na widok za
mordowanych dałi folgę oburzeniu, zwróciło
się rozjuszenie tłumu przeciwko nim, a woj
sko w tłum wmieszane zagroziło im uży
ciem broni. Doktora Merle wysłał konsul do
Tangeru z żądaniem, by natychmiast nade
słano krążownik „Gallilee11.
Krwawe zdarzenia w Casablanca sta
wiają sułtana w tem przykrzejszem położeniu,
że ruch zwraca się nietylko przeciw Euro
pejczykom, lecz także przeciwko niemu. Wo
jownicze plemiona oświadczyły mu przez
swych wysłanników, że straci tron i życie,
jeśli roboty w porcie nie będą zawieszone i
jeśli dalej sułtan ulegać będzie żądaniom

kowanych kamiennemi płytami, gdzie patrzą
na siebie ciężkie, żelazem okute bramy, za
mknięte przez nienawiść, gdzie uśmiechają
się do siebie sztucznie rzeźbione balkony,
otwarte dla miłości.
W ciągu popołudnia, owo słońce, któ
remu oprzeć się nie można było, skusiło pa
nią Jaffe do wyjścia poza obręb czerwonego
domku. Przez ciasną uliczkę Mentana udała
się na plac Vingt-Septembre, gdzie han
dlarze sprzedawali jarzyny pod oknami pała
cu Pasolini, w około orła Gaetanich, potem
przez plac Wiktora Emanuela, ozdobiony
pilastrami domu ratuszowego i dwiema ślicznemi kolumnami. Po raz pierwszy od
dawna Irena spostrzegła się, że przyjemność
jej robi oddychać czystem, wiosennem po
wietrzem, z lekką domieszką świeżej, słonej
woni, idącej od morza.^Podjechała dorożka;
furman ofiarował jej swoje usługi. Wsiadła
do starego powozu o podartych poduszkach.
Gdy stangret zapytał, gdzie ma jechać, odpo
wiedziała machinalnie:
— Do lasku w Olasse!
Wehikuł potoczył się z hałasem po bia
łych płytach kamiennych, przez zaludnione,
ukryte wśród drzew przedmieścia. Prze
jechał ponad Saint-Apolinare, którego bar
barzyńskie kształty unoszą się wśród pól
uprawnych, łąk i pastwisk, poprzecinanych
długimi szeregami młodych topol, gdy w od
dali pierwsze gaje sosen występują naprzód,
jak ostrożny oddział przedniej straży. Wy
głodniały koń szedł dobrym krokiem:
wkrótce znaleźli się u skraju lasu. Furman
zawrócił na lewo, przed kanałem, przejechał
stępa coraz węższą ścieżką i zatrzymał się.
Irena wysiadła i znikła między drzewami.
(Ciąg dalszy nastąpi).

3
Sześcian. Nadomiar Rajsuli rozhulał się na
Iowo i porwawszy Mac Leana, nim się za‘ania, grożąc, że jeśli wojska nie dadzą mu
sP?koju, to on zabije zakładnika. Bezsilny,
Mtan, na którym cięży obowiązek dopełniezleceń Europy, przebywa teraz zaprawdę
Cl§£kie chwile.
Paryż. Wedle doniesień z Tangeru,
^mordowano w Casablanca 5 Francuzów,
2 Włochów i 1 Hiszpana, a zwłoki ich wrzu
cono do morza. Krążownik „Gallilee" udaje
Sl§ do Casablanca, ażeby zabrać na swój
pokład wszystkich obcych, którzy sobie tego
tyczyć będą. Także krążownik „Forbain",
który znajduje się koło wysp Azorskich, uda
Sl§ tam, a, jak donoszą z Tulonu, dwa inne
krążowniki otrzymały rozkaz udania się na
Wody marokkańskie.
Komendant krążownika „Gallilee", po
przybyciu na miejsce, uda się wraz z kon
sulem francuskim do gubernatora Casablanca
i zapowie mu, że odpowiada życiem za bez
pieczeństwo publiczne. Francuski zastępca
otrzymał z powodu zajść kondolencye re
prezentantów wszystkich mocarstw.
Paryż. Bawiący obecnie w Marokku
reprezentant firmy Schneidra (w Creuzot) w
Casablanca, gdzie przeprowadza roboty około
obwarowania portu, nadesłał do zarządu na
stępujący telegram: Port zrabowano, loko
motywę zniszczono, maszynista zabity. Dono
szą mi o czterech innych morderstwach. Sam
z rodziną schroniłem się do Banku państwa.
Druga depesza tego samego reprezen
tanta opiewa: Zamordowano ogółem 8 osób.
Nazwisk ich nie znam.
Tang er. Parowiec „Gibelmata", który
przybył onegdaj z Casablanca, przywiózł
na swym pokładzie 40 Żydów, którzy zbiegli
z miasta pomimo, że basza kazał zamknąć
Wszystkie bramy. Położenie w Casablanca
jest poważne pomimo, że nowe morderstwa
się nie zdarzyły.
Tang er. Wedle wiadomości z Casa
blanca, Kabylowie zamordowali onegdaj w
okolicy tego miasta 9 Europejczyków. Paro
wiec, przybyły z Casablanca, przywiózł ztarntąd 400 zbiegów.
Tang er. Donoszą, że także w Rabot
zbuntowali się krajowcy, protestując przeciw
europejskiej kontroli cłowej.
,
Paryż. Słychać, że eskadra Morza
Śródziemnego i okręty wojenne, stojące na
kotwicy koło Azorów, otrzymały rozkaz przy
gotowania się do wyjazdu do Marokka.
Paryż. Dzienniki omawiając morder
stwa w Casablanca, domagają się energi
cznych kroków przeciw Marokkańczykom. Fi
garo twierdzi, że w przeciągu 48 godzin po
winno się zbombardować Casablanca.

Przegląd ogólny.
(Odwiedziny króla angielskiego u Najj. Pana. —
Z konferencyi pokojowej. — W sprawie wy
właszczenia. — Wybory do rad generalnych we
Francyi. — Kłopoty niemieckie w Afryce).

Fremderiblatt donosi, że król Edward
angielski odwiedzi Najj. Pana dnia 15 b. m.
w Ischlu w przejeździe do Maryenbadu. Kró
lowi angielskiemu towarzyszyć będzie pod
sekretarz stanu dla spraw zagranicznych, Hardinge. Król Edward zabawi tylko dzień jeden.
Na konferencyę pokojową w
Hadze podnoszą się ogólne skargi, że
prace wloką się żółwim krokiem i że decyzyj ważniejszych dotychczas nie powzięto.
Pomiędzy przedstawicielami państw poszcze
gólnych przychodzi podobno ustawicznie do
zatargów, pozostawiających po sobie wrażenie
bardzo niemiłe. Podczas dyskusyi nad proje
ktem, co do okrętów wiozących kontrabandę,
przyszło do ostrej wymiany słów pomiędzy
przedstawicielami Anglii i Stanów Zjedno
czonych, gdy delegat angielski zarzucił ame
rykańskiemu zmianę przekonań. Na ostatniem
posiedzeniu subkomisyi trzeciego wydziału
rozprawiano nad przepisami, obowiązującymi
okręty stron wojujących w portach neutral
nych. Również dyskutowano nad projektami
delegatów tureckich i duńskich, którzy do
magali się, aby wydano przepisy ogranicza
jące przejazd okrętów wojennych przez cie
śniny morskie. W ważnej tej sprawie nie za
padły żadne uchwały, wybrano tylko osobną
komisyę, która projekty zbada.
W sprawie wywłaszczenia zabrała
obecnie głos Schlesische Vollcs Ztg. i tak
pisze:
„Dotychczas ciągle jeszcze jest tajemni
cą, czy projekt ten zostanie przedłożony
lub nie; narady nie ustają. Tyle tylko wia
domo, że tak konserwatywni jak i liberalni
członkowie Izby panów nie chcieli się zgo
dzić na razie na przyjęcie podobnej ustawy.
Nic jednak bliższego nie słychać o rokowa
niach dalszych, toczących się z nimi pod
tym względem. Albo do porozumienia wogóle nie przyszło i rząd zamierza spróbo
wać sił swych w Sejmie, albo też prawica
zgodziła się na wywłaszczenie pod warun

kiem, że cofnięte zostanie z projektu prawo
protestu władz przy sprzedaży. Prawdopodo
bniejszą jest ta druga ewentualność. Jeżeli
jednak uzyskano przyzwolenie konserwaty
stów na wywłaszczenie, to niema kwestyi,
że rząd musiał . im porobić wielkie ustęp
stwa. A ustępstwa, te polegają niewątpliwie
w pewnej gwarancyi utrzymania dotychcza
sowych cen ziemi na kresach wschodnich.
W jaki sposób to zapewniono, nam niewia
domo. Ale nie dałoby się to zrobić w inny
sposób, jak przez stworzenie nowej zupełnie
ustawy, odnoszącej się do wywłaszczenia po
siadłości na kresach wschodnich, któraby, w
przeciwieństwie do obecnego sposobu wy
właszczania, nie stawiała na pierwszy plan
interesów fiskusa, lecz interes właścicieli.
W takim razie zaczęłoby się dopiero na do
bre płacenie za kresy wschodnie; pierwsze
pół miliarda byłoby bagatelką wobec tego,
co nowy projekt zażądałby w tym celu/
Nadspodziewanie pomyślnie dla gabine
tu p. Clemenceau wypadły francuskie wy
bory do rad generalnych.
Na 1298 członków rad wybrano 253
konserwatystów (tracą 20 miejsc), 10 nacyonalistów (tracą 16), 137 postępowców (tracą
47), 297 republikanów z lewicy (zyskują 14),
565 radykałów i radykalnych socyalistów (zy
skują 65), 36 socyalistów (zyskują 4). Tak
więc główne zyski padają na stronnictwa
bloku rządowego. Polityka rządu więc zosta
ła uznana przez ciało wyborcze za dobrą, po
skandalach przy spisywaniu inwentarzy ko
ścielnych, po rewolucyi niemal na Południu.
Jak to sobie tłumaczyć?
Ternps nazywa wynik wyborów zwycię
stwem uczuć i przekonań republikańskich i
wyraża nadzieję, że, wobec tej manifestacyi
uczuć republikańskich, dalsza polityka rządu
będzie wolna od cech wojny domowej, kiero
wanej przeciwko części ludności. Bliżej jednak
wejrzawszy w sprawę, dochodzi się do wyników
mniej ideowych, a jeżeli centralistyczny ustrój
Francyi mógł być w pewnym okresie źródłem
jej siły, to dziś jest jej klęską. Nad calem jej
życiem ciąży wszechwładza rządu centralne
go; w jego rękach znajduje się rozdawnictwo
wszelkich korzyści, wszelkich posad, odzna
czeń. Ten rząd wychodzi pośrednio z głoso
wania powszechnego. „Przeciętny", bardzo
egoistyczny wyborca francuski jest dość obo
jętny na sprawy partyjne i ogólno-polityczne,
natomiast jest bardzo czuły na różne korzy
ści materyalne. Nieobojętną jest wiec dla
niego rzeczą, w jakich stosunkach znajduje
się jego poseł z rządem; jeżeli należy do
większości, ilość łask, jakie spadają, na jego
okrąg, jego gminę, jego wyborców osobiście,
musi być znacznie większa. I dlatego nieraz
ten sam wyborca, który bronił dostępu żoł
nierzom do kościoła, albo gotów był z bro
nią w ręce walczyć o podniesienie ceny wi
na na Południu, oddaje głos swój na kandy
data większości rządowej. Dlatego wszelkie
zwycięztwa tej większości przy wyborach mo
żna uważać za złudne; nie świadczą one o
potędze moralnej idei, którą reprezentuje, ale
są zwycięztwem siły i płynących z niej ko
rzyści materyalnych.
Kłopoty niemieckie w Afryce
nie mają końca. Jeszcze nie uspokoiła się
zupełnie kolonia niemiecka w południowo za
chodniej Afryce, a już donoszą o poważnych
rozruchach i buntowniczych przygotowaniach
czarnej ludności w7 północnej części Ka
merunu. Urzędowe sprawozdania przypisują
tym rozruchom wprawdzie tylko charakter
miejscowy, ale wszelkie dane wskazują na
to, że ruch może i tutaj przybrać poważne
rozmiary. Mianowicie budzi słuszne obawy
daleka odległość terenu powstańczego od
morza i okoliczność, że szczepy, które burzą
się, są wyznania mahometańskiego, a wy
znanie to jednoczy je wszystkie i czyni od
porniejszymi na wpływy obce. Oprócz tego
szczepy wspomniane stoją na stosunkowo
wysokim stopniu cywilizacyi w porównaniu
ze szczepami murzyńskimi w południowo za
chodniej kolonii niemieckiej. W końcu Kaineruńczycy są dobrze zorganizowani i uzbrojeni a bliskość granic angielskiej Nigerii
i francuskiego państwa Kongo umożliwia im
zaopatrzenie się wT broń i amunicyę. Łatwo
więc być może, że Niemcom znowu stanie
przed oczami niebezpieczeństwo długotrwa
łej wojny kolonialnej.

KRONIKA.
Lwów, 2 sierpnia.

— Kalendarz.
Sobota (3 sierpnia):
Znalezienie św. Szczepana. — Letosława. — Symeona pr.
Wschód słońca o godzinie 3’58 rano, za
chód słońca o godzinie 7’02 po południu.

— Naczelny dyrektor gal. poczt i
telegrafów, p. Jan Lubicz Seferowicz, wyje
chał na kilkutygodniowy urlop.
Zastępstwo objął' starszy radca pocztowy
p. Ludwik Pikor.

Gazeta Lwowska* z dnia 3 sierpnia 1907.

— Dyrekcja wystawy przyrodniczo- liksa. Kopery w Krakowie, jako konserwatora
lekarskiej donosi za naszem pośrednictwem, zabytków sztuki i pomników historycznych na
że wszystkie odznaczenia, przyznane wystawcom okrąg tarnowsko-rzeszowski. Opiekę nad tym
przez jury, rozsyłać, będzie dyr. dr. Krzyża historycznym grobowcem na przyszłość porunowski pocztą we wrześniu b. r. Dyrekcja czył Wydział krajowy równocześnie Gronu kon
przypomina równocześnie wystawcom, że do serwatorów dla Galieyi zachodniej w Kra
dnia 4 b. m. obowiązani są zabrać swoje oka kowie.
zy z wystawy, w przeciwnym razie rozporzą
Wydział krajowy zwrócił zarazem uwagę
dzi okazami, dowolnie komitet wystawy.
Grona konserwatorów na poruszoną przez posła
— Z wystawj' sztuk pięknych. Po Vayliingera myśl, ażeby zarządzono odkopanie
wystawie Chełmońskiego otwarto wystawę prac i zbadanie grobowca, w którym mogą znajdo
naszych artystów. Z kolekcji dzieł Chełmoń wać się jakie zabytki historyczne, a przy tej
skiego zostały trzy obrazy zaproponowane do za sposobności możnaby stwierdzić, czyli szczątki
kupu przez Radę miejską do miejskiej galeryi. Faustyna Socyna tam się, jeszcze znajdują i
Wstęp na salę 60 hl. od osoby w dnie po nie zostały jak innych Aryanów do Dunajca
wszednie — w święta zaś i niedzielę 40 hl. wrzucone.
Wystawa otwarta codziennie od godziny 10
Dla interesujących się bliżej tym zaby
tkiem historycznym należy przypomnieć, że fo
rano do 5 po południu bez przerwy.
— Pojedynki oficerskie. Kilka dzien tografia. grobowca znajduje się w wydanem
ników wiedeńskich doniosło w ostatnim czasie, dziele Szczęsnego Morawskiego p. t.: „Aryanie
że Ministerstwo wojny wydało rozporządzenie polscy" (Lwów, Drukarnia ludowa r. 1906).
w sprawie pojedynków oficerskich. Otóż, na'
A Rabunek. W ulicy Zamkowej napapodstawie wiarygodnych informacyj możemy za dło wczoraj dwóch jakichś drabów na robotni
pewnić, że takiego rozporządzenia nie wydano. ka Piotra Szymańskiego i gdy jeden zatkał mu
— Strażnica policyjna, mieszcząca sic usta, drugi zrabował tymczasem zegarek i pu
dotychczas w realności przy ul. Gródeckiej 1. lares z kwotą 30 kor.
73, przeniesiona została do realności przy ul.
A Nieszczęśliwy wypadek. Woźnica
Sadownickiej l. 1.
Michał Maruna, jadąc dziś po pijanemu wozem,
— Powrót 1. seryi kolonii brzuchowi- naładowanym cegłami, spadł tak nieszczęśliwie
ckiej nastąpi w poniedziałek, dnia 5 b. m., o na ziemię, iż koła wozu przeszły mu .przez pra
godz. pół do 6 po południu. Po odbiór dzia wą nogę, raniąc ją bardzo dotkliwie. Po opa
twy należy zgłosić się na peronie u kicńiwni- trzeniu przez stacye ratunkową, odwieziono go
ka. lub kierowniczki kolonii tuż po przybyciu do szpitala powszechnego.
pociągu.
A Kot, który onegdaj rzucił się na Jana
Hralnika,
służącego kantyny na cytadeli, nie.
— Trzydziestolecie pracj7 w każdym
zawodzie świadczy zaszczytnie o wytrwałości był wściekły, jak wjńerwszej chwili przypuszcza
osoby, która je święci, — a cóż dopiero w za no. Wykazała to sekeya, zaduszonego przez
wodzie tak mozolnym i wyczerpującym, jak Hralnika kota, którą przeprowadził starszy we
drukarski' — Niewielu też pracowników na terynarz miejski p. Gottlieh.
tern polu pochlubić się może prawami do po
A Zgubiono: czarno oprawioną ksią
dobnego jubileuszu. Tern słuszniej uznanie tym żkę. do modlenia: sześć par rękawiczek uni
się należy, którzy wytrwają przy „kaszcie" formowych.
przez lat szereg, jak niezwalczeni bojownicy.
A Znalezione pudełko z cylindrem i
Takiego właśnie bojownika ma w sweni czapką, urzędową złożono w policyi.
gronie personal techniczny Gazety Lwowskiej.
A Na stacye ratunkową zgłosiła się
Jest nim p. Józef Mandziej. Dziś właśnie wczoraj Ksenia Rebczyńska, włościanka z Kuupływa lat 30, odkąd zaciągnął się. w szeregi kizowa, wsi pode Lwowem, z uciętą prawie
drukarskie. Przeszło ćwierć wieku przesuwał zupełnie prawą ręką powyżej dłoni.
się przez jego ręce ołów czcionek, wierny sługa
Po opatrzeniu przez lekarza dyżurnego,
myśli ludzkiej, umożliwiający jej wnikanie w ty odstawiono ją, do szpitala powszechnego. Jak
siące i miliony umysłów.
podała. Rebczyńska, skaleczyć ją miała sierpem
P. Mandziejowi, który tak zżył się ze w czasie bójki w polu sąsiadka jej, Anna Dmyswym zawodem, że już go chyba nigdy nie tryszynowa. .
opuści, i który na swym skromnym, a jednak
A Za przebicie nożem lewego ramie
tak pożytecznym posterunku tyle położył zasług,,
nia
Janowi
Buczyńskiemu, robotnikowi z fa
zwłaszcza około wydawnictwa naszej Gazety
szczere zasyłamy życzenie, aby bodaj drugiego bryki p. Lewińskiego, aresztowała wczoraj policya pomocnika kotlarskiego W tej fabryce
30-lecia doczekał przy „kaszcie".
Mieczysława Wiliohowskiego.
— Losowanie premij z fundacji ś.
A Nieostrożna jaztla. W ulicy Łycza
p. Wincentego Łodzią Ponińskiego. W tekowskiej
najechał wczoraj po południu jakiś
gorocznem losowaniu premij z fundacyi ś. p.
Wincentego Łodzią Ponińskiego dla czeladni woźnica, który zdołał zbiedz, na zarobnicę Te
ków rzemieślniczych, którzy z powodu ubóstwa klę Haczkowską z Zamarstynowa i ciężko ją
nie mogą zostać majstrami i założyć samoistne potłukł. Haczkowską opatrzyło pogotowie To
go warstatu, wzięło udział 351 czeladników. warzystwa ratunkowego.
A Przy kopaniu fundamentów pod
Premie wylosowali następujący czeladnicy:
dom
przy
ul. Królowej Jadwigi zasypała wczo
Pierwszą premię w kwocie 1.530 koron
raj
spadająca
ziemia robotnika Franciszka Lip
48-lctni Franciszek Zieliński, czeladnik kra
skiego,
który
odniósł poważne obrażenia. Od
wiecki; drugą premię w kwocie 1.275 koron
wieziono
do
szpitala
powszechnego.
47-letni Władysław Cieliński, czeladnik lito
A Samobójstwo starca. W realności
graficzny: trzecią, premię w kwocie 1.020 ko
ron 39-letni Karol Maerz, czeladnik introliga przy ul. Zamarstynowskiej odebrał sobie dziś
torski, a czwartą, premię w kwocie 765 koron nad. ranem życie przez powieszenie 77-letni
27-Ietui Stanisław Greń, czeladnik koszykarski. Ignacy Gross, były cieśla. Powodem samobój
stwa miała być długotrwała choroba piersiowa.
— Statystyka chorób zakaźnych w
Zwłoki odstawił komisaryat III. dzielnicy
lip cu. W ubiegłym miesiącu zachorowało we
do
kostnicy
Zakładu medycyny sądowej.
Lwowie na dyfteryę 17 osób miejscowych, 1
A Kronika policjrjna. Za kradzież
obca, z tego zmarły 2 osoby; na koklusz 7
miejscowych, 4 olnjo; na płonicę 8 miejsco z wozu pocztowego na dworcu kolejowym kilku
wych, 4 obce, 1 wojskowa, z tego zmarły 2; metrów białego jedwabiu i koronek, zamknęła
na odrę 2 miejscowe; na dur o sutkowy 1 miej wczoraj polieya w swych aresztach zarobnika
scowa, 1 obca: na dur brzuszny 9 miejsco Onufrego Łobusza.
wych, 8 obcych, 2 wojskowe, z tego zmarły
— Józef Pliverić. W Zagrzebiu zmarł
2; na czerwonkę 1 miejscowa, zmarła 1; na jeden z najpopularniejszych ludzi w Kroacyi,
gorączkę połogową 2 miejscowe, 1 obca, wszyst prof. dr. Józef Plirerić. Prasa węgierska łączy
kie trzy zmarły; na zapalenie opon mózgo- ła zawsze jego nazwisko z założeniem partyi
rdzen. nagminne 1 miejscowa, 3 obce, z tego „prawnej". W rzeczywistości na arenę polity
zmarły 2 osoby.
czną wypłynął on nieco później, gdy program
— (K) Grobowiec założyciela sekty partyjny był już ustalony przez obecnego pre
Socynianów w Polsce. W Lusławicach, zesa koalicyi serbsko-kroackiej dr. Gergena
gminie położonej w powiecie brzeskim, znajdu Tuszkana. Nie zmniejsza to jednak jego zasług
je się do dziś dnia, nieźle zachowany grobo około rozbudzenia ducha narodowego w Kroa
wiec, mający wysoką wartość historyczną. Jak cyi, wychował on bowiem całe dzisiejsze poko
tablica kamienna z widocznym jeszcze napisem lenie na podstawach stworzonej przez siebie
stwierdza, jestto grobowiec Faustyna Socyna, kroackiej teoryi prawno-państwowej. Wobec za
zmarłego w r. 1604, naczelnika Aryanów pol targu kroaeko-węgierskiego, politycy z za Dra
skich, założyciela sekty Socynianów w Polsce. wy najchętniej powołują sio na jego dzieło p. t.:
Grobowiec ten znajduje się dziś w stanie nieco „Państwo kroackie". Dr. Pliyerić był długi
zaniedbanym; ogrodzony sztachetami już prze czas posłem z pierwszego okręgu, w ostatnich
gnitymi, leży wśród pastwiska. Sprawą tego latach ciągle był' cierpiący, skutkiem czego nie
grobowca zaopiekował się konserwator zabyt brał czynnego udziału w polityce bieżącej. Na
ków sztuki i pomników historycznych i na kilka dni przed śmiercią powrócił do Zagrze
jego wniosek Wydział krajowy poczynił stara bia. Pogrzeb jego był -wspaniałą manifestacją
nia, ażeby parcela gruntowa, na, której położo narodową. Wzięli w nim udział politycy wszy
ny jest grobowiec, przeszła na własność kraju. stkich odcieni na dowód, żó różnice partyjne
Dotychczasowy właściciel tej parceli p. Piotr między stronnictwami kroackicmi nie są zbyt
Bielecki, właściciel dóbr ziemskich w Gromni wielkie, gdyż każdy Kroat w gruncie rzeczy stoi
ku, ofiarował te parcelę wraz z grobowcem przedewszystkiem na zasadzie głoszonej całe ży
tytułem darowizny na własność kraju. Wydział cie przez prof. Pliverića.
krajowy zastąpiony przez posła sejmowego p.
— Zmarli w ostatnich dniach: we Lwo
Adolfa Vayhingera w Tarnowie, na podstawie wie, Elżbieta Dreschowitz, wdowa po wojsko
zawartego kontraktu, stał się już dziś właści wym starszym radcy rachunkowym, w 78 r.
cielem tego grobowca, a na odgraniczenie tej życia ;
parceli, oraz postawienie nowych sztachetów wy
w Mławie, ks. Stanisław Ordon, dziekan
znaczył kwotę 100 kor. do dyspozycji dr. Fe mławski, w 59 r. życia;
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— Obtlukcya zwłok patryareliy Brankowicza — jak telegrafują, z Karłowca — wy
kazała udar sercowy jako przyczynę śmierci
Reprezentantem Najj. Pana na pogrzebie
będzie komendant m. Zagrzebia.
— Wiec katolicki w Wicduiu odbę
dzie się w czasie od 1(5 do 19 listopada b.
— Zamach na pociąg-. Z Ejeki dono
szą: Onegdaj koło stacyi Suzak wybuchł pod
pociągiem towarowym nabój dynamitowy, nie
wyrządził jednak żadnej szkody.

— Strcjk generalny w Zrodzi. Pomi gdy „Nemrod" uda sic w kierunku północnym samym kierunku. Po chwili wszystkie W
mo starań socyalistów, strejk generalny w Ło celem badania wybrzeży.
statki powietrzne zatrzymały się; motory za
dzi się nie udał. Jeszcze tylko w niewielu fa
Oprócz angielskiej ekspedycji, która jest częły widocznie działać w kierunku odwrotny®,
brykach strejkują. Tramwaje kursują pod już w drodze, przygotowują i inne kraje wy gdyż balony, nie zawracając w powietrzu, zaosłoną wojska. W różnych miejscach onegdaj prawy do bieguna południowego. Francuz Char- ezęły poruszać się ku Artowi z powroWni i P°
strzelano, zarówno ze strony wojska, jak ze eot urządza wyprawę do Ziemi Grahama, Bel chwili opuściły się w jego wnętrzu.
strony robotników. Dwóch robotników zabitych, gijczyk Arctowsky do Ziemi Wiktoryi i Ziemi
kilku rannych.
Króla Edwarda, Amerykanin dr. F. A. Cook
— Zamach rabunkowy na arsenał. wybiera się do bieguna południowego aiitoino
Ubiegłej nocy usiłowano w Wilnie ograbić bilem, a sławny podróżnik Norwegczyk Amund
skład broni 27 brygady artyleryi. Jeden z na sen podejmuje wyprawę, celem ustalenia magne
— Śmierć pod kołami pociągu padających uderzył kijem wartownika, ten zaś tycznego bieguna południowego.
Na początku wczorajszego posiedzeniu
któremu przewodniczył I. wiceprezydent mia
Z Kiinpolunga donoszą: Onegdaj w nocy po napadającego zranił w kark, a drugiego napa
sta dr. Rutowski, zwrócił się r. RiA^
ciąg nr. 2953, zdążając do stacyi Dornawatra, dającego zabił wystrzałem z rewolweru.
Balony ze sterem w Krakowie.
do prezydyum miasta z zapytaniem, czy P°'
najechał koło kim. 107’3 na nieznajomą kobie
czyniło jakie kroki, aby Muzeum w Rappers*
tę, której identyczności dotychczas stwierdzić
nie zdołano, w chwili, gdy przechodziła przez
Onegdaj o godz. 9 rano ukazały się nad wylu, jeżeli ewentualnie zostanie przeniesio
tor kolejowy. Koło zdruzgotało nieszczęśliwej
Wawelem trzy balony, z których jeden unosił ne do ćialieyi, było pomieszczone we Lwowie?
W odpowiedzi oświadczył wiceprezydent
lewą rękę, pirócz tego odniosła ona inne ciężkie
się, dość nisko, dwa zaś inne o wiele wyżej,
rany, skutkiem których w szpitalu, dokąd prze
Egzamin d o j r z a ł o s e i w se- tak, że gołem okiem można było rozróżnić je dr. Rutowski, że jako członek zarządu Mu
wiezioną została, wkrótce umarła.
minaryum nauezycielskiem męskiem w Krośnie dynie ciemne plamy na horyzoncie nieba. Ba zeum rapperswylskiego wdrożył już "w tym
— Trzęsienie ziemi. W miejscowości odbył się w dniach od 3 do 10 z. m. włą lon niższy wykonywał ruchy, widocznie wywo kierunku rokowania. Jeśliby doszło do i,eg'0'
Bere-Galinas — jak donoszą z Budapesztu — cznie pod przewodnictwem dyrektora szkoły łane siłą motoru, gdyż były nadzwyczaj regu że Lwów owo Muzeum pozyska, byłoby obo
odczuto wczoraj trzęsienie ziemi. Kilka domów realnej p. Brzostowicza. Do egzaminu przystą larne. Widz, stojący na moście prowadzącym wiązkiem gminy, pamiętać o zajętych obecnie
się zarysowało.
piło 24 uczniów publicznych, 2 eksternistów, do Dębnik, mógł widzieć, jak balon niższy za w' Muzeum ludziach: o pułkowniku Jeżu— Ślub Polaka w Konstantynopolu. 7 eksternistek i 3 z poprawką. Świadectwo taczał regularne koła, które zdawały się opa Miłkowskim i o kustoszu muzealnym p. Bóżyckim.
W Konstantynopolu odbył się ślub p. Renń dojrzałości otrzymali: Henryk Burczyk, Fran sywać Wawel; w rzeczywistości było to tylko
R. E i e d 1, zabrawszy ponownie głos,
ciszek
Chudzik,
Henryk
Dziura
(ekst.),
Antoni
złudzeniem
optycznem,
gdyż
halony
znajdowały
Młockiego, porucznika huzarów, z córką pp. Jówyraził
radość z tego powodu, że prezydyn”1
zefowstwa de Back. Pan de Back jest właśei Huk, Piotr Jaworski (z odzn.), Józef Krukie- się dużo dalej.
zajęło
się
już tą sprawą i wniósł, by Rada
wicz,
Władysław
Mermon,
Franciszek
Obrzut.
Jak
nas
informują
—
pisze
Czas
—
ba

eielem największego zakładu dla eksportu świa
towego na Wschodzie i jest milionerem. Ślub Edward Piotrowski (z odzn.), Michał Piróg lony, o których mowa, należą do oddziału aero- miejska uchwaliła, żeby prezydyum zajęło się
odbył się w kościele Buyukdar, poczem nastą Piotr Radwany, Stanisław Robak, Jarosław nautycznego wojskowego, który przybył z Wie nadal tą sprawą z całą energią i aby cr tein
piło z nadzwyczajną okazałością wesele w pa Rojecki (ekst.), Emilia Rydzikówna (ekstern.), dnia, celem odbycia ćwiczeń i dokonania prób. zawiadomiono telegraficznie członków zarząd’1
łacu rodziców panny młodej nad Bosforem. Ze Tomasz Szerszeń, Piotr Urban, Jan Wajda Oddział powyższy mieści się we forcie nr. XVII. Muzeum rapperswylskiego, posła m. Lwowa
brani byli wszyscy dygnitarze dyplomatyczni i Stanisław Walaszek, Tadeusz Witkowski, Jan za Grzegórzkami i tam też codziennie odbywa Jakóba Bojkę i b. posła dr. Karola Lewakowskiege z prośbą o poruszenie tej sprawy
cała arystokracya. Młoda para otrzymała mnó Wodzik (z odzn.), Aleksander Zarośliński, Wil ćwiczenia.
na
posiedzeniu dorocznem zarządu, które od
helm
Zaufał.
Współpracownik Czasu, wysłany celem
stwo telegramów z życzeniami z całego świata,
będzie
się d. 3 b. in. w Eapperswylu.
Do
egzaminu
poprawczego
przeznaczono
zasiągnięcia
informacyj,
udał
się
do
jednego
z
a także błogosławieństwo od Ojca św., które
Wniosek ten uchwalony został jedno
przy ołtarzu zostało przez kapłana odczytane. 3 uczniów publicznych i 2 eksternistki, repro wyższych wojskowych, który dał mu następu
myślnie wśród hucznych oklasków.
Po weselu odjechali młodzi małżonkowie do bowano na rok 4 uczniów publicznych, 3 eks jące wyjaśnienia:
Z kolei r. .Jonasz wniósł następującą
ternistki
i
1
z
poprawką,
jedna
eksternistka
Za
przykładem
Francyi
i
Niemiec
i
u
Wiednia, gdyż tam p. Renó Młocki jest staodstąpiła od egzaminu.
nas w Austryi podejmowane bywają z balona interpelację:
cyonowany.
„Wydana, w ostatnim czasie broszura
Z Lubienia wielkiego piszą mi próby, których treść jednak z przyczyn ła
— Pustelnik z Jasnej Polany. Nieda
p. Maryana Olszewskiego „Quousque tandem"
two
zrozumiałych
musi
na
razie
być
utrzyma

nam:
Na
dochód
biednych,
leczących
sic
w
wno prasę rossyjską i zagraniczną obiegała sen
wywołała w sferach mie.szkańców, którym
sacyjna pogłoska o tragicznej śmierci Lwa Toł Zakładzie zdrojowym w Lubieniu odbył się na w tajemnicy. Zagadnienie balonu do stero dobro gminy leży na sercu wielką sensacjewania
nie
zostało
jeszcze
w
zupełności
rozwią

stoja. Otóż w Rusi znajdujemy rzeczywiste, wy wczoraj w sali balowej Zakładu wspaniały
Autor wykazuje bowiem, że zakupione za drogi
świetlenie sprawy i jednocześnie objaśnienie, w wieczorek muzykalno-wokalny, na który przy zane, gdyż ani francuski „Patrie", ani berliń pieniądz obrazy dla galeryi miejskiej stano
byli nictylko miejscowi kuracjusze, lecz także ski balon majora Grossa nie, odpowiada w zu
jaki sposób powstała rzeczona pogłoska.
wią po największej części tak zwany — non
Przed dwoma tygodniami ograbiono po bardzo wielu gości ze Lwowa i okolic Lubie pełności swojemu przeznaczeniu, mianowicie wileur i że Dornhelin ubrał porządnie gminę
dlatego,
że
żaden
z
nich
dłużej,
aniżeli
trzy
nia.
Wieczorek
poprzedził
z
niezwykłą
swada,
cztę na stacyi w Jasienkach niedaleko .Jasnej
)rzy pośrednictwie nabycia zbiorów p. Jako
Polany. Uciekający bandyci ukryli się przed wygłoszony odczyt p. Feliksa Piestraka, za godziny i kilkanaście minut w powietrzu uno wicza. Afera ta stała się głośną, pisano o
sić
się
nie
może.
Tłumaczy
się
to
tein,
że
nie
pościgiem w lasach, należących do majątku ge rządcy górniczego w Dolinie: „O kopalniach
niej dużo pro i contra w gazetach; skutek ■
nerałowej Zwiegincowej, sąsiadując^o z Jasną soli w Wieliczce". Prelegenta nagrodzono hu można brać większej ilości materyału opało dochodzenie dyscyplinarne przeciw autorowi,
wego,
aby
nie
obciążać
statku.
Polaną. Na schwytanie opryszków wyruszyli cznymi oklaskami.
O 'zastosowaniu więc do praktycznych ce ’’tóry już miał wnieść odwołanie do Rady
Na program wieczorku złozyiy się: gra
powiadomieni o tern ludzie generałowej, okrą
na wiolonczeli z towarzyszeniem fortepianu (p. lów balonów do sterowania takich, jakie dzi miejskiej. Ponieważ zobaczymy się z tym re
żyli lasek i wyłapali wszystkich.
sursem prawdopodobnie dopiero po feryaelb
W tydzień po tym fakcie zjawili się pod G. i dr. Ksawery Obmiński), deklamacya: Po siaj są, nie może być mowy; chociaż przyznać pragnąłbym przed rozpoczęciem tychże dla
należy,
że
sama
zasada
została
rozwiązana
po

grzeb
Kościuszki
(p.
Konopka,
syn
znanego
lasem, należącym do Jasnej Polany jacyś ludzie
recytatora ś. p. Stanisława), gra na fortepia myślnie, potrzeba jednak długich i mozolnych uspokojenia umysłów prosić pana prezydenta
którzy spytali się, co to za majątek?
nie
pp. Zofii i Stefana Baranowskich z Kim- studyów, zanim balonom do starowania dosta o obszerne sprawozdanie, głównie zaś — ze
Gdy ich objaśniono, dopytywali się na
stanowiska członka sekeyi finansowej — o
stępnie o majątek generałowej Zwiegincowej. polungu, żywy dziennik, oraz kwartet smycz nie się miejsce czy to podczas wojny, czy to wypowiedzenie swojej opinii, o ile gmina
w
czasie
pokoju,
jakie
im
myśl
ludzka
i
fanLudzie ci udali się w kierunku lasku genera kowy, wykonany przez solistów kapeli zdrojo
narażoną byłaby na stratę przy ewentualnej
łowej, ale ztamtąd wyskoczyła naprzeciw nich wej. Wszystkich wykonawców darzono huczny tazya, wyprzedzająca zwykle daleko rzeczywi sprzedaży tych zbiorów".
stość, wyznaczyła.
służba Zwiegincowej i otoczyła bandytów z o- mi oklaskami, zmuszając ich do naddatków.
Na interpelację tę odpowiedział natych
Fakt, że kwestya zasady została tak po
Po koncercie puszczono się w ochocze
krzykiem: „Ręce do góry!" Bandyci usłuchali
miast
wiceprezydent, dr. Rutowski, zauwa
myślnie rozwiązaną, jest nadzwyczajnej donio
rozkazu, a jeden z nich wypuścił brauning na tany, które przeciągnęły się do świtu.
żając
na
wstępie swego przemówienia, że wspo
Wystawa drobiu, gołębi i innego słości dla żeglugi powietrznej. Rozwiązanie zo mniana broszura wywołała nie tyle sensacji,
ziemię. Wtedy leśny generałowej zsiadł z ko
stało
przyspieszone
tern,
że
materyał,
z
jakiego
nia i schylił się, aby podnieść broń. Nagle ptactwa domowego oraz królików odbędzie, się
ile oburzenia. Napisał ją— mówił dalej dr. Ko
rozległ się strzał i leśny upadł martwy. Dru w Rzeszowie w dniach 28, 29 i 30 wrze- sporządza się teraz motory, jest nadzwyczaj towski — prowizoryczny, przez gminę opła
lekki,
gdyż
jest
to
aluminium
(glin),
który
pod
gim strzałem bandyci strącili z konia kucha śnia b. r.
ciśnieniem kilku tysięcy atmosfer nabiera twar cany funkeyonarynsz miejskiego Muzeum prze
rza, a trzecim postrzelili konia strażnika, kf.ó
§ W Szczawnicy bawiło do 17 lip
ipea dości stali, nie tracąc nic ze swojej lekkości. mysłowego. Ponieważ broszura ta jest szko
ry w strachu pośpieszył uciec z pola walki b. r. ogółem osób 2401.
System, jaki zastosowano obecnie do sterowa dliwą dla sprawy miejskiej galeryi sztuki,
Po tern wszystkiem bandyci zbiegli.
nia balonami, jest u wszystkich prawie jedna rada nadzorcza Muzeum przemysłowego po
Wiość o tern zdarzeniu — pisze kore
kowy, a polega na zastosowaniu śruby okręto stanowiła jednogłośnie, wytoczyć jej autorowi
spondent Rusi — obleciała w jednej chwili po
wej do żeglugi powietrznej. O samem zaś kie śledztwo dyscyplinarne. Wytoczono mu wiec
okolicy i, przechodząc z ust do ust, zrodziła
rowaniu można jedynie dzisiaj mówić przy spo- je za to, a nie za wystąpienie przeciw prezy
cała legeude o zamordowaniu Lwa Tołstoja
kojnem
powietrzu lub przy nieznacznym wietrze; dyum. Rzeczowa wartość broszury jest uje
jego rodziny. Legenda rysowała straszliwe oE
k
s
p
1
o
z
y
a
b
o
mb
y.
Z
Sebastopola
walka
z
burzą lub z silnym wiatrem, który mna. Potępia ona ryczałtowo nasze naliyiki
brazy: widziano już Tołstoja, nurzającego się
i radzi je sprzedać. Ten sam pan autor sta
we własnej krwi na stratowanej ziemi. Cyto donoszą: Podczas rewizji w pewnym domu prawie zawsze panuje w wyższych warstwach rał się o posadę dyrektora tej samej galeryi,
wybuchła
bomba.
Jeden
polieyant
i
dwóch
atmosfery,
chociaż
go
w
dole
nie
odczuwamy,
wano sobie ostatnie słowa umierającego. W tej
żandarmów zginęło, jeden żandarm i właści jest niemożliwą, a to z powodu za małej siły którą dziś potępia. Skoro dowiedział się, że
formie legenda obiegła cały świat.
komisja archiwalna posadę nadała komu
ciel domu ranni. Lokator, w którego mieszka jaką rozporządza motor.
Kiedy Lew Tołstoj dowiedział się o tern — niu się to stało, zbiegł.
innemu, orzekł, że galerya nie nie warta.
Kwestya żeglugi powietrznej — zakończył
powiedział dobrodusznie: „To i cóż? Wszyscy
Mówca odczytuje następnie z broszury p. Ol
* W y prawa do hic g u napo ł u d n i o- informator — i zastosowania balonów do ste
umierać musimy. A czy umrzeć na łóżku, na
szewskiego jako curiosum fantastyczne pro
w
e
g
o.
We wtorek odpłynęła z Londynu angielska rowania do celów praktycznych nie jest jeszcze
morzu albo od czego innego.... Ten — tu pojekty urządzenia w Hołosku, lub gdzieindziej
wieściopisarz wskazał na niebo —już sam wie, ekspedycja do bieguna południowego. Ekspedycji w zupełności i zadowalająco rozwiązaną. Ale daleko za miastem, wśród lasu, świątyni sztuki,
przewodzi porucznik E. li. Shackleton. Ekśpe- jakkolwiek kwestya leży jeszcze, na poły w
co lepiej".
w której mieściłyby się miejskie zbiory. Obok
dycya wyruszyła w podróż na pokładzie okrętu dziedzinie badań naukowych, rządy skwapliwie
— Nowa szkoła średnia w Warsza Nemrod", który dotychczas służył do połowu zajmują sin nią, gdyż rozwiązanie tego zaga mieśeićby. się mógł — zdaniem autora bro
j projektowany miejski zwierzyniec.
wie. Od nowego roku szkolnego powstaje w wielorybów. Komendantem statku jest porucznik dnienia będzie stanowiło przewrót w dziejach szury
Wiceprezydent dr. Rutowski zbijał
Warszawie nowa ośmioklasowa szkoła filologi Rupert England. Ekspedycja przyszła do sku świata, zmieni zupełnie system komunikacji,
czna z oddziałami realnymi, którą popierać bę tku dzięki ofiarności osób prywatnych, z mię zmieni system obrony kraju, a ludzkość za- następnie cyfrowo zawarte w broszurze za
rzuty, jakoby gmina nie popierała materyaidzie Towarzystwo kultury polskuy. Pozwolenie dzy których w pierwszym rzędzie właściciel cznie zdobywać przestrzenie .atmosfery,
nie sztuki polskiej i piętnował je ostro jako
na te szkołę otrzymał p Jan Kreczmar. Przed warstatów okrętowych W. Beardinore, markiz
Tyle ów informator. Ćwiczenia z balo kłamstwa. Co do wartości dzieł sztuki,' to
mioty, wykładane w tej szkole, ujęte być mają of Graham i Douglas Stewart z Glazgowa po
nem
do
sterowania odbywały się przedwczoraj trudno jest określić ich pieniężną wartość,
w dwa kursy koncentryczne, tak, aby klasa noszą największe wydatki.
We wzlotach brały udział tak samo, jak nie można ocenić na korony
wstępna wraz z czterema niższemi dawały
Prócz załogi wchodzi w skład ekspedy
uczniom wykształcenie średnie, klasy zaś wyż cji oddział krajowy z 12 osób. Ekspedycya po wszystkie trzy balony, które sprowadzono z Wie wartości sonaty Chopina i „Ody do młodo
sze stanowić będą przygotowania do studyów siada też zapas sanek i 36 psów pociągowych dnia, a cały park aorostatyczny, który z nimi ści". Nasi lwowscy znawcy — mówił dr. Ru
przybył, był zajęty przy wypuszczaniu statków towski — krytykują obrazy miejskiej galeryi
uniwersyteckich.
Kanady i Mandżuryi, do wyprawy w okolice w powietrze. Wzlot odbywał się z wewnątrz
— Powieszony przez pomyłkę. Z War podbiegunowe, kiedy już posuwanie się statkiem fortu: dokoła stoją posterunki, niedopuszczają- sztuki, ale nie wiedzą., kto je malował. Za
rzuty ezynicne dotychczas, są albo błahe,
szawy telegrafują: W warszawskiej cytadeli będzie niemożliwe. Specyalną nowość stanowi oe do środka ciekawych.
albo są wynikiem animozji osobistej. Mala
znajdowało się dwócli politycznych więźniów, automobil, umyślnie dla celów wyprawy zbu
Pierwszy wzlot po południu odbył się rze, których obrazów nie kupiliśmy, lub kry
mianowicie bracia Jan Niewiadomski i Jan dowany, rodzaj sanek, który ma służyć wyłą o pół do drugiej. Balony, umieszczone we for
tycy, których nie porobiliśmy kustoszami,
Karol Niewiadomski. Pierwszego z nich ska cznie do posuwania się po śniegach.
cie, po krótkich przygotowaniach poszły do piszą dziś paszkwile. Jest to zupełnie natu
zano na trzy miesiące więzienia, drugiego zaś
Program wycieczki obejmuje badania ma góry jeden po drugim, nie wznosząc się jednak
na śmierć. Onegdaj rano wyprowadzono Jana, gnetyczne, oceanograficzne, zoologiczne i inne, zbyt wysoko, tak, że gołem okiem można je ralne że kupując hurtem cały zbiór, skła
skazanego na trzy miesiące więzienia na miej jednakowoż głównym celem wyprawy Shackle- było wyraźnie rozróżnić, a nawet można było dający się z przeszło 1000 przedmiotów, zna
sce stracenia. Zapewniał on o swej niewinności, tona jest dotarcie do bieguna południowego. policzyć osadę, siedzącą w łódce pod statkiem. leźć się musiały między niemi i rzeczy liche,
te lichotę, jednak wybrakujemy i z Muzeum
przedstawiając, że został skazany na trzy mie Okręt „Nemrod" udaje się najpierw do Nowej Każdy balon miał w łódce trzy osoby.
wyrzucimy. Tego rodzaju broszura jak owa
siące więzienia; nic to nie pomogło, powie Zelandyi, dokąd przybędzie z końcem listopada
Przy spokojnem powietrzu wszystkie trzy paszkwilowa, zniechęca drugich. Pan Olszew
szono go. W kilka godzin później stwierdzono i gdzie przyjmie na pokład kierownika wypra balony poszły szybko w górę, i rozpoczęły ewopomyłkę. Generalny prokurator ułaskawił Ja wy Sliackletona i sztab naukowy. W styczniu lucye. Jeden, wypuszczony nasamprzód, zwró ski, jako płatny, pozostający w usługach gminy
na Karola i skazał go na ośm miesięcy wię roku przyszłego wyruszy ekspedycya do Ziemi cił się szybko ku północy i uleciał spory .ka lunkeyonaryusz, przestrzegał p. Pawlikow
skiego i kiiratorymn Muzeum rapperswyl
zienia.
Wiktoryi, gdzie oddział krajowy przezimuje, wał, nim podążyły za nim dwa inne, w tym skiego przed powierzaniem swych zbiorów

Rada miasta Lwowa.

Kromka prowiswyosmlna.
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lwowskiej gminie. W każdym razie, w spra
wie galeryi miejskiej pojawi się wkrótce prezydyum przed Radą z nowymi wnioskami.
(Oklaski).
R. li u d e e przypomniał następnie spra
wę reformy wyborczej do Bady miejskiej i
wyraził ubolewanie, że wybrana komisya dla
tej sprawy, mimo zwoływania jej przez prezydyum, zebrać się nie. może.
Wiceprezydent dr. Eutowski przyrzekł zwołać dla tej sprawy w najbliższym
czasie posiedzenie odnośnej komisyi.
Po interpelacyi r. Chołodeckiego, w
której interpelant domagał się od magistratu za
rządzeni a środków zaradczych przeciw szerzeniu
się wścieklizny wśród kotów, uchwaliła Eada
oddać dostawę specyalnych rur do kotłów
parowych w nowej elektrowni lwowskiej za
kwotę 113.441 K. fabryce kotłów rurowych
w Módlingu pod Wiedniem, do spółki z firmą
Zieleniewskiego w Krakowie.
Następnie toczyła się niezwykle oży
wiona dyskusya nad sprawą założenia we
Lwowie parku Jordana na Żelaznej wodzie.
Referent tej sprawy radny Jaworski przed
stawiwszy w obszernym wywodzie jak taki
park miałby wyglądać, postawił w końcu na
stępujące dwa wnioski:
1. Rada miejska uchwala w zasadzie
urządzić miejski park do gier i zabaw na
gruntach Żelaznej wody.
2. Rada wzywa magistrat do opraco
wania szczegółowych wniosków co do urzą
dzenia tego parku i przedłożenia ich drogą
regulaminową Radzie miejskiej do uchwały.
Wnioski te uchwalono jednomyślnie,
poczem po krótkiej dyskusyi uchwalono je
szcze oddać asfaltowanie ul. Serbskiej asfal
tem komprymowanym p. Kuźnickiemu za
10.127 koron, ul. Lindego asfaltem lanym
p. Szelidze-Łyszkiewiczowi za 7.252 koron,
targowicy na placu Unii Brzeskiej asfaltem
lanym firmie. „Bracia Mund“ 26.460 koron,
a ulicy Fredry asfaltem komprymowanym
p. Eberowi, względnie, gdyby okazało się, że
on niema koncesyi, co zarzuca mu departa
ment przemysłowy, p. Kuźnickiemu, po 15
koron 80 hal. za metr kwadratowy.
Na tern zamknął wiceprezydent dr. Ru
to wski o godzinie 10 wieczorem posiedzenie.

LISTY Z MOBCHIDI.
Wystawa sztuki w »Pałacu kryształowym «.
I.
(Fritz August von Eaulbach. — Edmund
llarbarger. — Wilhelm von Diez).
Katalog tej wystawy, obleczony w or
dynarnie fioletową okładkę (aby zwracał na
wystawach księgarskich uwagę), wskazuje po
kaźną liczbę 2500 przedmiotów sztuki, za
pełniających ściany i przestrzenie siedmdziesię.ciu smętnych, jak stan niemieckiej sztuki,
sal. .Jeśli sądzisz, miły czytelniku, któryś nie
był w Monachium, iż owe 2500 „dzieł sztuki“ (?) sprawia oglądającemu je przyjemność,
to się sromotnie.mylisz. Wyobrażasz sobie, że
znajdziesz tam odzwierciedlenie dusz artystów,
dążenia do nowych i wzniosłych celów, go
nitwę. rycerską o złote ostrogi artyzmu, sil
ne indywidualności, arcydzieła tej reklamo
wanej jak „jedyne środki11 na.... poty nie
mieckiej sztuki, której się u nas więcej po
święca uwagi niż naszej sztuce (nietylko „Sztu
ce11), którą reprodukuje się za drogie pienią
dze płacone księgarniom i redakcyoin nie
mieckim w naszych tygodnikach ilustrowa
nych, mimo, iż zazwyczaj reprodukowane nie
mieckie obrazy są liche a klisze, zużyte w
Niemczech trzykroć sto tysięcy razy (w Kunst
fur Alle), są zniszczone i nie dają żadnego
wyobrażenia o reprodukowanym obrazie, gdy
tymczasem warszawskie tygodniki ilustrowa
ne reprodukują obrazy krakowskich artystów
nie prosząc o pozwolenie — albo też nic nie
płacąc za otrzymane pozwolenie, co w Niem
czech, Francyi i gdzieindziej nie uszłoby bez
karnie. Sądzisz zapewne, czytelniku drogi, że
owe 2500 przedmiotów „sztuki11 są ucztą, roz
koszną, artystyczną, karmiącą oczy widza,
żądnego niezwykłych wrażeń, że są czemś
tak olimpijskiem, iż daleko naszym przez na
sze społeczeństwo z niedowierzaniem przyj
mowanym wielkim artystom do doskonałości.
Wierz mi jednak, iż jesteś w niesłychanym
błędzie. Bądź jednak pewny, iż między owemi 2500 lichotami obecnej wystawy znajduje
się. może 150—200 obrazów budzących za
ledwie średni interes, a z tych 200 może 20,
które zasługują na nazwę znakomitego dzie
ła sztuki. Reszta zaś pokornie prosi, aby je
za drzwi nie wyrzucono i nie umieszczono z
litości u drugorzędnego handlarza wyrobów
„artystycznych11, albo u handlarza podlejszych
garniturów mebli, dającego jako dodatek do
towaru obraz — jak się to często zdarza w
Monachium. Żądasz może dokładniejszych
wyjaśnień? Owszem!
W Monachium żyje około 5.000 (pięć
tysięcy!) artystów obojga płci. Udowodniono
zaś statystycznie, iż przyborów i środków

malarskich sprzedaje się rocznie o 150.000 ma
rek więcej niż wynosi suma, pobrana za sprze
dane „dzieła sztuki11. Oto rozwiązanie trudnej
na pozór zagadki. Nie koniec na tern. Na
wystawę „Secesyi11 przysłano w tym roku
dwa tysiące obrazów; przyjęto zaś... dziesią
tą część. Opowiadał zaś jeden z najwybi
tniejszych handlarzy „sztuki11 w Monachium,
że u niego na składzie leżą obrazy, czekając
po kilka lat nim przyjdzie na nie kolej, aby
je wystawić na sprzedaż. Ci handlarze obra
zów są panami życia i śmierci najgłośniej
szych artystów, których umieją zamieniać
zwolna na dostawców towarów, zwłaszcza je
śli się artyści u nich zadłużą. Wystarczy w
Niemczech zdobyć sobie „markę11 jednym
obrazem, aby mit sanfter Gewalt ze strony
handlarza stać się niewolnikiem mamony i
automatem wyrzucającym z siebie obrazy,
które oczywiście zwolna spadaj a z ceny, zmu
szając malarza do hyperprodukcyi. Co stało
się z twórczością Stucka? Ten słynny twór
ca" „Wojny11 i „Grzechu" należy chyba do
najbardziej politowania godnych malarzy.
Cóż mają czynić ci, którzy albo małym ta
lentem rozporządzają, albo też z powodu mia
żdżącej konkurencyi nie zdobyli i nie zdobę
dą nazwiska — uznanie bowiem nie wystar
czy!? Oddają się pospolitemu nierządowi
„artystycznemu11 i ofiarowują handlarzom ram
swoje „obrazy11 w depozyt lub sprzedają je
po kilkadziesiąt marek tahdeciarzom. Tego
rodzaju „dzieła11 spotykamy bez liku w
„Glaspalaście11; to nie artystyczna konkuren
cja, nie współubieganie się o wyższe uzna
nie — ale roztrącanie łokciami i żebranina
o względy mniejszych i większych parweniuszów — „mecenasów11, kupujących martwe
natury do ozdobienia gabinetu lub jadalni,
a nagą bakchantkę do kawalerskiego salonu;
to nie współubieganie się, lecz walka uli
czna głodnych pauprów, wyczekujących z upra
gnieniem chwili, aż zjawi się ktoś, kto im
rzuci kilka groszy, zapewniających zdobywcy
ulgę w walce o byt. Wstrętna rzeczywistość!
W najlepszym razie wystawa kokot na miej
skim skwerze. Sądzisz czytelniku, że Niemcy
popierają sztukę lub znają się na niej ? Nie
chce, aby mnie posądzono o uprzedzenie;
więc niech mi wolno będzie przytoczyć kilka
ustępów z wybornej książki monachijskiego
literata Józefa Eiiderera, wydanej niedawno
p. t. „Miinchen11 (Monachium Georg Miilłer,
1907). Obraz, który kreśli nam Riiderer
jest bardzo podobny do tego, który się też
u nas widzi na wystawach sztuk pięknych.
W Monachium istnieje t. zw. „Kunstverein“,
ten sam, w którym przed laty wystawił
„Czwórkę11 Chełmoński, przed której rozsza
lałymi końmi usuwali się poczciwi piwosze,
wołając: „Zu viel Leben!11 — Riiderer pisze:
„To Towarzystwo, jak sama nazwa „traf
nie11 określa, ma za zadanie popierać sztukę.
Istnieje już sto lat, liczy sześć tysięcy człon 
ków, między nimi ukoronowane głowy Euro
py. Tam zbierają się w każdą niedzielę pa
nowie i panie w wielkiej liczbie. Wchodzą
i wychodzą, pchają się i popychają wzaje
mnie, a wśród tego typy i grupy ludzi, któ
rzy raz na zawsze zapewnili Towarzystwu
wszechświatową sławę. A wiec jeden leutnant, który pierwszy raz pokazuje się oficyalnie z narzeczoną, tam drugi oznaczający
pięknej kobietce rendez-eous, tam znowu ma
tka zachwalająca jedną z trzech córek pra
ktykantowi sądowemu, ówdzie wreszcie dwie
starsze damy wymyślające na nią energicznie.
Jeśli jest wiosna, to odbywa się krytyka no
wych kapeluszy; spadł deszcz orderów —
to szczęśliwcy przychodzą, aby odbierać naj
szczersze życzenia; a jeśli stał się publiczny
skandal, to w „Kunstvereinie“ bywa powiększa
ny. Prócz tego wiszą oczywiście obrazy na
ścianach, nikomu bynajmniej nie zawadzając.
Następnie rozdaje Verein w Nowy Rok mie
dzioryt lub rysunek każdemu, kto wkładkę
punktualnie zapłaci. Pan Maier lub Meier,
p. łluber czy też Hueber, pan Miiller albo
Miller — i jak się tam zowie — otrzymuje
podarunek, tak jak każdy inny. Całe miesz
kanie ma nimi zawieszone. Prócz tego po
siada ich całą masę na strychu, zebraną przez
jego ojca, dziadka i pradziadka. Wszystko to
dawno zmarli panowie, wszyscy Monachijczycy, wszyscy członkowie „Kunstvcreinu“,
którzy podobnie jak ich potomek powiedzieli
sobie zupełnie trafnie, że trzeba coś dla sztuki
robić. Oryginalnych obrazów nie kupowali;
wyrzucali z powagą wszystkich tych za drzwi,
którzy odważyli się poddać im podobną myśl.
Ale czy inni kupowali? Browarnik? Rzeźnik
en gros? Kawiarz en gros? Ludzie mający
dziesięć lub dwadzieścia razy większy mają
tek? Ludzie posiadający książęce mieszkania,
ekwipaże i liczną służbę? Ani im na myśl
nie przyszło, a owym milionerom bynajmniej
już nie. Niech tani sobie Pan Bóg opatrzy
tych malarzy i rzeźbiarzy. Bo to są darmozjady;głodomory, którzy nic pożytecznego nie
robią, a którzy służą do tego, aby wśród tego
życia zgotowali nieco rozrywki, w niedzielę
zaś dali sposobność do pogadanki. Zresztą
państwo czyni już dość dla sztuki. W każ
dym roku kupuje za 100.000 marek obrazów,
zapycha nimi zbiory, buduje pomniki i stu
dnie, z którego to powodu obywatel nie po
trzebuje sobie odmawiać szklanki piwa11. Oto

Monachium jako „miasto sztuki11! Dlatego
kto chce wegetować, ten musi zrzec się in
dywidualności, być grzecznym dla publiczno
ści i mieć respekt przed jej gustem. Albo —
rysować dla Simplicissimusa i Jugend, jeśli
ma talent — satyryczny. Wróćmy jednak do
wystawy w „Glaspalaście!11
(Dokończenie nastąpi).
Sagittarius.

GOSPODAm i handel.
Ciągnienie losów tureckich. Przy
wczorajszem ciągnieniu losów tureckich, od
bytem w Konstantynopolu, główna wygrana
600.000 franków padła na los nr. 34.378,—
druga wygrana 60.000 franków na los nr.
303.727.

Targ zbożowy.
Lwów, 2 sierpnia. Waluta koronowa
Cena za 50 kg. loco Lwów. Pszenica gotowa
10'— do 10-25, pszenica na termina — •— do
—' —, żyto gotowe 8’50 do 9’ —, żyto na ter
mina —•— do—• —, owies obroczny gotowy
9’50 do 10’—, owies obroczny na termina
—■— do —■—, jęczmień pastewny —•— do
—, jęczmień browarniczy —•— do —,
rzepak 15.75 do 16-—, Inianka —do —,
groch pastewny 11-50 do 12’—, groch do go
towania —•— do — • —, wyka----- do—-—,
nasienie lniane — •— do — •—, nasienie ko
nopne —do —, bób —do
bobik —•— do —'—, hreczka — •— do
kukurudza nowa — •— do — • —, kukurudza
stara —'— do —•—, chmiel za 56 kilo
— •— do —•—, koniczyna czerwona —•—
do — , biała — •— do —, szwedzka — •—
do —•—, tymotka —•— do —•—.
Spirytus loco za 50 litr, paritas goto
wy Tarnopol 50'50do5L—, na termin — •—
—•—, ekskontyngentowy 30’50 do 31 •—.

OSTATNIA POCZTA.
= P. Minister skarbu dr. Korytowski wyjechał wczoraj na odpoczynek letni
na Semmering.
= Prezes francuskiego gabinetu p.
Clemenceau przybył wczoraj do Karls
badu.
= Eclair zamieszcza artykuł, w którym
przepowiada bliskie rozbicie się soju
szu francusko-ro ssyjskiego. Winę
tego przypisuje Eclair prezesowi gabinetu p.
Clemenceau i jego anglofilskiej polityce.
==Z Belfast donoszą:Przywódca strejkujących polieyantów Barred, oraz pięć in
nych poiicyantów zostało ze służby wyklu
czonych.
--== Wicekról irlandzki w rozkazie dzien
nym do policyi Dublinu, ubolewa z po
wodu jej zachowania się i oświadcza, że rząd
nie może przyjąć jej petycyi, która świadczy
o wielkim braku dyscypliny i przedstawia
objaw groźny.
= Do W. Allg. Ztg. donoszą z Bel
gradu, że jniędzy Turcyą a Serbią za pośre
dnictwem tureckiego specyalnego emisaryusza Munirabaszy, zawarta została konwen
cja, która oba państwa bardzo zadowoliła,
a opiera się na następujących trzech pun
ktach:
1. Turcya obowiązuje się w razie woj
ny Serbii z Bułgaryą, dać Serbii pomoc przez
wypowiedzenie Bułgaryi wojny.
2. W razie wojny Turcyi z Bułgaryą
Serbia zachowa ścisłą neutralność.
3. Turcya obowiązuje się bronić eko
nomicznych i narodowych interesów serb
skich w trzech macedońskich wilajetach.
= Wskutek niedawnej uchwały rządu
francuskiego, internowano króla Anamu
w jego pałacu i ustanowiono radę regencyj
ną. Nie wydarzył się z tego powodu żaden
wypadek.
= Departament państwa w Waszyngto
nie ©trzymał od generalnego konsula Stanów
Zjednoczonych w Seul doniesienie, iż wczo
raj zginęło tam i zostało ranionych 40 Korejczyków. Do starcia przyszło przy rozbra
janiu wojska korejskiego. Japończycy mieli
nieponieść żadnych strat.
Po rozwiązaniu armii koreańskiej, zebra
ło się kilku Koreańczyków w pobliżu Wielkie
go Dzwonu. Gostęp do koszar zamknęła pie
chota japońska z karabinami maszynowymi.
Wczoraj rozbrojono w Seulu 2000 żołnierzy.
Koreańczycy otrzymają całoroczny żołd.

Prognoza na jutro.
Wiedeń, 2 sierpnia. Prognoza na 3
sierpnia. W Galicy i wschodniej i z a-

chodniej: Miejscami pochmurno, słabe
wiatry, miernie ciepło, skłonność do burzy.

Koloszwar, 2 sierpnia. Na linii Koloszwar-Banllyhunyad wykoleił się wczoraj wie
czorem koło stacyi Magyarnadas pociąg cię
żarowy. Trzy wagony zdruzgotane.
Karłowice, 2 sierpnia. Zwłoki Brankovicsa złożono na katafalku w pałacu i wy
stawiono na widok publiczny. Nadeszły licz
ne kondolencye, między innemi od Najd. Arcyksięcia Rainera, Ludwika Salwatora, Fran
ciszka Salratora, od hr. Apponyiego, od me
tropolitów serbskiego, czarnogórskiego, czerniowieckiego.
Poznań, 2 sierpnia. (Tel. pr.) Wczo
raj po południu opuścił więzienie tutejsze
odpowiedzialny redaktor Postępu Julian Trocha, po odsiedzeniu pięciu miesięcy za arty
kuł w sprawie szkolnej.
Na powitanie redaktora Lecha, p. Sta
nisława Szymańskiego, który po odbyciu
sześciomiesięcznej kary; opuszczał więzienie,
zebrały się tłumy publiczności; polieya tłum
rozproszyła.
Paryż, 2 sierpnia. Prokurator państwa
postawił dziś Izbie radnej wniosek tymcza
sowego wypuszczenia Ferroula i współobwinionych na wolną stopę.
Londyn, 2 sierpnia. W Izbie gmin oświadczył sekretarz stanu dla spraw zagra
nicznych Grey, że Anglia zadowolona jest,
iż poruszyła sprawę rozbrojenia i uchroniła
tę sprawę od zapomnienia. Delegaci angiel
scy na konferencyę w Hadze zgodzą się na
takie propozycye, które mogłyby być przyjęte
przez inne mocarstwa. Anglia nie chce, ażeby
na tej konferencji przyszło do sporu. Co się
tyczy zamierzonej umowy z Rossyą, celem
tej umowy jest usunięcie, o ile możności,
wszystkich spraw spornych między obu pań
stwami, a może to nastąpić bez naruszenia
spraw wewnętrznych. Gdyby usunięcie tych
różnic rozwinęło się w przyjaźni, "wówczas
stopień tej przyjaźni będzie odpowiadał opinii
publicznej angielskiego i rossyjskiego narodu.
Oystcrbay, 2 sierpnia. Sekretarz pre
zydenta Rooserelta ogłasza, że departament
marynarki czyni już przygotowania do wy
słania floty Atlantyckiej na Ocean Spokojny.
Waszyngton, 2 sierpnia. Departament
państwowy nie otrzymał wcale protestu Ja
ponii przeciw wysłaniu floty atlantyckiej,
ani też takiego protestu nie spodziewa się.
Nowy Jork, 2 sierpnia. Zbrodnicze na
pady na kobiety i dzieci szerzą się tu w za
straszający sposób. W ostatnim czasie zna
leziono wiele dziewcząt uduszonych i znie
kształconych. Szef policyi oświadczył, że po
lieya ma za mało sił do dyspozycji, aby wy
kryć zbrodniarzy. Polieya wezwała rodziców,
aby dzieci nie puszczały samych na ulice.
Wśród ludności panuje wielkie wzburzenie.
Seul, 2 sierpnia. Wczorajszą walkę w
Seul spowodował opór jednego batalionu ko
reańskiego przeciw rozbrojeniu. Podczas wal
ki strzelano z karabinów i armat. Kilka po
cisków wpadło do konsulatu amerykańskie
go, nie, wyrządziło jednak szkody.
Sprawa marokkańska.
Madryt, 2 sierpnia. Rząd postanowił
wysłać hiszpański okręt wojenny do Casa
blanca.
Tangcr, 2 sierpnia. (B. Reutera,). Suł
tan zawiadomił zastępców mocarstw, że z po
wodu wystąpienia francuskich urzędników
cłowych kilka szczepów burzy się. Sułtan po
czynił zarządzenia, aby mieszkający w Rabat
Europejczycy wstrzymali się od przekrocze
nia granicy miasta.

Położenie w Królestwie Polskiem
i w Kossyi.
Warszawa, 2 sierpnia. (Tel. pr.) Z po
czątkiem nowego roku szkolnego powstać ma
w Żyrardowie, pod Warszawą, seminaryum
dla nauczycieli ludowych zakłada je peda
gog Ksawery Dąbrowski. Przy seminaryum
ma być urządzony internat i szkoła wzo
rowa.
Lublin, 2 sierpnia. (Tel. prym). Re
daktor Lublanina Kazimierz Jankowski, ski>
zany na 500 rubli lub 2 tygodnie, więzienia,
przed kilku dniami, za artykuł p. t. „Obudź
się i posłuchaj rossyjski narodzie, co myślą
i mówią o tobie Polacy1 i za wydrukowanie
korespondencji z Kazimierza nad Wisłą, wy
brał karę więzienia i rozpoczął ją wczoraj.
Kowno, 2 sierpnia. (Tel. prym.). Z po
lecenia carskiego został bar. Gustaw Lerchenfeld mianowany konsulem niemieckim
na gubernie: wileńską, grodzieńską, kowień
ską, mińską i suwalską. Konsul będzie urzę
dował w Kownie.

Odpowiedzialny redaktor:

Adam K r echowi cck i.

NADESŁANE.
S>k>. Asia ni <xrełm;*ki
ordynuje 5- tli zrobach dróg mocze*
wycll od 2 do 4 po południu
Lwów, ul. Akademicka 8.

Do

OBaaHnBHBe»mgGB9«isBnttaBnKWBHa^Hn£»t35iffia9m£E
Utrzymuje ssa składzie
Jako korzystną lokacyę kapitału
czasopisma zagraniczne
polecamy
4%
Obligacye
funduszu
propin&eyjnego,
FRANCUSKIE-.
4% Pożyczkę krajową,
Fin de siecle, Frou-Frou, Jean qui 4°/o Pożyczkę m. Lwowa.
rit, Journal p. tous, Rire, Śourire, Yis
en culotte rouge, Les Modes, Femi- Papiery te kupuje i sprzedaj'.; aajkorzyst.s.iej
na, Le Theatre, Les Arts, Ja sais tout,
Dom bankowy i kantor wymiany
Fantasie.

Sefca! I Łilaem.

WŁOSKIE

najęcia!

ul. A$i>yka Mr.
I pwk&j kaw pisarski
z osobnym wchodem i zupełncm ume
blowaniem.

L’Asmo,, II Secolo XX.
ROSSYJSKIE:
Zlecenia z prowincyi odwrotną po
Strana, Szut (bumoryWezny). Nowoje
cztą bez doliczenia prowizyi.
Wremia, Rus. Prowidnyk, Ruskija
Wiedomosti, Towarysscz,
ANGIELSKIE:
Ogromna nędza.
Frys Magazine, Strand Magazine,
Wide World Magazine, GasseTs Ma Sercom ofiarnej publiczności polecamy naj
gazine, Munsey Magazine, Ainslee goręcej Józefę Sikosińską, zamieszkałą przy
Magazine, Everybody Magazine,
ul. św. Wojciecha liczba 15, dotkniętą nie
Smart Set.
uleczalną wadą serca, sparaliżowaną, chorą

Poszukuje się kupna
STARYCH MEBLI mahoniowych
ale w dobrym stanie.
Zgłoszenia pod „Meble“ Biuro ogło
Biuro dzienników; czasopism i ogłoszeń
szeń, Pasaż Hausmana 9, Lwów.
LvF©w, Pasaż Hausmasss 8. .

ce

ar 1

lwowskiej Izby handlowej i przemysłowej.
I. Akeye za sztukę.
Banku hip. gal. po 200 zł.(400 kor.)
Banku gal. dla handlu i przem.
po zł. 200 (400 kor.) ....
Kol. Lwów-Czern.-Jassy po 200
zł. w. a. w srebrze (400 kor.)
Fabryki wagonów w Sanoku przedtern Lipińskiego po 500 kor. .
Tow. dla gal. przedsieb. elektryeznyeh wod. po 200 zł. (400 kor.)

płacą | żądają
walutą koron.
K h | K h
568 — i 576 —
103 - 110 557 — 563 —

400 - 500 -

400 - 410 -

II. Listy zastawne za 100 kor. ©
Banku h. g. 5 pr. w. a. wyl. z 10 pr. bo 110 50 111 20
„ 4*/a pr. „ los w 50 1. © 99 20 99 90
„
„ „ 4 pre. „601. po 200 k. © 94 90 95 60
„
kraj.4*/apr. „ los w 51 1.
99 70 100 40
„
„ 4 ^F. „ los w 57 1. -Cs
95 10 95 80
Tow. kred. gal. ziem. 4 pr. (pierw- ©
•i-ł
sza emisya)..............................
96 50 __ _
Tow. kred, galie. ziemslt. 4 pr. A
los w 4:1
lnt.........................
97 4 pr. los w 56 lat.................... a
95 30 96 ©
III. Obligri za 100 kor.
Gal. funduszu propin. 4 pr. w. a.
Buków, funduszu propin. 5 pr. w. a.
Komunalne Ban. kr. 5 pr. (2 em.)
„
„
„ 4*/apr. (3em.) s
„
„
„ 4 pr. (4 em.) ©
K»l. lokalne dtto 4 pr..................
Pożyczki kr. 4 pr. po 200 kor.
z roku 1893 ..............................
Pożyczka m. Lwowa 4 pr. . . .
n
„
„
4 konwen. .

IV. Losy.
M. Krakowa po zł. 20 (40 kor)

96
101
—
99
93
93

80
__
70
50
50

97 50
101 70

100 40
94 20
94 20

94 50 95 20
93 20 93 90
96 - 96 70
85 - 95 -

V. Monety.
Dukat cesarski..............................
20 frenkówka..............................
100 rubli rossyjskich srebrnych
„
„
„ papierowych
100 marek niemieckich ....

11
19
250
252
117

30
10
—
10
50

11
19
252
254
118

43
30
10
-

K/urw giełdy wiedeńskiej.
Dnia 31 lipca 1906.
A. Ogólny dług państwa.
Jednolity dług państwa w banknot.
maj-listopad..............................
styczeń-lipień..............................
Jednolity dług państwa w srebrze
luty-sierpień..............................
kwieeień-uaździernik ....

płacą

żądają

96 95
96 85

9515
97-05

98 30
9825

98-50
9645

Koronowa waluta.
płacą
bosy z roku 1854 po 250 zł. mk. 32 pr. ——
„
„ 1860 po 500 zł. w. a. 4 pr. ——
„
„ „ 1860 po 100 zł. 4 pr.
„
„ „ 1864 po 100 zł. . . 249 —
„
„ „ 1864 po 50 zł. . . 249—
Listy zast. domen państ. po 120 zł. 5 pr. 290 —

L. e,z. E. 123/7 (5)
(6241 2-3)
Na żądanie dra Łukasza Safianu w Ko
py czyńcach odbędzie się dnia 16 .sierpnia
1907 o godz. 12 w południe w sądzie niżej
wymienionym, w biurze Nr. II. licytacya re
alności objętej whl. 1157 ks. gr. gminy Wasyłkowce, w skład której wchodzi pgr. Ik.
2147/2 rola, na której pobudowany jest dom
mieszkalny z drzewa i gliny w całości nie
wykończony, składający się z jednego pokoju,
sieni i kuchni, wychodku, szopy na węgle, stu
dni, młyna o 6 kamieniach pędzonego mo
torem o sile 30 koni, systemu Korting, war
tości wraz przynależytościami 21.406 kor.
Najniższa cena wynosi 10.703 kor., po
niżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do
skutku.
Wadyura wynosi 2140 kor. 40 hal.
Warunki licytacyjne, które się nininiejszem zatwierdza i odnoszące się do
tej nieruchomości dokuinenta (wyciąg ta
bularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenie
nia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia,
przejrzeć podczas godzin urzędowych w są
dzie niżej wymienionym, w biurze Nr. II.
podczas godzin urzędowych.
Takie prawa, wobec których niniej
sza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo

Koronowa waluta.

żądają

płacą

zadają

E. Obligacje indenwizacyjne.

Kroac.yi i Sławonii.........................96’—
92-95
Węgier za 100 zł. 4 pr......................
9P95
253'
2-53—
F. Inne publiczne pożyczki.
291—
Poż. reg. Dunaju z r. 1878 los 5 pr. 103-— 104—
B. Dług' państwa (wszystkich w Radzie państwa
Poż. kraj. Bukowiny z r. 1893 los
reprezentowanych krajów koronnych).
96- 25
za 200 kor. 4 pr.............................. 95'2b
Bukowińskie obi. propinaeyjne los
Austr. renta złota wolna od podatku
za 100 zł. 5 pr................................. 101-60 102-60
za 100 zł. 4 pr.................................115-25 115 45
94 —
95—
Cal. poż. kr. z roku 1893 4 pr. . .
Austr. renta w wal. kor. wolna od
96-30
97- 30
podatku 4 pr..................................... 96-90
97’10 Gal. obi. prop. z roku 1889 4 pr. .
Pożyczka miasta Lwowa z r. 1896
96-50 97-50
4 pr.....................................................
C. Obligacje kolejowe.
Renta włoska za 100 lirów (96 ko
Kol. Arcyks. Albrechta za 100 zł. 4 pr.
96'50
97- 50
ron) 4 pr...........................................
Kol. Cesarz. Elżbiety w zlocie wolne
94-50 100-50
Poż. serb. prem. za 100 frank. 2 pr.
od podatku za 100 zł. 4 pr. .
113 80 114-80 Tureckie obi. prem. kol. za 400 frank. 182-25 183-25
Koi. Ces. Elżbiety za 200 zł. mk.
472—
5:i/4 pr. (osteinp. akeye) .... 468' 6. Listy zastawne. Oblig. hipot. i listy dłużne
Kol. Cesarza Franciszka Józefa za
(za 100 zł. Norn.)
100 zł. 5’/., pr.................................. 119-90
120- 90
Anglo-Austr. banku los w 30 1.
pr.
—
Kol, Karola Ludwika po 200 zł. mk.
96-35 ’ 9710
(ostemp. akeye)..............................95-95
96-95 Austr. zakł. kr. ziem, los w 50 1 4 pr.
,, cbl. prem. z r. 1880 3 pr. 258 -50 264-50
Kol. Arcyks. Rudolfa w wal. koron,
„
„
,,
„
„ 1889 3 pr. 269-50 275-50
wolne od podatku 4 pr...................95 90
96- 90
Buków, zakł. kred. ziem. los 5 pr. 100 70 10P70
„
„
„
„
„ 4 pr.
97-50 98-50
Obligacje pierwszeństwa (kolejowe).
Gal. ake. b. hip. 10 pr. prem. los 5 pr. 110-50 11P50
Kol. Arc. Albrechta za 300 zł. 5 pr. JOB —
„ „ „ „
los 50 I. 4*/2 pr. . .
99-25 99 50
w zlocie za 200 zł. 5 pr. . . . 120-— 121—
„ „ „ a
„ 60 I. 4 pr. . .
95-— 9(5Kol. Czeskiej zach. za 200, 1000 i
Gal. Tow. kred. ziem. 4 pr. los. 56 lat 94-90 95 90
5000 zł. 4'pr.....................................96-15
9715
,,
„
.,
„ 4 pr. los. 41 lat 9S-—
99—
Koi. Czeskiej emiss. z r. i895 za 400
„
„
,,
„ 4 pr. stare . .
97-35
98-35
kor. 4 pr............................................ 97-10
98- 05 Banku kraj, dla Galicyi Lodoineryi
Kol. północnej ces. Ferdynanda em.
4*/a pr. 5P/a lat zwrotne . . . 99’30 100 30
z r. 1886, 4 pft............................... 97-40
98.40 Banku krajowego oblig. komun. 3
Kol. północnej ces. Ferdynanda em.
emisya 42 łat 4*/a pr.............. 99-10
1.00'10
z r. 1887, 4 pre. (sr.).................... 97-40
97- 40 Banku kr. losy 57*/2 1. za 200 k. 4 pr. 93 40
94-40
Kol. północnej ces. Ferdynanda em.
Austro-wes-. banku 50 lat 4 pr. . . 97-40
98 40
z r. 1887, 4 pre. ...... 97 40
97-40
,,
50 lat w. k. 4 pr. 99-—
100—
Kol. północnej ces. Ferdynanda em.
z r. 1888, 4 pre............................... 97-40
97-40
H. Obligacje z prawem pierwszeństwa
Kol. północnej ces. Ferdynanda em.
za 100 zł. nom.
z r. 1891, 4 pre.
97 40
97-40
Tow. żegl. par. po Dunaju za 400 i
Kol. północnej ces. Ferdynanda em.
10.000 ui. 4 pr............................. . 113- 114z r. 1898, 4 pre............................... 97 40
97- 40
Tow. żegl. par. po Duu. Em. r. 1886 pr. 113 — 11.4—
Kol. północnej ces. Ferdynhnda em.
z r. 1904, 4 pre. . .' . . . . 98-10
99- 10 bolej Lwow-Czern.-Jassy z r. 1884
za 300 zł............................................
87-25 88-25
Kol. bukowińskiej lokalnej za 400
Kolej Lwów-Ozern. z r, 1884 za 300
kor. 4 pr............................................97-—
98- 95-75
zł. 4 pr...............................................
94-75
Kol. galie. Karola Ludwika 4 pr. . 9675
97-75
Gal. kol. lok. wschód, za 100 zł. 4 pr.
Kol. Iwowsko-czern.-ja&skiej z roku
1894 4 pr..................................... .
95.60
96.60 Weg. gal. kol. em. 1870 za 200 zł. 5 pr. 102— 103-„ 1S90
„
4 pr.
99-75
—
Kol. Arcyks. Rudolfa (Salzkammei-gut) za 400 marek 4 pr.
... 114 20 11.5-20
J. Losy (za sztukę).
D. Dług państwa (krajów korony węgierskiej).
Budapeszteńskie (Basiliea) 5 zł. . .
22-25
20-25
Zakład kred, dla liandl. i przem.100 zł. 422— 428—
Węg. złota renta za. 100 zł. 4 pr.
„
„
w wal. kor. 4 pr.
92'45
92-65 1 Cla\-y 40 zł. m. k. ...... . 140— 146'—
obi. pr. reguł. Cisy 4 pre. . . 139 75 141-75 ; Pożyezka miasta Insbruku 20 zł.
84—
88—
poż. prem. za 100 zł. (200 kor.) 184-50 186 50 j Losy miasta Krakowa 20 zł. . . .
89-50
93 50
59 50
„
„
„ 50 7,1.(100 kor.) 184 50 186 50 [ Pożyczka miasta Lubiany 20 zł. . .
63 50

3HT

Licytacye.

na oczy, pozbawioną wszelkich środków do
życia. — Zwracamy się z prośbą o nadsyła
nie łaskawych datków do Administracyi
naszego pisma.

■ JSŁ

nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze
nia tego rodzaju co do samej nieruchomości
nie mogłyby być już ze skutkiem podno
szone.
Te osoby, dla których jakie prawa lub
ciężary na powyższej nieruchomości bądź
obecnie już istnieją, bądź w toku postępowa
nia licytacyjnego powstaną, zawiadamiane
będą o dalszych wydarzeniach tego postępo
wania jedynie przez przybicie na tablicy są
dowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są
dowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie
sądu zamieszkałego.
Wyznaczenie terminu licytacyjnego na
leży zanotować na karcie ciężarów wykazu
hipotecznego dla wzmiankowanej nierucho
mości.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.
Husiatyn, dnia 27 czerwca 1907.
L. cz. E. 990/7 (4)
(6230 3-3)
Na żądanie pow. Towarzystwa zaliczko
wego w Brzozowie odbędzie się dnia 27
września 1907 o godzinie 10 przed połu
dniem w sądzie niżej wymienionym, w biurze
Nr. 17 licytacya a) realności whl. 1088 ks.
gr. Brzozów, obszaru 2877)° bez budynków;
b) realności whl. 1108 ks. gr. Brzo
zów, obszaru 520 s.2 pastwiska;
c) połowy realności whl. 1116 ks. gr.

<J

Kawiarnia
Jietósk
1
zzzzz znakomita kawa.
Przyjechali do Lwowa.
Dnia 2 sierpnia 1907.

Hotel George’a.
PP. J. hr. Korytowski z Płotycza, L.
Horodyski z Tłusteńkiego, L. Branus z Droho
bycza, K. Schrecker z Demni wyżn.

Hotel Imperial.
P. T. Cybulski z Humnisk.

Hotel Europejski.
P. S. Tauszyński z Bakowiec, K. Wy
socki z Ostobuża.

Grand Hotel.
P. J. Poznański z Tarnobrzega.

Hotel Stadtmullera.
P. J. Zamorski z Tarnopola.

Hotel 7ictoria.
P. M. Witkowski z Rossyi.
Koronowa waluta.
płacą żądają
Palfy 40 zł. di. k.................................175 50 181 50
Czerw, krzyża austr. tow. 10 zł. .
. 44-— 46—
Czerw, krzyża węg. tow. 5 zł. .
. 26 25 28 25
Losy fund. Arcyks. Rudolfa 10 zł. . 67-— 73—
Salina 40 zł. m. k............................... 199 — 205—
Pożyczka miasta Salzburga 20 zł.
. 88'— 92—
K. Akeye banków (za sztukę).

Banku Anglo-Austr. 240 kor. . . . 304-—
Peszt. Banku handl. 500 zł. . . . 3395’—
Zakł. kred, dla handlu i przeiu. . . 651-50
Węg. Banku kredyt. 200 zł. . . . 7-53-50
Dolno austr. tow. esk. 400 kor. . . 569'—
Galie, banku hip. 200 zł..... 573 —
,,„ dla han. i przem. 200
zł. 105—
Banku dla krajów koronnych 200 zł. 432 50
„
Austro-węg. 1400 kor. . . . 1630—
„
Związku (CJnionbank) 200 zł. 540—
Czeskiego banku związkowego 100 zł. 241-75
Zivnosteńska banka 100 zł. ... 24P—

304 50
3405—
652 50
75450
571—
575—
111—
433 50
1640—
541 —
242 75
241-75

L. Akeye Przedsiębiorstw transportowych.
Buk. kol. lok. ake. pierw. 200 zł. . 475-— 479—
„
„
„ akeye zakład. 200 zł. 396— 426-—
Kolei półn. ces. Ferd. 1000 zł. mk. 5220— 5260—
Kol. Lwów-Bełzee (ake. pierw.) 200 zł. 416— 426—
„ Lwów-Czern.-Jassy 200 zł. . . 560— 561-„ Lwów - Kleparów - Jaworów lok.
400 kor...............................................
365—
Austr. Towrżegl. naDunaju 500zł. mk. 991-— 993—

M. Akeye Przedsiębiorstw przemysłowych.
Tow. kopalń węgla w Briix 100 zł.
Galie, karpackie naft. tow. 500 kor.
Austr. tow. górnicze Alpiue 100 zł.
Prag. tow. Żelazn, przem. 200 zł. .
Sehodniey 500 kor...............................
Tureek. zarz. tytoniów. 500 franków
Trifail. tow kop. węgla 70 zł. . .

N.

733 - 738-531-- 540-—
591-90 59290
2600-- 2(510—
50850 510—
418-50 419 251- 254' -

Weksle.

Berlin za lpO marek 5 pr. . .
—
Londyn za 10 funt. szt. 4 pr. . 240-321/,
Paryż za 100 franków ....
95-621/,
Petersburg za 100 rubli 51/* pr.
Niemieckie banki.................... 117-45
Włoskie banki.........................
95-621;,
Francuskie banki....................
Szwajcarskie banki....................
. . . 95-62’/,
O.

240-72*/,
95-77’/,

117 65
95-82*/,
95-77’/,

Walut y.

Dukat cesarski ,................. 1P33
Austr.-wog. 8 gnid, złota moneta —•—
20-frankówka...................... 1911
20-markówka......................23'48
Rossyjski półimperyał....
—■—
Niem. banknoty za 100 marek . 117-45
Włoskie banknoty za 100 lir. . 95 80
Ruble . ’........................................
2-53

11-38
—•—
1914
23-54
—■—
117-65
96- —
2'54
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Brzozów, składającej się z pb. 565 z budyn
kiem ;
d) realności whl. 164 i. połowy realno
ści will. 700 ks. gr. Brzozów, obszaru łą
cznego SiOZls. z połową domu Maryi z Baciorów Koinskiej i Antoniny Buczkowskiej
własnych wraz z przynależytościami.
Nieruchomości wystawione na licytacyę,
są ocenione ad a) na 310 kor., ad b) 280
kor., ad e) 390 kor., ad d) 1140 kor.
Najniższa cena wynosi ad a) 206 kor.
68 hal., ad b) 186 kor. 68 hal., ad c) 260
kor., ad d) 760 kor., poniżej tej ceny sprze
daż nie przyjdzie do skutku.
Warunki licytacyjne, które się jako
normalne przyjmuje i odnoszące się do
tych nieruchomości dokumenta (wyciąg ta
bularny, wyciąg katastralny, protokoły oce
nienia i t. d.) może każdy, mający chęć ku
pienia przejrzeć podczas godzin urzędowych
w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 16.
Takie prawa, wobee których niniej
sza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze
nia tego rodzaju co do samej nieruchomości
nie mogłyby być już ze skutkiem podno
szone.
Te osoby, dla których jakie prawa lub
ciężary na powyższych nieruchomościach bądź
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane

będą o dalszych wydarzeniach tego postępo
wania jedynie przez przybicie na tablicy
sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są
dowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie
sądu zamieszkałego.
G. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.
Brzozów, dnia 19 lipca 1907.

L. cz. E. 722/7 (26)
(6240 2-3)
Zobowiązany Jan Buczma, syn Pawia
w Chorostkowie.
Na żądanie Jakóba Judy Ereibruna w
Haliczu odbędzie się dnia 29 sierpnia 1907
o godz. 9 przed południem w sądzie niżej
wymienionym w biurze Nr. 6, dom Nagelbergów, relicytacya realności whl. 403 gm.
Chorostków, składającej się z chaty wiejskiej,
stodoły, oryz kawałka gruntu ornego.
Nieruchomość, wystawiona na licyta
cyę, jest ocenioną na 1300 kor.
Najniższa cena wynosi 650 kor., po
niżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do
skutku.
Warunki licytacyjne, i odnoszące się do
tej nieruchomości dokumenta może każny
przejrzeć w biurze Nr. 6.
0. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.
Halicz, dnia 15 lipca 1907.

1
Nr. 4816

(6208 1-2)
ZAWIADOMIENIE.
Sposobem kupieckim zakupi się:
Dla potrzeb wojskowego magazynu (filii)
żywności w
Przemyślu 22.200 q węgla kamiennego,
11.000 m3 twardego a 500 m3 miękkiego
urzewa opałowego;
Gródku Jagiell. 1.600 q węgla kamien
nego, 1.600 m3 twardego drzewa opałowego;
Jarosławiu albo 2.000 q węgla kamien
nego, 4.700 m3 twardego a 20 m3 miękkie
go drzewa opałowego, albo 16.000 q węgla
■Imiennego, 950 m3 twardego a 500 m3
miękkiego drzewa opałowego;
Łańcucie albo 680 in3 twardego drze
wa opałowego, albo 1.950 q węgla kamien
nego, 65 m3 miękkiego drzewa opałowego;
Rzeszowie albo 7.400 q węgla kamien
nego, 2.350 m3 twardego a 120 m3 miękkie
go drzewa opałowego, albo 12.700 q węgla
kamiennego, 1.300 m3 twardego a 120 m3
miękkiego drzewa opałowego;
Dębicy 450 q węgla kamiennego, 400
m3 twardego drzewa opałowego;
Stryju 1.500 m3 twardego a 350 m3
miękkiego drzewa opałowego;
Samborze 1.300 m3 twardego a 300 m3
miękkiego drzewa opałowego.
Oferty ostemplowane ma się wnieść na
16 sierpnia 1907 najdalej do 10 godziny
przed południem, do Intendantury 10 Kor
pusu.
Bliższe określenia są do przejrzenia w
pełnoosnownem zawiadomieniu i zeszycie
warunków przy Intendanturze 10 Korpusu,
jakoteż w powyż wymienionych magazynach
żywności.
Przemyśl, dnia 28 lipca 1907.
0. i k. Intendantura 10 Korpusu.
L. cz. E. 155/7 (6)
(6268)
Na żądanie Szulima Honiga odbędzie
się dnia 29 sierpnia 1907 o godzinie 8 przed
południem w sądzie niżej wymienionym,
w biurze Nr. 11 licytacya połowy realności
objętej whl. 91 ks. gr. gm. kat. Wiśniow
czyk wraz z przynależytościami, składającemi
się z budynków gospodarczych i sadu.
Nieruchomość, wystawiona na licytacyę,
jest oceniona na 2221 kor. 50 hal., przynale
żności zaś na 1162 kor. 80 hal.
Najniższa cena wynosi 2256 kor. 20
hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie
do skutku.
Warunki licytacyjne, i odnoszące się do
tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabular
ny, wyciąg katastralny, protokoły, ocenie
nia i t. d.) może każdy, mający chęć kupie
nia, przejrzeć podczas godzin urzędowych
w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 12.
Takie prawa, wobec których niniej
sza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze
nia tego rodzaju co do samej nieruchomości
nie mogłyby być już ze skutkiem podno
szone.
Te osoby, dla których jakie prawa lub
ciężary na powyższej nieruchomości bądź
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane
będą o dalszych wydarzeniach tego postę
powania jedynie przez przybicie na tablicy
sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są
dowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie
sądu zamieszkałego.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.
Wiśniowczyk, duia 10 lipca 1907.
L. cz. E. 777/7 (10)
(6260)
Na żądanie Arona Schiffa, kupca w Jedliczu odbędzie się dnia 3 września 1907
o godz. 10 przed południem w sądzie niżej wy
mienionym, wbiurze Nr. 12 licytacya realno
ści lwh. 164 ks. gr. gm. kat. Gładyszów
objętej, stanowiącej dom mieszkalny z ogro
dem wraz z przynależnościami, składającemi
się ze studni, wychodka i ogrodzenia.
Nieruchomość wystawiona na licytacyę
jest oceniona na 2380 kor., przynależności
zaś na 60 kor.
Najniższa cena wynosi 1220 kor., po
niżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do
skutku.
Warunki licytacyjne, które się zatwier
dza i odnoszące się do tej nieruchomości do
kumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastral
ny, protokoły ocenienia i t. d.) może każdy,
mający chęć kupienia, przejrzeć podczas go
dzin urzędowych w sądzie niżej wymienio
nym, w biurze Nr. 12.
Takie prawa, wobec których niniej
sza licytacya byłaby niedopuszczalna, należy
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze
nia tego rodzaju co do samej nieruchomości
nie mogłyby być już ze skutkiem podno
szone.
Te osoby, dla których jakie 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 są
dowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są
dowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie
sądu zamieszkałego.
G. k. Sąd powiatowy, Oddział V.
Gorlice, dnia 4 lipca 1907.

L. cz. E. 1007/7 (6)

(6269)
Dnia 4 września 1907 o godz. 9 przed
południem odbędzie się w sądzie niżej wy
mienionym w7 biurze Nr. 19 licytacya 1) real
ności whl. 964 gminy Tułuków, 2) whl.
258 gminy Kilichów Chaima Metira wła
snych, stanowiących grunt orny i ogród.'
Nieruchomości wystawione na licytacyę,
sa ocenione ad 1) na 313 kor. 60 hal., ad
2) na 229 kor. 74 hal.
Najniższa cena wynosi ad 1) 209 kor.
07 hal., ad 2) 153 kor. 16 hal., poniżej tej
ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.
Warunki licytacyjne i odnoszące się
do tych nieruchomości dokumenta (wyciąg
tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.) może każdy, mający chęć
kupienia , przejrzeć podczas godzin urzę
dowych w sądzie niżej wymienionym, w7 biu
rze Nr. 21.
Takie prawa, wobec których niniej
sza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze
nia tego rodzaju co do samej nieruchomości
nie mogłyby być już ze skutkiem podno
szone.
Te osoby, dla których jakie prawa lub
ciężary na powyższych nieruchomościach bądź
obecnie już istnieją, bądź w toku postępęwania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane
będą o dalszych wydarzeniach tego postopowania jedynie przez przybicie na tablicy
sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są
dowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie
sądu zamieszkałego.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.
Zabłotów, dnia 12 lipca 1907.
L. cz. E. 706/7 (3)
. (6262)
Na żądanie Joachima Sternlichta w
Szyku odbędzie się w sądzie tut. dnia. 26
sierpnia 1907 o godz. 10 przed południem
licytacya przymusowa 1/6 części realności
lwh. li. gminy Krasne Jana Basty własnej.
Cena szacunkowa wynosi 1098 kor.
Najniższa cena wynosi 732 kor. 50 hal.
Warunki licytacyjne i dokumenta mo
żna przejrzeć w tutejszym sądzie.
G. k. Sąd powiatowy, Oddział II.
Limanowa, dnia 18 lipca 1907.
L. cz. E. 1581/7 (3)
(6271)
Dnia 25 września 1907 o godz. 11 przed
południem odbędzie się w sądzie niżej wy
mienionym, biuro Nr. 19 licytacya 1) realno
ści whl. 1369 gm. Rożnów Maksyma Wokana Andrija własnej, 2) realności whl. 2883
gm. Rożnów Maksyma Wokana Andrija i
Paraski z Sachrów Wokan po połowie wła
snej, wraz z przynależnościami, składającemi
się ad 1) z chaty, budynków gospodarczych
i drzew owocowych.
Nieruchomości wystawione na licytacyę,
są ocenione ad 1) na 1147 kor., ad 2) na
1820 kor., przynależności zaś ad 1) na.
80 kor.
Najniższa cena wynosi ad 1) 818 kor.,
ad 2) 1213 kor. 33 hal., poniżej tej ceny
sprzedaż nie przyjdzie do skutku.
Warunki licytacyjne i odnoszące się do
tych nieruchomości dokumenta (wyciąg tabu
larny, wyciąg katastralny, protokoły ocenie
nia i t. d.) może każdy, mający chęć kupie
nia, przejrzeć podczas godzin urzędowych
w sadzie niżej wymienionym, w biurze
Nr. 21.
Takie prawa, wobec których niniej
sza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze
nia tego rodzaju co do samej nieruchomości
nie mogłyby być już ze skutkiem podno
szone.
Te osoby, dla których jakie prawa lub
ciężary na powyższych nieruchomościach bądź
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane
będą o dalszych wydarzeniach tego postę
powania jedynie przez przybicie na tablicy
sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są
dowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie
sądur zamieszkałego.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.
Zabłotów, dnia 14 lipca 1907.
L. cz. E. 467/7 (6)
(6266)
Dnia 23 sierpnia 1907 o godzinie 10
przed południem w sądzie niżej wymienio
nym, w biurze Nr. 17 odbędzie się licytacya
połowy realności obj. whl. 3657 gminy kat.
Trembowla, składającej się z pb. 1287 ob
szarze 2 ar. pg. 2199/1 obszaru 3 ar. 29 m5
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i pg. 2199/2 obszaru 3 ar. 41 m2 (dom z
cegły surowej blachą kryty, grunta stanowią
jeden kompleks na nich piec cegielniany na
26.000 cegieł, poddasze wraz z przynależno
ściami, składającemi się z kłódki drabiny,
parkanu, 3 beczek, wiadru, 4 taczek, 7 form
cegielnianych. 2 rydli, 1 konewki, 12 da
szków.
Połowa nieruchomości tej, wystawionej
na licytacyę, jest ocenioną na 440 kor., przy
należności zaś na 25 kor.
Najniższa cena wynosi 322 kor. 50
hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie
do skutku.
Warunki licytacyjne i inne odnoszące
się do tej nieruchomości dokumenta może
każdy, mający choć kupienia, przejrzeć pod
czas godzin urzędowych w sądzie niżej wy
mienionym, w biurze Nr. 17.
Takie prawa, wobec których niniej
sza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze
nia tego rodzaju co do samej nieruchomości
nie mogłyby być już ze skutkiem podno
szone.
Te osoby, dla których jakie prawa lub
ciężary na powyższej nieruchomości bądź
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane
będą o dalszych wydarzeniach tego postę
powania jedynie przez przybicie na tablicy
sądowmj, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są
dowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie
sądu zamieszkałego.
0. k. Sąd powiatowy, Oddział II.
Trembowla, dnia 24 lipca 1907.
L. cz. E. 828/7 (5)
(6257)
W niżej wymienionym sądzie, wbiurze
Nr. 2 w domu p. Turzańskiego odbędzie się
dnia 22 sierpnia 1907 licytacya 2/5 części
realności whl. 437 gminy Korolówka, skła
dającej się z pb. 443, stanowiącej plac bu
dowlany, obszaru 1 ar. 15 m2 o godzinie 8
przed południem.
Nieruchomość, wystawiona najlicytacyę,
jest oceniona na 280 kor.
Najniższa oferta, poniżej której sprzedaż
nie nastąpi wynosi 187 kor.
Warunki licytacyjni i odnośne doku
menta przejrzeć można w sądzie tutejszym,
biuro, 2 Oddział Ił.
Takie prawa, wobec których niniejsza
licytacya byłaby niedopuszczalną, należy
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze
nia tego rodzaju co do samej nieruchomości
nie mogłyby być już ze skutkiem podno
szone.
Te osoby, dla których jakie prawa lub
ciężary na powyższych nieruchomości bądź
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo
wania licytacyjnego powstaną zawiadamiane
bęcłą o dalszych wydarzeniach tego postę
powania jedynie przez przybicie na tablicy
sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są
dowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie
sądu zamieszkałego.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.
Borszczów, dnia .16 lipca 1907.

L. cz. E. XXI. 1876/6 (32)
(6277)
Sprostowanie.
Zaszła w tus. edykcie licytacyjnym z
dnia 1 lipca 1907 E. XXI. 1876/6 (29) po
myłkę pisarską prostuje się w ten sposób,
iż licytacya części realności whl. 58 dz. III.
ks. gr. gm. m. Lwowa odbędzie sie w dniu
19, a nie 18 września 1907 w tym sądzie
w sali Nr. VI. o godzinie 10 przed połu
dniem.
0. k. Sąd powiatowy, S. L, Oddział XXI.
Lwów, dnia 23 lipca 1907.
L. cz. E. 1547/6 (9)
(2267)
Dnia 23 sierpnia 1907 o godzinie 10
przed południem w sądzie niżej wymienionym,
w biurze Nr. 17 odbędzie się licytacya po
łowy realności obj. whl. 523 gm. Łoszniów,
składającej się tylko z pb. 198/1 obszaru 4
a. 93 m2 wraz z przynależnościami, składa
jącemi się z 23 metrów sztachetów.
Nieruchomość ta, wystawiona na licy
tacyę, jest jocenioną na 103 koron 50 hal.,
przynależności zaś na 9 kor. 20 hal.
Najniższa cena wynosi 74 kor., po
niżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do
skutku.
Warunki licytacyjne i odnoszące się do
tej realności dokumenta może każdy, ma
jący chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin
urzędowych, w sądzie niżej wymienionym,
w biurze Nr. 17.
Takie prawa, wobec których niniej
sza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze
nia tego rodzaju co do samej nieruchomości
nie mogłyby być już ze skutkiem podno
szone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub
ciężary na powyższej nieruchomości bądź
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane
będą o dalszych wydarzeniach tego postę
powania jedynie przez przybicie na tablicy
sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są
dowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie
sądu zamieszkałego.
G. k. Sąd powiatowy, Oddział II.
Trembowla, dnia 24 lipca 1907.

L. cz. E. .1384/7 (3)
J6273)
Dnia 25 września 1907 o godz. 10.30
przed południem odbędzie się w sądzie niżej
wymienionym, w biurze Nr. 19, licytacya
realności whl. 518 gminy Demycze Mordka
Schachtera własnej wraz z przynależnościa
mi składającemi się z domu mieszkalnego.
Nieruchomość, wystawiona na licytaeyę, jest ocenioną na 3708 kor.
Najniższa cena wynosi 2472 kor., po
niżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do
skutku.
Warunki licytacyjne i odnoszące się do
tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabu
larny, wyciąg katastralny, protokoły ocenie
nia i t. d.) może każdy, mający chęć kupie
nia przejrzeć podczas godzin urzędowych
w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 21.
Takie prawa, wobec których niniej
sza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze
nia tego rodzaju co do samej nieruchomości
nie mogłyby być już ze skutkiem podno
szone.
Te osoby, dla których jakie prawa lub
ciężary na powyższej nieruchomości bądź
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane
będą o dalszych wydarzeniach tego postę
powania jedynie przez przybicie na tablicy
sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są
dowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie
sądu zamieszkałego.
C. k. Sąd powiatowy Oddział IV.
Zabłotów, dnia 18 lipca 1907.

L. cz. E. 1294/7 (4)
(6270)
Dnia 11 września 1907 o godz. 11 przed
południem odbędzie się w sądzie niżej wy
mienionym, w biurze Nr. 19 licytacya real
ności objętej whl, 1349 gm. Tnójca, Nykoły
Iluk Petra własnej wraz z przynależnościa
mi składającemi się z chaty i szopy.
Nieruchomość wystawiona na licytacyę
jest ocenioną na 958 kor. 62 hal., przyna
leżności zaś na 28 kor.
Najniższa cena wynosi 657 kor. 74
hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyj
dzie do skutku.
Warunki licytacyjne i odnoszące się do
tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabular
ny, wyciąg katastralny, protokoły ocenie
nia i t. d.) może każdy mający chęć kupienia,
przejrzeć podczas godzin urzędowych w są
dzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 21.
Takie prawa, wobec których niniejsza
licytacya byłaby niedopuszczalną, należy
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze
nia tego rodzaju co do samej nieruchomości
nie mogłyby być ze skutkiem podnoszone.
Te osoby, dla których jakie prawa lub
ciężary na powyższej nieruchomości bądź
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane
będą o dalszych wydarzeniach tego postę
powania jedynie przez przybicie na tablicy
sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są
dowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie
sądu zamieszkałego.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.
Zabłotów, dnia 23 lipca 1907.
L. cz. E. 1212/7 (4)
(6272)
Dnia 11 września 1907 o godz. 10
przed południem odbędzie się w sądzie niżej
wymienionym, w biurze Nr. 19 licytacya 3/12
części realności whl. 163 gin. Rożnów Jurka
Paśajluka i nieletnich Tanasija, Jełeny i
Iwana Pasajluków własnych wraz z przyna
leżnościami, składającemi się z drzew owo
cowych.
Nieruchomość wystawiona na licytacyę.
jest oceniona na 680 kor. 52 hal., przynale
żności zaś na 12 kor. 48 hal.
Najniższa cena wynosi 462 kor., po
niżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do
skutku.
Warunki licytacyjne i odnoszące się
do tej nieruchomości dokumenta (wyciąg
tabularny, wyciąg katastralny, protokoły oce
nienia i t. d.) może każdy, mający chęć ku
pienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych
w sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. 21.
Takie prawa, w obec których niniejsza
licytacya byłaby niedopuszczalną, należy
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym
terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego
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rodzaju co do samej nieruchomości nie mo
głyby być skutkiem podnoszone.
Te osoby, dla których jakie prawa lub
ciężary na powyższej nieruchomości bądź
obecnie już istnieją, bądź wtoku postępowa
nia licytacyjnego powstaną, zawiadamiane
będą o dalszych wydarzeniach tego postępo
wania jedynie przez przybicie na tablicy sąpowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu
niżej wymienionego i nie wskażą tamuż są
dowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie
sądu zamieszkałego.
G. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.
Zabłotów, dnia 19 lipca 1907.

L. cz. E. II. 1093/7 (6)
(6278 1-3)
Na żądanie Hermana Immerdauera, za
stąpionego przez adw. dr. 11. Lufta, odbędzie
się, dnia 26 września 1907 o godzinie 10
przed południem w sądzie niżej wymienio
nym, w sali Nr. VI. na I. piętrze licy
tacya 2/48 części realności 1. konsk. 3812 4
przy ul. Ilapaporta 1.9 położonej lwh. 339/11.
ks. gr. gm. m. Lwowa objętej wraz z przy
należnością, składającą się z parkanu.
Nieruchomość ta, wystawiona na licy
tacyę, jest ocenioną na kwotę 573 koron
80 hal. razem z przynależytościami.
Najniższa cena” wynosi 286 kor. 90 hal.,
poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do
skutku.
Warunki licytacyjne, które się równocze
śnie zatwierdzaj 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. II.
Takie prawa, wobec których niniejsza
licytacya byłaby niedopuszczalną, należy
zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczo
nym terminie licytacyjnym, inaczej roszcze
nia tego rodzaju co do samej nieruchomości
nie mogłyby być już ze skutkiem podno
szone.
Te osoby, dla których jakie prawa lub
ciężary na powyższej nieruchomości bądź
obecnie już istnieją, bądź w toku postępo
wania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane
będą o dalszych wydarzeniach tego postę
powania jedynie przez przybicie na tablicy
sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu
niżej wymienionego i nie wskażą temuż są
dowa pełnomocnika do doręczeń w siedzibie
sądu zamieszkałego.
G. k. Sąd powiatowy, S. I., Oddział II.
Lwów, dnia 8 lipca 1907.

L. cz. E. 312/7 (6)
(6264)
Na żądanie Józefy Lewkowej z Cząstkowic odbędzie się dnia 2 października 1907
o godz. 9 przed południem w sądzie niżej
wymienionym, sala rozpraw karnych licyta
cya realności objętej lwh. 122 i 2/4 części
z połowy realności lwh. 173 gminy Pruchnik
wieś wraz z domem, stodołą i około 20 drze
wcami owocowemi.
Nieruchomości, wystawione na licytacyę,
są ocenione na 7622 kor. 50 hal., przynale
żności na 750 kor.
Najniższa cena wynosi 5457 kor., po
niżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do
skutku.
G. k. Sąd powiatowy, Oddział III.
Pruchnik, dnia 16 lipca 1907.

Upadłości.
L. cz. S. 1/7 (10)
(6252)
O głoszeni e.
G. k. sąd krajowy wyższy jako rekursowy w Krakowie na skutek rekursu Samu
ela Littmanna zniósł ts. uchwałę z dnia 20
kwietnia 1907 S. 1/7(1), którą otwarto kon
kurs do majątku Samuela Littmanna kupca
w Krośnie.
G. k. Sąd obwodowy, Oddział IV.
Jasło, dnia 22 czerwca 1907.

ktykę. administracyjną, tudzież, że nie prze
kroczyli 40 roku życia.
Do posady powyższej przywiązana jest
płaca roczna w kwocie 2600 kor. i dodatek
na mieszkanie w kwocie 500 kor.
Posada ta nadaną będzie na rok pro
wizorycznie, a to w myśl § 41 i 47 przepi
sów tutejszego statutu i regulaminu służbo
wego.
Udokumentowane podania wnosić na
leży do Wydziału Rady powiatowej w Tar
nobrzegu do dnia 15 sierpnia 1907.
Z Wydziału Rady powiatowej.
Tarnobrzeg, dnia 1.8 lipca 1907.
Prezes
Zbigniew Horodyński w. r.
L. 10350

(6190 3-3)
Ogłoszenie konkursu.
Gelem nadania posady stałego sługi
szkolnego przy filii c. k. gimnazyum w No
wym Sączu ogłasza c. k. Rada szkolna kra
jowa niniejszem konkurs z terminem do wno
szenia podań do 1 września 1907.
Do tej posady przywiązane są następu
jące pobory:
płaca etatowa w kwocie. S00 kor. rocz
nie, 30 prc. dodatek aktywalny w kwocie
240 koron rocznie, tudzież wolne mieszkanie
służbowe w budynku szkolnym.
Z posadą tą są połączone wszelkie obo
wiązki sługi szkolnego, a więc należyta ob
sługa sal szkolnych, kancelaryi, sali konfe
rencyjnej, gabinetów, utrzymywanie porządku
i czystości wewnątrz i zewnątrz budynku
szkolnego, tudzież wszystkie czynności zwy
kłego stróża domowego, jak rąbanie i nosze
nie materyału opałowego, palenie w piecach,
zamiatanie śniegu i t. p.
Ubiegający się o te posadę ma wy
kazać :
1) znajomość jeżyków krajowych w sło
wie i piśmie, świadectwami szkolnemi i
własnoręcznemi próbami pisma,
2) uzdolnienie fizyczne do pełnienia
obowiązków takiego sługi świadectwem c. k.
lekarza rządowego,
3) nieprzekraczalny wiek do lat 40 me
tryką urodzenia,
4) zachowanie się pod względem mo
ralnym i politycznym świadectwem moralno
ści, wystawionem przez właściwą władzę, je
żeli nie pozostaje w służbie publicznej,
5) dotychczasowe zatrudnienie świa
dectwami.
Podania zaopatrzone w powyższe doku
menta należy wnieść w oznaczonym termi
nie do c. k. Rady szkolnej krajowej na ręce
c. k. Dyrekcyi c. k. gimnazyum w Nowym
Sączu, a jeżeli ubiegający się pozostaje w
służbie publicznej, za pośrednictwem swej
przełożonej władzy.
W myśl ustawy z dnia 19 kwietnia
1872 Dz. u.p. Nr. 60 mają przy nadaniu tej
posady pierwszeństwo wysłużeni c. i k.
względnie c. k. podoficerowie, posiadający
wymaganą wyżej kwalifikacyę i zaopatrzeni
w przepisany certyfikat c. i k. państwowego
Ministerstwa wojny, względnie c. k. Mini
sterstwa obrony krajowej, który uprawnia do
ubiegania się o posadę w służbie państwo
wej cywilnej.
Dopiero w braku takich kandydatów
mogliby być uwzględnieni inni kandydaci,
posiadający wymaganą kwalifikacyę.
Ż c. k. Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 22 lipca 1907.

L. Prez. 2085 4/7
, (6220 3—3)
Odnośnie do konkursu z dnia 24 czerwca
1907 Prez. 1713 rozpisanego na posadę do
zorcy więźniów przy sądzie obwodowym w
Nowym Sączu, ogłoszonego w „Gazecie Lwow
skiej" z dnia 29 czerwca i 2 i 3 lipca 1907
przedłuża się termin do wnoszenia podań do
dnia 24 sierpnia 1907.
Prezydyum c. k. Sądu obwodowego.
Nowy Sącz, dnia 28 lipca 1907.

(6206 3-3)
K o n k u r s.
W obrębie politycznej administracja ga
licyjskiego c. k. Namiestnictwa będzie pro
wizorycznie obsadzonych 6 posad c. k. leśni
czych powiatowych, z roczną płacą 1000 ko
ron z prawem posunięcia do wyższego sto
pnia, 20 prc. dodatku akty walnego, ryczałtem
na obchody, umundurowaniem i ryczałtem na
utrzymanie munduru.
Kandydaci, ubiegający sie o te posady
winni przedłożyć przepisane dowody co do
wieku, stanu, nienagannego zachowania się,
zdolności fizycznej do służby leśnej, jakoteż
wykazać się dokładną znajomością obu języ
ków krajowych w słowie, i piśmie ewentual
nie także języka niemieckiego, wreszcie świa
dectwem z egzaminu rządowego, przepisa
nego dla pomocników w służbie leśnej ochronnej i technicznej.
Posady te zastrzeżone są w myśl ustawy
z dnia 19 kwietnia 1872 Dz. p. p. Nr. C(),
względnie obwieszczenia c. k. Ministerstwa
obrony krajowej z 16 lipca 1879 Dz. p. p.
Nr. 100 w pierwszym rzędzie dla wysłużo-'
L. 14655/pr.

Konkursa.
L. 9S821/IL

(6211 3-3)
K o n k u r s.
Na posadę ekspedyenta przy c. k. Urzę
dzie pocztowym w Ponikwio z poborami
111. klasy 3 stopnia i ryczałtem na służą
cego 815 kor. rocznie.
Podania należy wnieść najpóźniej do 10
sierpnia 1907 do c. k. Dyrekcyi poczt i tele
grafów we Lwowie
Lwów, dnia 26 lipca .1907.
(6213 3-3)

L. 1641
K o n k u r s.

Gelem obsadzenia posady sekretarza
Tarnobrzeskiej Rady powiatowej z dniem 1
września 1907, rozpisuje się niniejszem
konkurs.
Ubiegający się o tę posadę winni wy-'
kazać, że posiadają studya prawnicze, pra

nych c. i k. podoficerów i mają ci kandy
daci, oraz kandydaci, pozostający w cywilnej
służbie rządowej wnieść własnoręcznie napi
sane podania za pośrednictwem właściwego
c. k. Starostwa względnie Magistratu we Lwo
wie i w Krakowie do c. k. Prezydyum Na
miestnictwa we Lwowie w terminie najdalej
do końca września 1907.
Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa.
Lwów, dnia 23 lipca, 1907.
(6219 2-3)
K o n k u r s.
Przy domu więziennym w Nowym Są
czu jest do obsadzenia nowo systemizowana
posada dozorczyni więziennej z płacą roczną
800 kor., prawem postąpienia na wyższy sto
pień płacy, dodatkiem aktywalnym 240 kor.
rocznie i prawem do pomieszkania w domu
więziennym.
Podania o tę posadę wnosić należy do
Prezydyum sądu obwodowego w Nowym Są
czu do dnia 31 sierpnia 1907.
W tychże podaniach należy dołączony
mi urzędowymi dokumentami względnie w
inny sposób wykazać :
.1) obywatelstwo austryackie;
2) pełnoletność i nieprzekroczenie 30
lat życia;
3) fizyczną zdolność do służby;
4) nieposzlakowane życie;
5) bezdzietność, wolny stan lub wdo
wieństwo ;
6) znajomość języka polskiego czytania,
pisania, rachunków, oraz prostych robót
ręcznych kobiecych.
Powyższa posada będzie jednakowoż
obsadzona na razie prowizorycznie pomocni
czą dozorczynią więźniów, która pobierać
będzie dzienne wynagrodzenie w wysokości
2 kor. 40 ba!., oraz otrzyma pomieszczenie
w domu więziennym.
Po upływie jednego a najwięcej dwu
lat będzie mogła pomocnicza dozorczyni więź
niów w razie zadawał niającej aplikacyi uzy
skać bez ponownego ubiegania się, stałą po
sadę dozorczyni więziennej na warunkach na
wstępie konkursu podanych.
Prezydyum c. k. Sądu obwodowego.
Nowy Sącz, dnia 22 lipca 1907.

L. Prez. 2032/7

L. 1437 pr. ex 1907
(6249 2-3)
K o n k u r s.
Celem obsadzenia posadjr kancelisty
przy c. k. Dyrekcyi lasów i dóbr państwo
wych we Lwowie w randze XI. klasy z systemizowanyrpi dla tejże poborami, rozpisuje
się niniejszem konkurs.
Ubiegający się o tę posadę mają wnieść
swe podania własnoręcznie pisane w” drodze
przepisanej, najdalej do 25 sierpnia 1907
do Prezydyum c. k. Dyrekcyi lasów i dóbr
państwowych we Lwowie i wykazać wjek,
dotychczasowe zatrudnienie, dokładną zńajonio-ć języków krajowych (polskiego, ruskiego
i niemieckiego) oraz przedłożyć dowody
swego uzdolnienia do służby manipulacyjnej.
Kandydaci wojskowi według § 5 usta
wy z dnia 19 kwietnia 1872 Nr. 6Ó Dz. u. p.
ukwalifikowani w ogólności na posady urzę
dników inanipulacyjnjmh, tylko o tyle uwzglę
dnieni zostaną, o ile wykażą specyalną kwalilikacyą, wymaganą do uzyskania wspomnia
nej posady.
Prezydyum c. k. Dyrekcyi lasów i dóbr
państwowych.
Lwów, dnia 24 lipca 1907.
L. 1587/07

(6274 2-3)
K o n k u r s.
Zwierzchność gminna król, miasta Bie
cza ogłasza, że z fundacja Józefa Tumidajskiego są 3 stypendya rocznie po 160 kor.
na rok szkolny 1907/8 do rozdania.
O stypendya te tylko uczniowie szkół
średnich synowie mieszczan Biecza ubiegać
się mogą.
Podania poparte świadectwem szkolnem i ubóstwa można wnosić do Zarządu
tej fundacyi na ręce Magistratu Biecza do
dnia 20 sierpnia 1907.
Biecz, dnia 24 lipca 1907.
Burmistrz:
‘Wójcikiewicz w. r.

L. IX. 1SS9/6
(5987)
Rozpisanie konkursu.
Stypendya naukowe dla uczniówr c. k.
wyższej szkoły dla uprawy wina i owoców
w Klostcrneuburg.
Z początkiem roku szkolnego 1907/8
zostaną rozdane przy c. k. wyższej szkole
dla uprawy wina i owoców w Klosterneuburg trzy stypendya o. k. Ministerstwa rol
nictwa w rocznej kwocie po pięćset (500)
kor. Starający się o te stypendya mają wnieść
podania wraz z pntrzehnyini załącznikami do
20 września, 1907 do Dyrekcji wymienionej i
szkoły, gdzie Iakże można otrzymać pyogramy instytutu.
Kto clice hjć przyjęty na I. rok jako i
uczeń zwyczajny musi:
1

1) wykazać sie ukończeniem IV. klasy
gimnazyum lub szkoły realnej, lub w przy
bliżeniu równorzędnych studyów przygoto
wawczych, co najmniej jednak z ukończe
niem szkoły wydziałowej z dobrym postępeni:
2) wykazać, że ukończył 16 rok życia,
lub rok ten jeszcze w roku kalendarzowym
przyjęcia ukończy;
3) dołączyć oświadczenie ojca lub opie
kuna-, że na wstąpienie do tej szkoły zezwala
i na objęcie kosztów utrzymania podczas
studyów' i kosztów nauki się zgadza:
4) złożyć egzamin wstępny, od którego
uwolnieni są tylko ci kompetenci, którzy
przedłożą świadectwo pierwszej klasy z prze
ciętnym postępem co najmniej „zadowahnającym" z odbycia drugiego kursu IV. klasy
tutejszokrajowego niższego gimnazyumyJnb
tutęjszokrajowej niższej szkoły realnej:
5) o ileby nie wstępował bezpośrednie
z innego zakładu naukowego, przedłożyć
świadectwo dotychczasowego nienagannego
sprawowania się;
6) władać językiem niemieckim w sło
wie i piśmie przynajmniej o tyle, o ile p°'
trzebnem jest, abj- mógł brać udział w nauce
ze zrozumieniem od samego jej początku.
Egzamina wstępne na rok 1907/8 od
będą się w czasie od 12 do 1.4 września b. r.
Wpisy uczniów na rok II. i III. odbę
dą się 16 września b. r.
Zatwierdzenie podań stypendyjnych na
stąpi jak najrychlej po ukończeniu wpisówZ c. k. Ministerstwa rolnictwa.
Lwów', 16 lipca 1907.

Wyroki prasowe.
gl. 174
®ag E. E. Krcig=

alg

(6250:
^rrggcridjt in

©aljburg (jut mit bem ®rEeuutttiffe~ mmi 22
Suli 1907, ijlr.'2/7 bie SBetterucrbnltunij ber
9'ir. 58 ber geitjdjrift: „'^aljbnrgrr iSóadit"
nom 19 Suli 1907 rnegen ber ©telle ooit „®ie»
jer iSeridjt jjcigt Wieber einmal" bis „ober ller
ijt eg ltmgeEe^rt" beg SlrtiEelg; „®cr UJjrmu
jolgcr in ber ©ontmerfrtjdje nadj § 64 @t ©.
nerboten.
®aż f. E Saubeg* alg łprejjgeridjt in
Klagenfurt fjat mit bem Grfenutntjje nom 22
Suli 1907,
VII. 1.2/7 bie SBeiictuerbreP
tuug ber uou Solput Sroit sen. in Klogenfiirl
itnter 9Ir. 1246/11. 1907 IjeraiUgegebenen ?tm
fidjtSfarteit, barftellenb ben dhublcrfec nnb ba?
an bcmfelbeit gelegenc ©perrfort famt jeiuer
llmgebitug, nad) Slrtifcl IX. beS ©ejeijeS nem
17 Sejembcr <862,'9Ł
9Ii. S7r.łS ev 1863,
nerboten.

®a» f. f. Kreiśh al§ iflrejjgeridjt in IBnb^
toeiS Ijat mit bem @rleitniiti|fe.' nom 27, Suit
1907, ipr. 56 7, bie 2Beiternerbreitung ber
iltr. 30 ber gcitjdjrift; „Straż Lidu" nóm 26
Suli 1907 wegeit be§ 2irttfel§; „Nemrawa"
non „Jenom cistę rakouskym" bis (ptm @nbe
naci) § 300, 305 ltub 49i ©i. ©. nnb ?iri.
IV. uitb V. bes ©efeije^ nom 17 ®c?ember
1862, JL © SI. 9łr. 8 ox 1863, oerboten.

E. f. Krci§* afó Srejjgeridit in
Kbuiggrdjj bal mit bem SrEenutitiffe nom 27
Suli ;907, sl$r. IV. 30/7, bie ffiSctteroerbrch
tuug ber lir.' 20 ber gcitjĄrift; „Nase Bravo“ nom 26 Suit Uh.(7 rnegen ber ?(rtihl:
„Militarism a soeialism" ttitb „To se iiod:lo“ itaclj Sltfifel IV. be§ ©cjejjeS nom 17 ®e«
Sember 1862, SI. ©. 581. 91r. 8 ex 1806,
nerboten.

®n§ f. E. KrciS* ais s$rc{jgn"id)t in
Dieidjenberg (mt mit bem ©rfcnntnifjć nom 27
Suli 190?, ijir. 14/7, bie. ilBeitcruerbreituna
ber 9k. 9 ber 3eitfd)rift; „®er 9l(®okcgueU
nom 15 Suni 1907 mrgett ber beigrfdjlojfcu gr
inejeiten, bei .Syanrid) ^ittclmanu in IBrrlin ge
briicttcn ®ntdfd)rift: „?lnfrttf" be§ Dr. med.
iffiilljelm SEBinfd), nnb jluar iii ber ©telle tam
„SRamentlid) ift eS ba? ®ogma" bis „gcrabepi
nerlptii^t luerbett", „©§ ift bafjer feit" bid
„liingft befauiitcii ®ingen", ,,©o ift n(lmiil)lid)
im Śtjriftusbtlb" big „nor fid) giug" uitb „bie
liberalni ©eiftlidjeu" bi§ „Sljitftug faft gar
nidjtg" nad) § 303 ©i. ©. nerboten

Rozmaite obwieszczenia.
(6200 3—3)
Prezydent c. k. wyższego sądu krajo
wego we Lwowie zamianował dla trziffliej
zwyczajnej kadencyi posiedzeń sądów przy
sięgłych przy c. k. sądzie* obwodowym w
Samborze dnia 9 września .1907 o godzinie
9 rano się rozpoczynającej przewodniczącym
c. k. Wiceprezydenta sądu obwodowego Mar
celego Tuslanowskiego, a zastępcami prze
wodniczącego radców c. k. sądu krajoweno
.rana. Grafa, Dyoniztigo Ilaydcra, Alojzego
Dobrzańskiego, Leona. Bereznickiego, iktzyMalarkiewicza i Właifysława Donichta.
Sambor, 16 lipca 1907.

L. cz. Prez. 1937/7 (18)

9
L. W. kr. 76925/907.

(6316) L. 95.701.

łaszczenie.
Der Landesanselinss des Kónigreichs Gazizien nnd Lodomcrien samml dem GraŁherzogtiime Krakau macht liiemit bekannt, dass
boi der am 1 August 1907 yorgenonimen
Yerlosung, folgendc Beli iildyerscli rei bungen
der 41’/,, galiz. Landesanleben vom Jalire
następ ijąee 4°/,, obligacye galicyjskich poży- 1893, 1904 11. 1905 zur 1’iickzalilimg gezogen wnrdcn:
czek krajowych z r. 1893, 1904 i 1905:

Wy.lzi ał krajowy Królestwa Galieyi i Lodolneryi wraz z Wieikiem Księstwem Krakowwkiem podąje do powszechnej wiadomości,
że dni a-l sierpnia 1907 wylosowano zostały

XXIX. Losowanie 4(,/„ galic. pożyczki I XXIX. Zielinng des 4% galiz. Landesanlehens vom Jalire 1893.
krajowej z roku 1S91.
149,
274,
398,
533,
558,
610, 899, 1163, 1184, 1234, 1304,
Ber. A. ii
100 Krn. Nr.
Ser. 15. ii

260 Kra. Nr.

Ser. C. ii

1.000 Krn. Nr.

Ser. I). ii

2.000 Krn. Nr.

1331, 1459, 1730, 1793, 1844, 1885, 2409, 2573,
2717, 2995, 3065, 3187, 3403, 3464.
57, 116, 140, 191, 335, 416, 456, 1020, 1283, 1362.
1384, 1425, 1449, 1466, 1767, 1771. 1.973, 1991,
2349, 2438, 2503, 2531, 2861, 3232, 3412, 3713,
3925, 3934, 4047, 4060, 4131, 4175, 4252, 4337,
4678, 4738, 4802, 5021, 5298, 5754, 6067, 6132.
6353, 6402, 6949, 7131, 7225, 7277, 7408, 7610,
8323, 8717, 9234, 9317, 9386, 9452, 9770, 9799,
9S97, 9945, 10001, 10010, 10309, 10474, 10572,
11194, 11244, 1.1531, 11564, 11830, 1 191.1, 11931,
12026, 12368, 12524, 12530, 12916, 13040, 1.3201.
13314, 13705, 13749, 13882, 13969, 14533, 14797-,
15356, 15544, 15934, 16065, 16115, 16263,-16314,
16548, 16765, 17058, 17084. 17109, 17293, 17712
144. 426, 434, 989, 1648, 2079, 2421, 2449, 2771,
3173, 3205, 3245, 3316, 3340, 3476, 3478,
3647, 3662, 3719, 3742, 3868.
508, 544, 1996, 1102, 1172, 1399 1418, 1475,
1821, 2026, 2193, 2231, 2246, 2270, 2473,
2701, 3051, 3326, 3566, 3695, 4132, 4215,
4765, 5510, 6040, 6434, 6453, 6506, 6561,
6843, 7036, 7082, 7107, 7446, 7449, 7652,
8041, 8054, 8311, 8914, 8964, 1 231, 9728,
10901, 1.0981, 11225, 1131.0, 11525, 1.1733, 11789.
1 1968, 121.35, 12183, .12508, 1.2531, 12751, 12802,
13537, 13538, 13628, 13649, 13721, 13738, 13794,
14109, 14174, 14238, 14247, 14296, 14315, 14398.
14969, 15149, 15564, 15858, 16462, 16825, 16953,
17072, 17123, 17282, 17414.
56, 138, 720, 738, 777, 889, 1001, 1184.

2592,

1375.
2164,
3922,
4599,
6226,
7989,
9870,
11012,
11952,
13304,
14968,
16528,
17757.
3576,
1605,
2691.
4321,
6669,
8005,
1.0299,
11858,
13018,
13880,
14560,
17036,

0 b w i e s z c, z e n i e
c. k. Ministerstwa rolnictwa z 31 lipea 1907
1. 28922/4156 o zarządzeniach weterynarnopolieyjnych co do wprowadzania zwierząt ra
cicowych (bydła rogatej. owiec, kóz, świń)
z Węgier i Kroacyi-Slawouii do królestw i kra
jów reprezentowanych w Kadzie państwa.
Z powodu zawleczenia pomoru świń do
tutejszego obszaru zakazuje c. k. Minister
stwo rolnictwa wprowadzania świń z po
wiatu Zeniun (komitat Sriem). jakoteż z mu
nicypalnego miasta Zeniun w Kroacyi-Slawonii do królestw i krajów reprezentowa
nych w Badzie państwa.
Dalej na podstawie zarządzeń c. k. Sta
rostw w Bruck nad Litawą i Luttenberg za
kazane jest z powodu szerzenia się zarazy
pyskowej i racicowej wprowadzanie zwierząt
racicowych (bydła rogatego, owiec, kóz,
świń) z granicznych powiatów sądowych
Nezsider (komitat Moson), Alsólendva (komi
tat Zala), a na podstawie zarządzenia c. k.
Starostwa w Nowym Targu z powodu szerze
nia się pomoru świń wprowadzanie świń
z granicznego powiatu sądowego Szepesszombat łącznie z miastem Poprad (komitat Szepes), wreszcie na podstawie zarządzeń c. k.
Starostw Bruck nad Litawą, Lisko, Myśle
nice i Wallachisch-Meseritsch z powodu sze
rzenia się róży wąglikowej wprowadzanie
świń z granicznych powiatów sądowych Namesztó (komitat Aiwa), Bittse (komitat Trenesen), Szinna (komitat Zemplón) i z municy
palnego miasta Bozsony na Węgrzech do
tutejszego obszaru.
Co się podaje do powszechnej wiado
mości, nawiązując do obwieszczenia e. k. Mi
nisterstwa rolnictwa z 18. lipea 1907 L.
26703/3874, ogłoszonego tutejszem obwie
szczeniem z 19. lipea 1907 L. 89304 („Ga
zeta Lwowska11 z 21. lipea 1907 Nr. 165).
Powyższo, zarządzenia wchodzą natych
miast w wykonanie.
C. k. Namiestnictwo.
Lwów, dnia 1. sierpnia 1907.

Lwowie ul. Kordeckiego 1. 43 pozew o uzna
nie własności części realności pod lk. 2163/4
we Lwowie położonej obj. will. .162 IIT. ks.
gr. gm. Lwów zpn.
Na podstawie pozwu wyznaczono audyencyę. na dzień 28 sierpnia 1907 godzina
10 przed południem sala 7.
Celem strzeżenia, praw nieobjętej mafi|r
spadkowej po bp. Ides Pozanes ustanawia
się pana adwokata dr. Tadeusza Dwernickiej
we Lwowie kuratorem.
Tenże kurator zastępować będzie nie
objętą masę spadkową w rzeczonej spranie
na jej koszt i niebezpieczeństwo, dopóki ona
w sądzie się nie, zgłosi lub pełnomocnika, nie
zamianuje.
C. k. Sąd powiatowy S. I., Oddział X.
Lwów, dnia 23 lipea 1907.
L. cz. C. I. 139/7 (1)
(6306 1-3)
E d y k t.
Przeciw nieobjętej masie spadkowej ś. p.
Mikołaja Wowka z Czanyża, wniesiony zo
stał do c. k. sądu powiatowego w Busku przez
Maryę Sosnowską z Czanyża pozew o znie
sienie współwłasności ciała whl. 12Ł ks. gr.
Czanyż.
Na podstawie, pozwu wyznaczono audyencyę do ustnej rozprawy procesowej na
dzień 8 sierpnia 1907 o godzinie 10 przed
południem w biurze Nr. 2 tut. sądu.
Celem strzeżenia praw pozwanej masy,
ustanawia się pana Hrycia Melnyka w Czanyżu kuratorem.
Tenże kurator zastępować będzie po
zwaną masę w rzeczonej sprawie na jej kopzt
i niebezpieczeństwo, dopóki spadkobiercy w
sądzie się nie zgłoszą lub pełnomocnika nie
zamianują.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział I.
Busk, dnia 26 lipea 1907.

Kuratele.

L. cz. P. III. 206/6 (4)
(6258)
Ser. E. a 10.000 Krn. Nr.
L. cz. C. I. 290/7 (1)
(6256)
' E d y k t.
IV. Losowanie 4°/0 galic. pożyczki kra-1IV. Zielinng des 4°/0 galiz. LandesanE d y k t.
Za umysłowo chorą uznano Katarzynę
jowej z roku 1004.
|
leliens voni Jalire 1004.
Przeciw Stefanowi Iwanik przedtem w Gorczyńską w Borszczowie.
Ser. A. ii
100 Krn. Nr. 31, 213, 2^8, 313, 663, 993.
Międzybrodziu, którego miejsce pobytu jest nie
Kuratorem jej ustanowiono Ignacego
Ser. B. ii
200 Krn. Nr. 360, 388, 594, 637, 7.14, 905, 929, 1185, 1413, 1.741. 2000, znane, wniesiony został do c. k. sądu powia Gorczy liski ego w Borszczowie.

towego w Sanoku przez Wiktoryę Iwanik po
C. k. S.ąd powiatowy, Oddział III.
zew o zapłatę kwoty 950 kor. zpn.
Barszczów, dnia 19 października 1906.
Ser. C. ii 1.000 Krn. Nr.
Na podstawie pozwu wyznaczono auSer. 1). ii 2.000 Krn. Nr.
dycneyę na dzień 27 sierpnia 1907 godz.
Ser. E. ii 10.000 Krn. Nr. 18.
10 przed południem w tut. sądzie biuro Nr. 36. L. cz. P. 54/7 (3)
(6261)
IV. Losowanie 4°/0 galic. pożyczki kra- IIV. Ziehung des 4% galiz. LandesanCelem strzeżenia praw Stefana Iwanika,
Edykt.
jowej z roku 1005.
|
leliens vom Jalire 1005.
ustanawia się pana dr. Weidinana adwokata
Michał Buczko z Nadycz uznany mar
w Sanoku kuratorem.
100 Krn. Nr. 13, 653, 753, 921, 957.
Ser. A. il
notrawcą.
Tenże kurator zastępować będzie po
200 Krn. Nr. 23, 1070, 1146, 1322, 1361, 1365, 1398, 1636. 1706, 1917,
Kuratorem jego jest. Iwan Dołhanik z
Ser. B. ii
1934, 2042.
zwanego w rzeczonej sprawie na jego koszt Nadycz.
i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się
Ser. C. ii 1.000 Krn. Nr. 103, 492.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział III.
nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje.
Ser. 1). ii 2.000 Krn. Nr. 27, 187, 575.
Kulików, dnia 12- czerwca 1907.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział I.
Ser. E. ii 10.000 Krn. Nr. 186.
Sanok, dnia 9 lipea 1907.
L. cz. P. 129/7
(6263)
Die ansgelosten Schiildverschreibungen
Wylosowane obligacye wypłacone zo
Edykt.
staną w pełnej imiennej wartości dnia 1 listo werden am 1 Novemher 1907 gegen Biick(6259)
Maryę Kurczak z Średniej wsi uznano
pada 1007 za zwrotem tych obligacyj i ku stellimg dorselben und der, am Zalilungster- L. cz. C. II. 332/7 (1)
Przeciw Matejowi Kupczą w Lipny, któ umysłowo chorą.
ponów w dniu spłaty kapitału jeszcze nie- inine nocli nich falligcn Coupons im yollcn
rego miejsce pobytu jest nieznaifil wniesiony
Kuratorem ustanowiono Leszka Sokolika,
Nei 1 nwe rth o eingeliis t.
zapadłych.
został do sądu c. k. powiatowego w Gorlicach z Średniej wsi.
Der
Wert
der
etwa
fehlenden
Coupons,
W razie jeżeliby wszystkie niezapadłe
przez Jacka Dziatnbę z Konieczny pozew o za
O. k. Sąd powiatowy, Oddział I.
kupony nie zostały dołączone do obligacyi wird bei der Einlosung der Schludyerselirei- płacenie 568 koron.
Lisko,
dnia 4 lipea 1907.
wylosowanej, wartość lakowych zostanie po- bung in Abschlag gebracht werden.
Na podstawie pozwu wyznaczono auFiir
die
der
Landeskasse
iibersendeteii
tijfconą z kapitału.
Scliuldycrschrcibungen und Coupons, wird dyeneye do ustnej rozprawy na dzieli 4 m tzi*Za nadesłane obligacye i kupony prze
L. cz. L. 13/6 P. 39/7
(6265)
dieselbe inittelst Post auf Kosten und Gq- śnia 1907 o godz. 9 i pół rano.
syłać będzie Kasa krajowa należytość pocztą
Celem strzeżenia praw pozwanego Ma
E d y k t.
falir des Cberscnders die Baarschaft iiberna koszt i niebezpieczeństwo nadsołąjąccgo.
teja Kopczy ustanawia się pana dr. Sterna
Za marnotrawną uznano Annę. Babecką
niitteln.
w Porohach.
Wydział krajowy zwraca jednak
Ber Landesausschuss macht aher adwokata w Gorlicach kuratorem.
Tenże kurator zastępować będzie kuKuratorem jej ustanowiono Kością S(<>uwagę, że na ekwiwalent nadsyłać na aufmerksam, dass den yerlosten Schuldleży kwit wraz z ohligacyą, w przeciw yerschreibungen die Quittungen hcige- randa w rzeczonej sprawie na jego koszt i nie faiiczuka w Porohach.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.
nym razie nie będzie kasa krajowa od fiigt werden sollen, im widrigen Fniie bezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie
Sołotwina, dnia 15 czerwca 1907.
powiedzialny za opóźnienie w wypłacie nimmt der Landeskassa keine Verant- zgłosi lub pełnomocnika nie. zamianuje.
C.
k.
Sini
powiatowy,
Oddział
łł.
ekwiwalentu.
wortung fiir die Yerspiitung in der AusGorlice, dnia 10 lipea 1907.
Spłata, kapitału za obligacye i kupony zalilung der liiickerstaftui;g shetrage.
Die Einlosung der ansgelosten ScliuldP1/,, galic. pożyczki krajowej z roku 1893
yersclircibungen und Coupons des 4% galinastąpi:
(6253)
zischen Landesanlehens vom Jalire 1893 L. cz. Cw. 1144/7 (1)
we Lwowie: w Kasie krajowej,
E
d
y
k
t.
L. cz. T. 10/7 (2)
(6225 2—3)
erfolgt.
Przeciw I^lwidowi Herzlingerowi, któ Wdrożenie postępowania celem uznania za
w Krakowie: we lilii Banku krajowego in Lcnibcrg: bei der Landcs-Kasse.
Królestwa! Ualicyi i Lodomeryi wraz z in Krakau: bei der Filiale der Landeshank rego miejsce pobytu jest nieznane, wnie
zmarłego.
Wielkicm Księstwem Krakowskiein; i
Józef Zarychta, urodzony w UniszowY
des Kónigreiclis Galizieii nnd Lodome- siony został do c. k. sądu obwodowego w
w domu bankowym A. Mendolsbnrga.
rien sainint dem Grossherzogtume Kra Samborze przez Kalmena Bergera pozew o 25 września 1860, wydalił się z Uniszowy
w Pradze: w zakładzie Żivnostcnsk;i Banka
kau; und bei der Banklirnia A. Men zapłatę sum wekslowych 400 kor., 200 kor., w roku 1875 jako kawaler w okolice Tarno
600 kor., 200 kor., 400 kor. i 600 kor. zpn. wa, na, służbę i od tego czasu nie dąje o so
pro Cechy a Morayu v Urazę11 i Czeski
del sluirg.
Na podstawie, pozwu wydano nakaz za bie znaku życia.
Eskont. Bank,
in Prag: bei der Anstałt „Zirnostenska-Banpłaty.
Gdy zatem przyjąć należy, że zachodzi
ka pro Cechy a Morayu y Draże11 und
w Wiedniu: Unionhank.
Celem strzeżenia praw Dawida ITerzlin- ustawowe domniemanie z § 24 1. 2, ust.
Bóhmische
Escompte
Bank.
w Tryeścic: Filia Unionbanku.
gera ustanawia się pana dr. Syropa adwokata cyw., przeto wdraża się na prośbę, jego sio
in Wien: die Unionhank.
w Berlinie: Mendelssohn et Comp.. Bank in Triest: Eiliale der Unionhank.
w Samborze, kuratorem.
stry Anny ze Zarychtów Masłowskiej postę
dla handlu i przemysłu,
Tenże kurator zastępować będzie Da powanie celem uznania za zmarłego. Wydaje
in Berlin: Mendelssolin & Comp., nnd Bank
wida Uerzljngera. w rzeczonej sprawie na się, przeto ogólne wezwanie, aby udzielono
w Hamburgu: Norddculsche Bank,
fiu] Ban dal und Industrie,
jego
koszt i.niebezpieczeństwo dopóki on w sądowi lnh kuratorowi panu Pawłowi Jękow Frankfurcie nad Menem: Deutsche Ef- in Hamburg: die Norddeutsehe Bank,
leeten und Wechsel-Bank i llracia lietli- in Frankfurt a. 3L: die Doutsche Ellecten u. sądzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie towi w Bistuszowy wiadomości o powyż wy
mienionym. — Józefa Zarychta. zaś wzywa
Wechselbank nnd Gebriider Bethinann. zamianuje.
mann.
C. k. Sąd obwodowy, Oddział li.
się,
aby przed niżej wymienionym sądem
Die
Einlosung
der
ansgelosten
ScliuhlSpłata kapitału za, obligacye i kupony
Sambor, dnia 16 maja 1907.
stawił się lub w inny sposób uwiadomił o
4”/0 galic. pożyczek krajowych z roku 1904 yerschreibuiigen und Coiipons der 4/°0 gaswein życiu.
lizischen Dandesanlehen vom Jalire 1904
i 1905 nastąpi tylko.
Sąd tutejszy na ponowną ftrośbę po
und
1905
erfolgt
nur:
we Lwowie: w Kasie krajowej.
L. cz. C. X. 438/7 (1)
(6279) dniu 39 lipea 1997 rozsirzygnie o uznaniu
in Leniherg: bei der Landes-Kassa.
E d y k t.
za zmarłego.
Z Wydziału krajowego Królestwa Ga- Vom Landesausschiisse des KónigreiPrzeciw nieobjętej masie spadkowej po
C. k. Sąd obwodowy, Oddział IV.
licyi i Lodomeryi wraz z Wieikiem ches Galiziesi und Lodomerien sammt błp. Ides Bozanes wniesiony został do c. k.
Tarnów, dnia 6 lipea 1997.
Księstwem Krakowskiem.
Grossherzogtume Krakau.
sądu powiat. Sec. I. we Lwowie przez Sarę ]
Lemberg. ani 1 August 1907.
We Lwowie, dnia 1 sierpnia. 1907.
Pesclię z Grossinannów Fruchs kupcową we ■

2028, 2119, 2122, 2184, 2336.
162, 204, 1012, .11.98.
22, 86, 778.

Amortyzacye.
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L. cz. T. 13/7 (2)
(6159 3-3)
Wdrożenie postępowania amortyzacyjnego.
Na wniosek Tomasza Gizy, policyanta
w Eadomyślu wielkim, wdraża się postępo
wanie celem amortyzacyi rzekomo przy po
żarze jego domu spalonej książeczki wkład
kowej Towarzystwa wzajemnego kredytu w
Eadomyślu wielkim Nr. 86 na 1600 koron
opiewającej, na imię Tomasza Gizy wysta
wionej.
Posiadacza powyższej książeczki wzywa
się przeto, aby się zgłosił ze swojemi pra
wami w ciągu jednego roku, w przeciwnym
bowiem razie po upływie powyższego czasokre
su za nieistniejące uznane zostaną.
0. k. Sąd obwodowy, Oddział IV.
Tarnów, dnia 6 lipca 1907.

L. cz. T. 8/7 (1)
(6224 2-3)
Wdrożenie postępowania amortyzacyjnego.
Na wniosek Banku dla handlu i prze
mysłu w Stryju wdraża się postępowanie ce
lem amortyzacyi rzekomo przez wnioskodawcę
zagubionego wekslu z daty Stryj 30 inaja
1907 opiewającego na 2000 kor., płatnego 30
lipca 1907 r., przez Awnera Ehrmanna w
Stryju, wystawionego przez Sische Eudórfera, akceptowanego przez Lipę Badiana, żyrowanego przez Awnera Ehrmanna, Józefa
Aschera Miinza i Banku dla handlu i prze
mysłu w Stryju zaadresowanego w potrze
bie. do Banku dla handlu i przemysłu w
Stryju.
Posiadacza powyższego wekslu wzywa
się przeto, aby zgłosił się ze swojemi pra
wami w ciągu 45 dni, licząc od dnia po zapadło
ści wekslu, w przeciwnym bowiem razie po
upływie powyższego czasokresu za nieistnie
jący uznany zostanie.
G. k. Sąd obwodowy, Oddział IV.
Stryj, dnia 10 lipca 1907.
L. cz. T. 8/7 (2)

(6158 2-3)
E d y k t.
Wdrożenie postępowania celem uznania
za zmarłego.
Wojciech Handzel, urodzony w Lękach
górnych 1 kwietnia 1848, syn Antoniego i
Tekli, mąż Maryanny z Dubasów Handzlowej, wydalił się przed około 33 latami z
Łęk górnych na robotę do Ameryki — od
tego też czasu nie daje do dziś dnia wiado
mości o sobie.
Gdy zatem przyjąć należy, że zachodzi
ustawowe domniemanie z § 24 L. 2 ust. c.,
przeto wdraża się na prośbę jego syna Jana
Handzla z Łęk dolnych postępowanie celem
uznania go za zmarłego. — Wydaje się
przeto ogólne wezwanie, aby udzielono są
dowi lub kuratorowi panu adwokatowi dr.
Wilhelmowi Gucwie wiadomości o powyż wy
mienionym, Wojciecha Handzla zaś wzywa
się, aby przed niżej wymienionym sądem sta-'
wił się, łub w inny sposób uwiadomił o
swem życiu.
Sąd tutejszy na ponowną prośbę po
dniu 31 lipca 1908 rozstrzygnie o uznaniu
za zmarłego.
O. k. Sąd obwodowy, Oddział IV.
Tarnów, 6 lipca 1907.

L. cz. T. 9/7 (4)
(6254 1—3)
Wdrożenie postępowania amortyzacyjnego.
Na wniosek Jakóba [Intratora i Chaji
Sury Safier wdraża się postępowanie, celem
amortyzacyi rzekomo przy pożarze w Błażo
wej pożarowi uległych unikatu i duplikatu
książeczki wkładkowej tarnowskiego Towa
rzystwa bankowego w Tarnowie Nr. 716 na
2209 kor. opiewającej, wystawionej na imię
Jakóba Intratora i Chaji Sury Safier.
Posiadacza powyższych unikatu i du
plikatu wzywa się przeto, aby zgłosił się ze
swojemi prawami w ciągu jednego roku, wr
przeciwnym bowiem razie po upływie powyż
szego czasokresu za nieistniejące uznane zo
staną.
G. k. Sąd obwodowy, Oddział IV.
Tarnów, dnia 20 lutego 1907.

Spadki.
L. cz. A. XVIII. 153/6 (25)
(6097 2-3)
E d y k t.
z wezwaniem nieznanych sądowi dziedziców.
C. k. Sąd powiatowy w Krakowie za
wiadamia, że w dniu 7 lutego 1896 wKrakowie zmarł Maryan• Waśniowski, ubogi To
warzystwa dobroczynności, bez pozostawie
nia rozporządzenia ostatniej woli.
Ponieważ sądowi nie wiadomo, czy i
którym osobom przysłużą prawo dziedzicze
nia spadku, przeto wzywa się niniejszem tych
wszystkich, którzy do tegoż spadku z jakiegokolwiekbądź tytułu roszczenia podnieść
zamierzają, aby w przeciągu jednego roku,
licząc od dnia niżej podanego swe pra
wa dziedziczenia w tutejszym sądzie zgło
sili i wykazując takowe wnieśli oświadczenie
co do spadku, w przeciwnym bowiem razie
spadek, dla którego p. dr. Chmielarczyk
kuratorem został ustanowiony, będzie prze

r

prowadzonym z tymi i tym przyznany, któ
rzy się do niego zgłoszą i swe prawa dzie
dziczenia wykażą, część zaś spadku nie przy
jęta, lub w razie gdyby do spadku nikt się Ł. cz. Firm. 584, Rg. O. 5
(5853)
nie zgłosił, cały spadek przypadnie Państwu,
Wpis spółki
jako bezdziedziczny.
z ograniczoną odpowiedzialnością.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział XVIII.
Do rejestru oddział C. wpisano:
Kraków’, dnia 21 czerwca 1907.
Firma spółki: „Pierwsza krajowa ho
dowla królików rasowych we Lwowie", spół
ka z ograniczoną odpowiedzialnością"; po
L. cz. A. 18/6 (8)
(6043 2-3) niemiecku: „Erste Lanrles - Rassen - KaninE d ykt
chen-Zucht in Lemberg, Gesellschaft mit
G. k. Sąd powiatowy w Rudkach po- beschriinkter Haftung";
daje do wiadomości, że Marya z Eychlmskich
Siedziba spółki: Lwów.
Tymań umarła dnia 10 czerwca 1890 r. w
Dzień zawarcia kontraktu: 4 stycznia
Kanafostach bez pozostawienia rozporządzenia 1907.
ostatniej woli, a spadkobiercami jej są dzie
Gzas trwania spółki: Do 31 grudnia
1909.
ci Harasym, Pazia i Zofia Eychlińscy.
Gdy miejsce pobytu Pazi Eychlińskiej
Przedmiot przedsiębiorstwa: Prowadze
nie jest znanern, przeto wzywa się ją, aby nie pod firmą spółki racjonalnej hodowli
w przeciągu roku, licząc od daty tego edy królików rasowych, sprzedaż zwierząt i mięsa
ktu, zgłosiła się w sądzie i wniosła oświad króliczego, wprowadzenie tej gałęzi gospo
czenie do spadku, gdyż w przeciwnym razie darstwa domowego w Galieyi, tudzież inne
zostanie przewód spadkowy przeprowadzony w związku stojące przedsiębiorstwa jako to
ze zgłaszającymi się spadkobiercami i z u- handel zwierząt króliczych żywych i zabi
stanowionym dla niej kuratorem Iwanem Ry- tych, sprzedaż i wyprawianie skórek.
Wysokość kapitału zakładowego: ko
chlińskim. synem Michała z Kanafost.
O. k. Sąd powiatowy, Oddział V.
ron 20.000, które już w całości wpłacone
zostały.
Rudki, dnia 6 lutego 1907.
Zawiadowcy spółki: Władysław Sniadowski, inżynier górniczy we Lwowie, ul.
L. cz. A. 366/3 (31)
(6229 2-3) Bogusławskiego 1.4; Zygmunt Olszewski, aE d y k t.
plikant Wydziału krajowego wre Lwowie, ul.
G. k. Sąd powiatowy Oddział VII. w Wulka panieńska 25: Stanisław Bojarski,
Brodach podaje do wiadomości, że dnia 9 przemysłowiec we Lwowie, ul. Wulka pa
marca 1903 roku w Brodach zmarła Adela nieńska 17; — ci zawiadowcy uprawnieni
Barbag z Brodów’, nie pozostawiwszy rozpo są do łącznego zastępstwa spółki i do pod
rządzenia ostatniej woli.
pisywania firmy; — do ważności podpisu
Ponieważ sąd ten nie ma wiadomości, wymagany jest własnoręczny podpis dwu
czy i które osoby mają prawo do spadku, zawiadowców pod brzmieniem firmy.
przeto wzywa wszystkich, którzyby zamie
Stosunki prawne spółki: Spółka została
rzali z jakiegobądź tytułu prawnego ro zawiązaną kontraktem zdziałanym we for
ścić sobie prawo do spadku, by w przecią mie aktu notaryalnego z daty: Lwów, 4
gu jednego roku, od dnia niżej wyrażonego stycznia 1907 1. rep. 54.225. Wedle art. VI.
licząc zgłosili się z prawami swojemi do tego wnieśli spólnicy do spółki: Helena Klein i
sądu i wykazując swe prawa dziedziczenia, Zygmunt Olszewski żywy i martwy inwen
wnieśli oświadczenie się dziedzicem, w prze tarz swojej dotychczas na mocy kontraktu
ciwnym bowiem razie spadek, dla którego z daty Lwów 6 sierpnia 1905 między nimi
tymczasem pana adwokata dr. Samuela Wa istniejącej cywilnej spółki „pierwszej raso
gnera kuratorem ustanowiono, przeprowa wej hodowli królików we Lwowie" składa
dzony będzie z tymi i tym przyznany, jący się z żywych królików, urządzenia go
którzy oświadczą się dziedzicami i tytuł spodarczego i paszy w łącznej wartości 5000
swego prawa dziedziczenia wykażą, zaś część K., z czego na Helenę Klein wartość 4500
spadku nieprzyjęta, lub jeżeliby się nikt nie K., zaś na Zygmunta Olszewskiego, wartość
oświadczył dziedzicem, cały spadek zostałby 500 K. przyjęto. -Jakób Sehreyer i Stanisław
przez Państwo jako bezdziedziczny zabranym. Bojarski jako właściciele „krajowej uniwer
G. k. Sąd powiatowy, Oddział VII.
salnej króliezarni we Lwowie" wnieśli ró
Brody, dnia 17 lipca 1907.
wnież cały żywy i martwy inwentarz swojej
spółki obejmujący króliczarnię wartości. 3500
K., inwentarz gospodarstwa domowego znaj
L. cz. A. 476/5 (10)
(6042 1-3) dującego się w realności lk. 220 Dz. I. we
E d y k t.
Lwowie przy ulicy Wulka panieńska warto
C. k. sąd powiatowy w Rudkach po ści 1800 K., inwentarz martwy z urządze
daje do wiadomości, że Koppel Zimmermann niem gospodarstwa domowego wartości 3100
zmarł dnia 12 grudnia 1904 w Nowosiół K., paszę wartości 1000 K. i gotówkę 600
kach gościnnych, pozostawiając ustne rozpo K., z czego na Jakóba Schreyera wartość
rządzenie ostatniej woli, którem zapisał 6000 K., a na Stanisława Bojarskiego war
swoją wierzytelność do Naehmana Hancl w tość 4000 K. przyjęto.
kwocie 400 koron dla córki Giupy Zimmer
Dzień wpisu: 25 maja 1907.
mann ze substytucyą na wypadek jej bezpo
"O. k. Sąd krajowy jako handlowy,
tomnej śmierci na rzecz Perli Jerych, który
, Oddział IV.
to zapis wyczerpuje cały spadek.
Lwów, dnia 25 maja 1907.
Gdy nie jest wiadomem czy i komu
przysługują prawa do tej spuścizny, wzywa
się wszystkich, którzyby z jakiegokolwiek
(5964)
tytułu rościli sobie prawa do spadku, aby L. cz. Finn. 224/7 stów. T. I. 37
Obwieszczenie.
donieśli w przeciągu jednego roku, licząc od
Z rejestru stowarzyszeń zarobkowych
daty tego edyktu, o swych prawach sądowi,
wykazali tytuł prawny dziedziczenia i zło i gospodarczych, wykreśla się firmę: „Ku
żyli oświadczenia do spadku, gdyż po bez pieckie stowarzyszenie eskontowe w Koło
skutecznym upływie zakreślonego czasokre myi w likwidacyi, stowarzyszenie zarejestro
su, zostanie przewód spadkowy przeprowa wane z ograniczoną poręką“ „Kaufmanischer
dzony tylko z tymi, którzy wykażą tytuł Escompt-Verein in. Kolomea in Liquidation,
dziedziczenia oraz wniosą oświadczenia i im registrirte Genossenscliaft mit beschriinkter
też zostanie w miarę wyEzania praw przy Haftung" wskutek ukończenia likwidacyi.
G. k. Sąd obwodowy jako handlowy,
znanym spadek, dla którego ustanawia się kura
Oddział II.
torem p. adw. dra, Alojzego Dormana w Rud
kach. W braku wykazania praw spadkowych
Kołomyja, dnia 10 kwietnia 1907.
i złożenia oświadczeń do spadku w ustano
wionym czasokresie przypadnie nieobjęta
część dziedzictwa względnie całe dziedzictwo L. cz. Firm. 476/7
(6022)
G. k. Sąd obwodowy jako handlowy w
c. k. Skarbowi Państwa jako bezdziedziczny
spadek.
Rzeszowie zarządza na dniu dzisiejszym wpi
C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.
sanie do rejestru handlowego dla stowarzy
Rudki, dnia 30 grudnia 1906.
szeń zarobkowo-gospodarczych. firmy:
„Towarzystwo handlowe i kredytowe w
Jaworniku polskim, stowarzyszenie zareje
L. cz. A. 133/7 (7)
(6205 1—3) strowane z ograniczoną poręką", po nie
E dyk t
miecku „Ilandels und Credit-Verein in Ja
C. k. Sąd powiatowy w Sądowej Wi wornik polski registrirte Genossenscliaft mit
szni ogłasza, że dnia 4 lutego 1907 w Sądo beschriinkter Haftung", które zawiązanem
wej Wiszni zmarła Katarzyna Sawka, pozo zostało na podstawie statutu uchwalonego
stawiając rozporządzenie ostatniej woli.
przez członków, założycieli na zebraniu na
Ponieważ sądowi miejsce pobytu Mi dniu 22 maja 1907 w Jaworniku.
chała Gzerniawskiego i Anny Górkowej nie
Główne postanowienia tego Statutu są
jest znanern, przeto wzywa się ich, aby w następujące:
przeciągu jednego roku, licząc od dnia niżej
Siedziba Towarzystwa jest Jawornik
podanego zgłosili się w tutejszym sądzie i polski.
wnieśli oświadczenie co do dziedziczenia, w
Celem Towarzystwa jest prowadzenie
przeciwnym bowiem razie spadek zostanie interesu kredytowego w celu udzielania kre
przeprowadzonym ze zgłaszającymi się dzie dytu tylko swoim członkom na umiarkowany
dzicami i z kuratorem Mikołajem Stepania- procent za pomocą wspólnego kredytu wszyst
kiem ustanowionym dla nieobecnych Mi kich członków.
Dyrekcyę równocześnie wybraną na lat
chała Czerniawskiego i Anny Górkowej.
G. k. Sąd powiatowy, Oddział III.
6 stanowią pp. Majer Sturmlaufer i Beinisch
Sądowa Wisznia, dnia 15 czerwca 1907. Hausner kupcy, pierwszy w Jaworniku, drugi
w Dynowie zamieszkały.

Firmy.

Podpis za stowarzyszenie uskutecznia się
w ten sposób, że podpisujący do firmy swe
podpisy dołączają. Do ważności zobowiązania
w obec osób trzecich potrzeba podpisu oby
dwóch członków Dyrekcyi.
Każdy członek Towarzystwa ręczy za
wszelkie zobowiązania Towarzystwa potrójną
ilością deklarowanych udziałów. — Udział ustanowiono na 50 koron.
Ogłoszenia od Towarzystwa pochodzące
umieszczane będą w jednym z dzienników
krajowych lub w czasopiśmie „Samopomoc"
we Lwowie.
Rzeszów, dnia 31 maja 1907.
L. cz. Firm. 707 stów. III. 164
(6062)
Wpis firmy Stowarzyszenia zarobkowego
i gospodarczego.
Wpisano do rejestru stowarzyszeń za
robkowych i gospodarczych:
Siedziba stowarzyszenia: Szczerzee.
Brzmienie firmy: „Kasa oszczędności i
kredytu w Szczercu, stowarzyszenie zareje
strowane z ograniczoną poręką" ; po rusku:
„Kasa oszczadnesty i kredytu w Szczerciu,
stowaryszenie zarejestrowane z obrneżenoju
porukoju"; po niemiecku: „Spar-und Oreditkassa in Szczerzee, registrierte Genossenschaft mit beschriinkter Haftung".
Data statutu: 30 kwietnia 1907 i uzu
pełnienie z 19 czerwca 1907.
Przedmiot przedsiębiorstwa: podniesie
nie zarobku i gospodarstwa członków stowa
rzyszenia przez udzielanie im kredytu na umiarkowany procent i dogodnych warunkach.
Czas trwania nieograniczony.
Dyrekcya składa się z 4 dyrektorów
wybieranych przez Radę nadzorczą, a za
twierdzonych przez walne zgromadzenie na
przeciąg lat 6; na walnem zgromadzeniu 30
kwietnia wybrani zostali dyrektorami: Dawid
Chill, właściciel dóbr w Szczercu; Teodor
Kreczkowski, rolnik w Piaskach ; Leontyna
Malicka, żona kierownika szkoły w Szczercu
i Selig Schmorak, kupiec i właściciel real
ności w Szczercu.
Podpis firmy: Pod brzmieniem firmy
podpis 2 dyrektorów.
Ogłoszenia nastąpią w dzienniku przez
Radę nadzorczą wybranym i do wiadomości
członków podanym.
Udziały członków wynoszą 1.00 koron.
Odpowiedzialność : pięciokrotna ponad
deklarowany udział.
Data wpisu: 1. lipca 1907.
G. k. Sąd krajowy jako handlowy.
Oddział IV
Lwów, dnia 30 czerwca 1.907.

G. Zl. 664 Ges. III. 231
(5854)
Aenderungen und Zusiitze zu bereits einge
tragenen Einzel- und Gesellschaftsfirmen.
Eingetragen wurde im Register fur Ge
sellschaftsfirmen.
Sitz dor Firma: Lemberg.
Firmawortlaut: Die Generalagentschaft
der k. k. priv. Óstereieh. Versicherungs-Gesellschaft „Donau".
Zweigniederlassung der in Wien mit
der Firma „KK. priv. Ósterreich Versicherungs-Gesellscbaft „Donau" eingetragenen
Hauptniederl assung.
Geloscht: der Direktor Franz Zimmer
mann tiber Ableben.
Procura erteilt mit dem statutenmiissigen Firmierungsrechte dem Oberinspector
der Gesellschaft Ernst Hoppe in Wien.
Datum der Eintragung: 24 Juni 1907.
K. k. Landes- ais Handelsgericht,
Abteilung IV.
Lemberg, den 21 Juni 1907.
L. cz. Firm. 22/7 Rg. A. 29
(6092)
Wpis do rejestru handlowego firmy
pojedyńczej.
Wpisano do rejestru handlowego Od
dział A.:
Siedziba firmy: Skawce.
Brzmienie firmy: Józef Richtmann.
Przedmiot przedsiębiorstwa: dzierżawa
propinacyi.
Właściciel (I) Józef Richtmann.
Dzień wpisu: 17 lipca 1907.
C. k. Sąd obwodowy jako handlowy,
Oddział II.
Wadowice, dnia 15 lipca 1907.

L. cz. Firm. 179 Eg. A 1/14
(6089)
Wpis firmy pojedyńczej.
Wpisano do rejestru Oddział A.
Siedziba firmy: Komarno.
Brzmienie firmy: Kalman Drommel
schlager.
Przedmiot przedsiębiorstwa: Wyrąb lasu
w Sasee dominikalnej i sprzedaż drzewa.
Posiadacz (I) Kalman Drommelschlager
kupiec w Komarnie.
Data wpisu: 15 kwietnia 1907.
G. k. Sad obwodowy jako handlowy,
Oddział V.
Sambor, dnia 13 kwietnia 1907.

i

L- ez- Fi™. 602 stów. III. 16
(6061)
lniany i dodatki do wpisanych już firm
stowarzyszeń.
Wpisano do rejestru stowarzyszeń za
dkowych i gospodarczych:
Siedziba stowarzyszenia: Niemirów.
Brzmienie firmy: Spółka oszczędności
1 Pożyczek, stowarzyszenie zarejestrowane
z nieograniczoną poręką.
.
Członkowie dyrekeyi wystąpili: Izydor
obrowolski, Jan Komusiński i dr. Antoni
Miczulski.
Członkowie dyrekeyi wybrani: dwaj
PlerWsi zostali wybrani ponowuie, a w ruiejtrzeciego wybrano przełożonym' zarządu
kichała Turczańskiego, kierownika
Niemirowie.
Bata wpisu: 5 czerwca 1907.
C. k. Sąd krajowy jako handlowy,
Oddział IV.
Lwów, dnia 5 czerwca 1907.

L. cz. Firm. 162/7 Sp. I./216
(6064)
Zmiany i dodatki do wpisanych już firm
podyńczych i spółkowych.
Wpisano w rejestrze dla firm spółko
wych.
Siedziba firmy: Drohobycz.
Brzmienie firmy: Feuerstein & Bern
stein.
Wpisy szczegółowe: Rozwiązanie spółki
z dniem 17 lutego 1906 wpisane do rejestru
na skutek uchwały pozwalającej egzekucyę
e. k. sadu krajowego jako handlowego we
Lwowie z 5 lutego 1907 Cg. III. 72/6 (21).
Data wpisu: 9 kwietnia 1907.
C. k. Sad obwodowy jako handlowy,
Oddział V.
Sambor, dnia 6 kwietnia 1907.

B

L.^cz. Firm. 531 stów. I. 100
(6088)
Zmiany i dodatki do wpisanych już firm
stowarzyszeń.
Wpisano w rejestrze stowarzyszeń za
robkowych i gospodarczych:
Pociąg
Siedziba stowarzyszenia: Brzezie.
Brzmienie firmy: „Spółka oszczędności posp. osob.
' pożyczek w Brzeziu, stowarzyszenie zareje przyeh. o g.
strowane z nieograniczoną poręką11.
fl 12-20 — i
1. Członkowie zarzą wystąpili: Franci
szek Górecki i Kajetan Kołosz.
— L
2. Członkowie zarządu wybrani: Józef | 2-31
Kubicz rolnik z Grodkowie i Jan Szewczyk
5-50
gospodarz z Brzezia.
Data wpisu: 16 czerwca 1907.
C. k. Sąd krajowy jako handlowy,
Oddział III.
— 1
Kraków, dnia 15 czerwca 1907.
1 ~
7-10
i

—
—

L. cz. Firm. 399/7 stów. I. 28
.
(6136)
_
Zmiany i dodatki do wpisanych już firm
—
stowarzyszeń.
—
W rejestrze stowarzyszeń zarobkowych
_
’ gospodarczych wpisuje się:
8-55
Siedziba stowarzyszenia: Kołomyja.
Brzmienie firmy: „Credit und Vorscliuss—
Verein fur Gewerbe und Wirtsehaft in Koł°mea, registrirte Genossensehaft mit besehrankter Haftung11 „Towarzystwo kredy
—
towe i zaliczkowe dla przemysłu i gospodar
—
—
stwa w Kołomyi stowarzyszenie zarejestro
—
wane z ograniczoną poręką.
—
Zmiana statutu: a to _§§ 2, 4, 5, 16,
1-30
17, 19, 20, 22, 23, 35, 36, eliminując powo
łany tamże § 34, §§ 37, 38, ustęp 1 z utrzy
—
maniem w mocy ustępu 2, §§ 39, 40, 41,
46, 49 lit. c. §§ 52, 53, 54, 55, jednak eli
2-16
minując z ustępu I. tegoż wyrazy: „ais Mi
2-25
nimum11, § 57°, jednak eliminując z ustępu
ostatniego tegoż wyrazy: „von der Direktion11
—
a powołując natomiast § 36 statutu §§ 59,
61, 63, 64, 70, 73, 74 i 80.
—
Podpis firmy i przedmiot przedsiębior
stwa niezmienione.
I
Członkowie dyrekeyi wybrani dodatkowo
po myśli § 6 statutu Herzel Spindel, wła
ściciel realności w Kołomyi i Dawid Welzer
—
właściciel realności w Berezowie niżnym za
mieszkali.
Wysokość udziału : dotąd najmniej 50 JTio”
kor. Obecnie : 50 koron.
Data wpisu: 12 lipca 1907.
C. k. Sąd obwodowy, Oddział II.
Kołomyja, dnia 9 lipca 1907.

L. cz. Firm. 611 stów. I. 28
(6063)
Zmiany i dodatki do wpisanych już firm
stowarzyszeń.
Wpisano w rejestrze stowarzyszeń za
robkowych i gospodarczych:
Siedziba stowarzyszenia: Kraków.
Brzmienie firmy: „Związek handlowy
kółek rolniczych w Krakowie, spółka zareje
strowana z ograniczoną poręką11.
1. Członkowie dyrekeyi wystąpili: Ka
zimierz Rogowski.
2. Członkowie dyrekeyi wybrani: Te
odor Sychowski, dotychczasowy prokurzysta,
jako trzeci dyrektor.
Prokura zgasła: Teodora Sychowskiego.
Data wpisu: 13 lipca 1907.
C. k. Sąd krajowy, jako handlowy,
Oddział III.
Kraków, dnia 11 lipca 1907.

L. cz. Firm. 575 stów. III. 160
(6129)
Wpis firmy stowarzyszenia zarobkowego
i gospodarczego.
Wpisano do rejestru stowarzyszeń za
robkowych i gospodarczych.
Siedziba stowarzyszenia: Uhrynów.
Brzmienie firmy: „Spółka mleczarska
w Uhrynowie, stowarzyszenie zarejestrowane
z ograniczoną poręką11.
Data statutu: 7 kwietnia 1907.
Przedmiot przedsiębiorstwa: wspólne
przerabianie i spieniężanie mleka, produko
wanego w gospodarstwach członków spółki.
Czas trwania: nieograniczony.
Zarząd spółki składa się z 3 członków
przez walne zgromadzenie wybieranych; na
walnem zgromadzeniu 7 kwietnia 1907 wy
brano Eustachego Scibor-Rylskiego, właści
ciela dóbr w Uhrynowie, przewodniczącym,
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Franciszka Siwek, pocztmistrza w Uhryno"
wie zastępcą przewodniczącego, Stefana Buraczuk, rolnika w Uhrynowie, członkiem za
rządu.
Podpis firmy: pod brzmieniem firmy
stampilią odciśniętem zamieszcza swój pod
pis przewodniczący albo zastępca i jeden
członek zarządu.
Udział członka: wynosi 10 kor.
Odpowiedzialność: dziesięciokrotna wy
sokość deklarowanego udziału.
Ogłoszenia: na tablicy przed lokalem
spółki.
Bata wpisu: 15 czerwca 1907.
C. k. Sad krajowy jako handlowy
Oddział IV.
Lwów, dnia 15 czerwca 1907.
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Z lekan (Jass, Bukaresztu, Konstantynopola), Żydaezowa, Wo
12-45 — 1
roehty, Delatyna, Zaleszczyk, Ńowosielicy, Berliomethu, Czu
ci ina, Serethu i Suezawy.
z Krakowa (Berlina, Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Karlsbadu, I 2'51
Pragi, Opawy), Orłowa, Zakopanego, N. Sąeza (p. Tarnów),
Jasła, Chabówki, Zakopanego (p. Rzeszów).
8-451
z Krakowa (Berlina, Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Karlsbadu,
■
Pragi), Oświęeima, Wieliczki, Orłowa, N. Sąeza (p. Tarnów),
Zakopanego, Jasła, Krosna, Iwonicza, Rymanowa, Sanoka,
Chyrowa (p. Przemyśl)
z Husiatyna, Stryja, Stanisławowa, Halicza, Ciiodorowa.
—
600
6-10
z Rawy ruskiej, Sokala.
—
z Podwołoezysk (Odessy i Kijowa), Brodów.
z Berlina, Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Opawy, Krakowa,
6-12
Budapesztu, Koszyc, N. Sącza przez Tarnów.
z Ławoeznego (Pesztu), Borysławia, Kałusza.
6-20
—
z Sambora, Sanoka, Chyrowa.
_.
6-58
z łtzkan, Dorny Watry, Brodiny, Radowiee, Czerniowiee, Koło
—
7-30
myi, Stanisławowa, Halicza, Ciiodorowa.
z Jaworowa.
8-25
z Berlina, Wrocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi, Opawy, Kra
kowa, Sanoka, N. Zagórza, Chyrowa.
z Krakowa (Berlina, Wrocławia, Warszawy, Wiednia, Karlsbadu,
Pragi, Opawy), Zakopanego (przez Podgórze-Płaszów), Sa
8-40
—
noka, N. Zagórza, Chyrowa (p. Przemyśl).
z Kołomyi, żydaezowa, Potutor, Kórózmezó.
z Sianek, Sambora.
z Ławoeznego, Kałusza, Stryja, Borysławia, Koehawiny. ,
905
z Podwołoezysk, Kopyezyniee, Husiatyna, Potutor, Zbaraża.
z Sokala, Rawy ruskiej.
9 20
z Tarnowa, Rzeszowa, Jarosławia, Sokala, Lubaczowa.
—
z Krakowa (BerlinmWrocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi),
N. Sąeza, JasłURlriiobrzegu, Dynowa, Rymanowa, Iwonicza,
10-45
Sanoka, Chyrowa (p. Przemyśl).
—
11-05
z Sambora, Zakopanego, N. Sąeza, Jasła, Krosna, Iwonicza, Ry
manowa, Sanoka, Chyrowa, Sianek.
1-55
—
z Podwołoezysk (Odessy, Kijowa), Brodów, Grzymałowa.
2-17
z Ickan, Czortkowa, Kałusza, Zaleszczyk, Wyżniey, Koemania,
—
Ńowosielicy (p. Zuezkę), Serethu, Radowiee, Berhometu, Su
ezawy.
2-36
z Tuehli (od 15 czerwca do 30 września), Skolego, Drohobycza,
—
2-25
Borysławia.
—
2-45
z Ickan, Żydaezowa, Kałusza, Ńowosielicy, Serethu, Czudina,
Radowiee.
z Bełżca, Sokalu, Lubaczowa, Rawy ruskiej.
—
4-05
z Jaworowa.
—
4-30 1
z Krakowa (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi),
5-50 J
Oświęeima, Suchy, Kocmyrzowa, Orłowa (p. Tarnów), Mielca I “
(p. Dębicę), Dynowa, Chyrowa (p. Przemyśl.
r^"“ ”^15*1
z Podwołoezysk (Odessy, Kijowa), Brodów, Potutor, Zaleszczyk,
Husiatyna, Iwania pustego, Skały, Kopyezyniee, Grzymałowa. u _
6-25 |
6-30 9
z Krakowa (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Karlsbadu, Pragi), B —
7-OoS
Kocmyrzowa, Zakopanego (p. Kraków od 15 czerwca do 15 1 —
września wł.), Orłowa (od 15 czerwca do 15 września wł.). a 7-05 N. Sąeza (p. Tarnów), Jasła, Dynowa, Lubaczowa, Sanoka,
_
7-10 1
Rymanowa, Iwonicza, Chyrowa (p. Przemyśl.
7-20
z Ickan (Bukaresztu), Potutor, Czortkowa, Kórosmósó, Nowosie—
licy, Dorny Watry, Suezawy.
10-40
z Sambora, Orłowa, N. Sąeza, Jasła, Krosna, Iwonicza, Ryma
—
nowa, Sanoka, Chyrowa, Sianek.
z Krakowa (Berlina, Wrocławia, Wiednia, Warszawy), Oświęeima, Wieliczki, Tarnobrzegu, Dynowa, Lubaczowa, Jasła,
—
10-51
Iwonicza, Rymanowa, Sanoka, Chyrowa (p. Przemyśl).
1100
z Podwołoezysk (Odessy, Kijowa), Brodów, Kopyezyniee, Zale
—
szczyk, Skały, Iwania pustego, Husiatyna, Zbaraża.
1115
—
z Ławoeznego (Pesztu), Kałusza, Borysławia, Drohobycza, Ko
ehawiny.
—
11-30

-33?

o w a

Z dworca głównego:
do Krakowa (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Warszawy, Pragi,
Karlsbadu, Kocmyrzowa, Rozwadowa, Dynowa, Jasła, Cha
bówki, Zakopanego, Orłowa, N. Sącza (p. Tarnów).
do Ickan (Jass, Bukaresztu, Konstantynopola), Kórósmezó, Ka
łusza, Serethu, Berhometu, Czudina, Ńowosielicy, Brodiny
Suezawy, Dorny Watry.
do Krakowa (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Pragi, Karlsbadu),
Chyrowa, Sanoka, Mezo Laborcza, Pesztu, Rymanowa, Iwo
nicza, Chabówki, Mielca (p. Dębicę), Orłowa, Wieliczki,
Oświęeima.
do Sambora, Sianek.
do Ickan, (Jass, Bukaresztu, Botuszan), Żydaezowa, Potutor,
Kórósmezó, Czortkowa, Ńowosielicy, Brodiny, Putny, Su
ezawy, Dorna Watra.
do Rawy ruskiej, Sokala.
do Podwołoezysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyezyniee, Hu
siatyna, Czortkowa, Zbaraża.
do Jaworowa.
do Ławoeznego, (Pesztu), Kałusza, Drohobycza, Borysławia,
do Krakowa (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Pragi, Karlsbadu),
Chyrowa, Rozwadowa, Nadbrzezia, Dynowa, Orłowa (p. Tar
nów), Zakopanego (p. Kraków od 15 czerwca do 15 września
włącznie).
do Krakowa (Wiednia, Warszawy, Pragi, Karlsbadu), Sanoka,
Rymanowa, Iwonicza, (p. Przemyśl), Dynowa, Tarnobrzegu,
N. Sącza, Orłowa, (od 15 czerwca do 15 września wł.) Wie
liczki, Oświęeima, Zakopanego (p. Podgórze Pł. od 15 czerwca
do 15 września wł.).
do Sambora, Sianek, Chyrowa, Sanoka, Rymanowa, Iwonicza,
Jasła, N. Sącza, Orłowa od (15 czerwca do 15 września wł.).
do Ickan, Woroehty (od 1 czerwca do 30 września w niedziele
i święta rz. kat.), Kałusza, Delatyna (p. Kołomyję), Serethu,
Berliomethu, Czudina, Radowiee, Suezawy.
do Podwołoezysk, Potutor, Grzymałowa, Zbaraża,
do Bełżca, Sokala, Lubaczowa.
do Ickan, Kałusza, Czortkowa, Zaleszczyk, Wyżniey, Kórósmezó,
Koemania, Dorny Watry, Suezawy, Ńowosielicy.
do Podwołoezysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyezyniee, Czort
kowa, Zaleszczyk, Husiatyna, Skały, Iwania pustego, Grzy
małowa.
do Ławoeznego, Drohobycza, Borysławia, Kałusza.
do Kołomyi, Żydaezowa.
do Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Warszawy, Berlina, Pragi,
Karlsbadu) Chyrowa (p. Przemyśl), Jasła, Chabówki, Zako
panego (p. Rzeszów), N. Sąeza.
do Rzeszowa, Chyrowa, Sanoka (p. Przemyśl).
do Sambora, Chyrowa, Sanoka.
do Stanisławowa.
do Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Berlina, Warszawy), Orłowa,
Zakopanego (przez Tarnów), Oświęeima.
do Ławoeznego, (Pesztu), Drohobycza, Borysławia, Kałusza,
do Jaworowa.
do Podwołoezysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Potutor.
do Wiednia, Warszawy, Pragi, Karlsbadu, Krakowa, Nowego
Sąeza, Koszyc, Budapesztu (przez Tarnów),
do Rawy ruskiej, Sokala.
do Wiednia, Warszawy, Pragi, Karlsbadu, Krakowa, Chyrowa
(przez Przemyśl).
do Ickan, Czortkowa, Zaleszczyk, Delatyna, Wyżniey, Nowosieliey, Berhomethu, Czudinia, Serethu, Brodiny, Putny, Dorny
Watry, Suezawy.
do Sambora, Chyrowa, Sanoka, Rymanowa, Iwonicza, Jasła,
Nowego Sącza, Orłowa, Zakopanego.
do Krakowa, (Wiednia, Wrocławia, Warszawy), Dynowa, Tarno
brzegu, Jasła, Orłowa, Wieliczki, Chabówki, Zakopanego,
do Podwołoezysk, Potutor, Brodów', Kopyezyniee, Skały, Iwania
pustego, Husiatyna, Zaleszczyk, Grzymałowa.
Stryja, Drohobycza, Borysławia.

Pociągi lokalne.
Z Brzuehowie (od 5 maja do 29 września wł.) 3 25, 5 30 po połud. i 8 20 wie Do Brzuehowie (od 5 maja do 29 września wł.) 2 28, 3'45, 5'45, po południu;
(od 5 maja do 29 września wł. w niedziele i rz. k. święta) 12'41 po
czór ; (od 5 maja do 29 września wł. w niedziele i rz. k. święta) P46
południu; i (od 1 czerwca do 3i sierpnia wł. w niedziele i rz. kat.
po połud.; (od 1 czerwca do 31 sierpnia wł. w niedziele i rz. k. święta)
święta) 9 05 rano; (od 5 do 31 maja i od 1 do 29 września w niedziele
i rz. k. święta, zaś od 1 czerwca do 31 sierpnia codziennie) 8'34 wieczór.
Do Rawy ruskiej Ii'35 w nocy (każdej niedzieli).
Do Janowa (od 1 maja do 30 września wł. codziennie), 9'15 przed połudn.,
i 3 35 po połudn.; (od 12 maja do 15 września w niedziele i rz. k.
wieczór.
święta) 135 po połudn.
Ze Szezerea od 26 maja do 15 września wł. w niedziele i rz. k. święta o 9 40
Do Szezerea 1045 przed pał. (od 26 maja do 15 września wł. w niedziele i rz.
wieczór.
, .
Z Lubienia od 12 maja do 15 września wł. w niedziele i rz. k. święta o lPuO
kat. święta).

święta).

L. cz. Firm. 637 stów. I. 106/52
(6023)
Ogłoszenie.
Wpisano do rejestrn stowarzyszeń za
robkowych i gospodarczych przy firmie Towa
rzystwo kredytowe „Pomoc11 w Zaleszczykach,
stowarzyszenie zarejestrowane z ograniczoną
poręką, że na walnem zgromadzeniu człon
ków dnia 25 kwietnia 1907 odbytem, wy
brano w miejsce ustępującego członka dy
rekeyi Stanisława Zakliki członkiem Dyrek
eyi Józefa Jankiewicza, nauczyciela w Zale
szczykach.
C. k. Sąd obwodowy, Oddział II.
Tarnopol, dnia 2 lipca 1907.

Z dworca „Podzamcze44:

Na dworzec „Podzamcze44:
—
2-00

7-01
11-40
—
5-15

HH2

Podwołoezysk, (Odessy, Kijowa), Brodów.
Podwołoezysk, Kopyezyniee, Husiatyna, Potutor, Zbaraża.
Podwołoezysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Grzymałowa.
Podwołoezysk, (Odessy, Kijowa), Kopyezyniee, Czortkowa, Zale
szczyk,' Skały, Iwania pustego, Husiatyna, Brodo w, Grzy
małowa.
Podwołoezysk, (Odessy, Kijowa), Brodów, Kopyezyniee, Czort
kowa, Zaleszczyk, Iwania pustego, Skały, Husiatyna, Zbaraża.

—

635

—
2 32

11-03

724
11-35

J

__

Podwołoezysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyezyniee, Husia
tyna, Czortkowa, Zbaraża.
Podwołoezysk, Potutor, Grzymałowa, Zbaraża.
Podwołoezysk, (Kijowa, Odessy), Brodów, Kopyezyniee, Zale
szczyk, Husiatyna, Skały, Iwania pustego, Grzymałowa, Czortko w u>.
Podwołoezysk.
Podwołoezysk, Brodów, Kopyezyniee, Skały, Iwania pustego, Po
tutor, Husiatyna, Zaleszczyk, Grzymałowa Zbaraża.

można
inf ormaod godz.
8 rano do 12 w południe.

12
Ogłoszenie licytacyi.

Wzorowy pensyonat

Opo^o© ©głosaeemaa
od wyrazu petitem 3 halerzy, tłustym
petitem 4 halerzy.
Q.ll!l''ll£8 P^L”!#
Ol la vasC&w£6*CJi
lekey.j, przygotowuje
wogóie. Panieńska I.

filozofii z francuska, niemiecką
konwcrsaeyą i muzyką udziela
do gimiwzynin i do poprawek
32, mieszkanie 1. 8, dla J. K.

flSzOTWO ? Pozostało towary z dawnego lokalu:

Usiw&ycJiB kołdry po kor. 4, 7 i 9, wełniane
i klotowe po kor. 10, 12, 14, 10, 20 do kor. 30, je
dwabne atłasowe po kor. 22, 28, 30 i wyżej. Ogromny
wybór materyj meblowych, dywanów, tdiodników,
portier, firanek, kap na łóżka i t. p. LOZKA że
lazne od najtańszych. Kompletne SYPIALNIE. JA
DALNIE i MEBLE SALONOWE polecają J. SĆIILI
STER i K. TOCZYSKI Lwów, ni. Trzeciego Maja
liozba 5.

dla zamożniejszej młodzieży w pobliżu IV. gimnazyum
i II. szkoły realnej przyjmie kilku uczniów,

Keiwesyimowany Zakład zastawniczy

Lwów., wi. Leona Sapiehy 35.

w Horodence

skfedjsie podaje niniejszem do wiadomości w myśl art. XXIV. regulaminu, iż w dniadfl 13 ’

Utraymrye

sierpnia 1907 odbędzie się publiczna sprzedaż wszystkich zastawionych a. dola.il nift«7'

dzienniki zagraniczne: kupionych przedmiotów, a to tak garderoby jak i papierów wartościowych, które to przeh
mioty są. objęte od Nr. 9925 do Nr. 11.250 włącznie.
Licytacja odbędzie się w lokalu Zakładu zastawniczego w Ilorodence, a rozpoczni®
się w każdym dniu o godzinie 9 rano i trwać będzie cały dzień.
. Zastawy objęte powyżej wykazanymi Nr. porządkowymi mogą być aż do dnia li<T
tacyii i poprzedzającego w godzinach urzędowych wykupywane.
Horodenka, dnia 1 sierpnia 1907.
Zakład zastawniczy

frannuskie:

FIGARO
JOURNAL
GAULOIS
angielskie:

DAILY OHRONIOLE

Tomasza Stefanowicza
w Horodence.

rosyjskie:

NOWOJE WREMIA

przyjmie na mieszkanie kilku uczniów
szkół średnich.
Staranna opieka, skuteczna pomoc
w nauce, komfort i hygiena.

niemieckie:

FRANKFURTER ZEITUNG

$®S&®towskieg4>

Biuro dzienników, Pasaż Hausmana 9.
Zgłosagema Imtowsw:
ul. Bie^owskieg® 5, Bsai*t©8%

Na wszystkie
bez wyjątku PISMA CODZIENNE miejscowe, zamiejscowe,
wiedeńskie, zagraniczne, TYGODNIKI, PISMA HUMORY
STYCZNE, ILLUSTRACYE ARTYSTYCZNE, MODY, ZURNALE,
przyjmuje prenumeratę z dostawą w miejsca lab wysyłką na
prowincyę po cenach redakcyjnych ----------

Tf
$|

iówiw I sftad SkSekobwskigge
1

Lwów, Ps&stó MawsAbm

————

-■ ■ ■ - Ogłoszenia do wszystkich pism najtaniej. —

1

OGŁOSZENIE LICYTACYI.

OBWIESZCZENIE.
Walne Zgromadzenia akcyonaryuszy Banku Galicyjskiego dla handlu i przemysł'!1
w Krakowie z dnia 29 września 1906 i z dnia 1 lutego 1907 uchwaliły redukcyę k»P’"
tału akcyjnego w kwocie 5,000.000 koron do kwoty 758.000 koron, a to :
1. Przez zniszczenie znajdujących się w portfelu Banku 3015 sztuk akcyj własny®'1
w sumie 1,206 000 koron,
2. Przez odstemplowanie pozostających w ten sposób 9485 sztuk akcyj po 400 k°‘
ron do nominalnej wartości po 80 koron z tem, że 2 prc., t. j. kwota 8 koron za każdł
akcyę, ma być dotychczasowym akcyonaryuszom w gotówce zwrócona.
Równocześnie uchwaliło Walne Zgromadzenie akcyonaryuszy z dnia 1 lutego
podnieść tak zredukowany kapitał akcyjny w kwocie 758.000 koron do sumy ŚjOOO.OO^
koron przez ściągnięcie w obiegu będących odstemplowanych 9485 sztuk akcyj i wydani®
nowych 7500 sztuk akcyj po 400 koron nominalnej wartości, przyczem atoli pretensją
Banku Galicyjskiego dla handlu i przemysłu do Galicyjskiego Banku Kredytowego w H'
kwidacyi w kwocie 2,149.434 koron 48 hal. została wyłączona na rzecz dotychczasowy®!1
akcyonaryuszy z tem, że ewentualne nadwyżki osiągnięte przy realizacyi aktywów prze'
jętych po Galicyjskim Banku Kredytowym w likwidacji wpłyną na rzecz zreorganizow®'
nego Banku Galicyjskiego dla Handlu i Przemysłu i redukują wyłączoną na rzecz dotych'
czasowych akcyonaryuszy powyższą pretensyę.
Powyższe uchwały Walnego Zgromadzenia akcyonaryuszy, o ile się odnoszą do r®'
dukcyi kapitału akcyjnego zostały reskryptem Wysokiego c. k. Ministerstwa spraw w®'
wnętrznych z dnia 13 czerwca 1907 1. 13963 zatwierdzone pod warunkiem, że wykonani®
tych uchwał nastąpi przy ścisłem przestrzeganiu przepisów artykułów 243, 245 i 24S
ust. handl.
Ogłaszając niniejszem powyższe uchwały do redukcyi kapitału akcyjnego się odnoszące, wzywa się po myśli powyższych przepisów i rozp. ces. z dnia 21 czerwca 1873
1. 114 Dz. u. p. wierzycieli Banku Galicyjskiego dla handlu i przemysłu w Krakowi®;
aby w przeciągu 3 miesięcy, licząc od dnia, w którym ogłoszenie niniejsze po raz trzefii
nastąpi, do Banku się zgłosili.
Zarazem podaje się do wiadomości, że Walne Zgromadzenie akcyonaryuszy uchwalił®
poczynić kroki celem ustanowienia kuratora i wybrało komitet, a to celem przeprow®'
dzenia formalności prawnych połączonych z wyłączeniem powyższej pretensji w kwoci®
2,149.434 koron 48 hal. na rzecz dotychczasowych akcyonaryuszy i do ich zastępstw®
we wszelkich sprawach dotyczących tej wyłączonej pretensji.

Wiedeński Sok Związkowy
Filia we Lwowie

tańsze-,

Oddział zastawniczy

ogniotrwałe pokrycie dachów

ulica Jagiellońska 1. 3,

jest

podaje do powszechnej wiadomości, iż zastawy przyjęte w wrześniu, paździer
niku i listopadzie 1906, t. j. od Nr. 21.511 do Nr. 29.379

dachówka cementowa

dnia 6 17 sierpnia 1907 r., w godzinach od 9 do 3,

z uatGiitowaneni zaliezpieczeniem jrzafl liurzą.

przez publiczną licytaćyę (w myśl § 19 i nast. reguł, oddz. zast.) najwięcej
dającemu za gotówkę sprzedane zostaną.

UWAGA. W dniu licytacyi prolongat nie przyjmujemy.

Lwów, dnia 4 lipca 1907,
<3gH3g><3S><<?

’22’<55z’5SWiW

Przedruku nie płacimy.

Ww<gg>^<3E>

'9e>\S'w'58P

Jtfiastowe |m © © © © © © ©
cŁaustr. Kolei jMstwowydi we Cwowie
®©©®e®e® pasaż bosmana 9.
Wydąje:
MŁETY ZWAWIALWE (Fahrscheinhefty) kombinowane-okrężne (Rundreise) i powrotnie do wszystkich i ze wszyst
kich znaczniejszych miejscowości Europy z ważnością 45 — 60
i 90 dni i opustem od 12—35 procsstt od cen normalnych.

BIŁS3TY BlAKTONTOWIS zwykłe do wszystkich stacyj
w kraju i zagranicą.
JSTa ©becmy seasoss. poleca się zeszyty jazdy powrotne z odpo
wiednim opustem do wszystkich miejscowości południowych jak:
Biaritz, Fiume (Afobazyi), Wonecyi (Lado), Triestu, Capri, Ne
apolu, Nizzei, Florencyi, Rzymu etc.
Do Karlsbadu, Wrocławia, i rezttaa, Łapska, Berlina, Bremy, Ham
burga, Paryża z ważnością 45—60 i 90 firn,

9 o Wiednia z ważnością 45 @ni.
Sprzedaż wszelkich rozkładów jazdy i przewodników.

Zamówione bilety na prowincyę wysyła się za zaliczką pocztową
lub też za pośrednictwem odnośnej stacyi kolejowej.
Przy zamówieniu biletu zestawi&lnego należy nadesłać 4 koron
zadatku i podać dzień od którego bilet ma być ważnym.

Najodpowiedniejszemi maszynami do ich wyrobu
są nasze znacznie ulepszone maszyny.
Jak najmniejsze zużycie przez używanie na
szych nowych, łatwo przesuwających i dających
się zmienić szyn. 50 procent oszczędności na farbie
przy nowem prawnie zastrzeźonem urządzeniu do
farbowania. — Maszyny w 5 rozmaitych rodza

jach, od bardzo tanich do najdroższych. — Bar
dzo dogodne warunki co do spłat.
Inforniacye i prospekta D. Z. 52
bezpłatnie przez

Przemyśl cemestowy, Lwów, ul. Karola Ludwika 5.
Maszyny w ruchu oglądać można we Lwowie, ul. Łyczakowska
73. Na życzenie wysyła się wszędzie zastępcę celem informowania
stron. — Proszę także żądać prospektów D. Z. 52 od specyalnej
fabryki maszyn:

Leipziger Cementindustrie
Świadectwo.

Pr. 2. 6. 07.
Maszyny otrzymaliśmy i jeste
śmy z nich bardzo zadowoleni.
Zimę wytrzymały dachówki bar
dzo dobrze. Na dachu nie zauwa
żyliśmy ani jednej rysy — ani
jednego pęknięcia — zaś 8 tysięcy
dachówek leżało przez całą zimę
złożone na dworze i były tak
dobrze związane, iż przy kryciu
robiło się tak jak palona.

Z drukarni Wł. Łozińskiego (pod zarządem J. Niedopada), ul. Czarnieckiego 1. 12. — Telefon Nr. 527.

Dr. Gaspary & Co.,
Markranstadt bei Leipzig.

Korespondencya w polskim języku.
Największa
firma w tej
branży.

270 robotni
ków, 95 pa
tentów i t. d.

Zarząd lasów.

Papier z fabryki Braci Fiałkowskich.

*S

