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Bibliografia
literacka czasopism polskich 

za rok 1903

zestawili

Tadeusz Bałaban i Jerzy Koller.

Bibliografia literacka czasopism polskich podana w roczniku po
przednim zajęła tyle miejsca, iż Redakcya niestety była zmuszoną 
ograniczyć jej zakres. Z tego powodu ukazuje się teraz jedynie biblio
grafia krytyczna, uwzględniająca artykuły naukowe i recenzye dzieł 
treści belletrystycznej. Zestawiając niniejszą bibliografię trzymaliśmy się 
jak najwierniej układu przyjętego w latach poprzednich, w celu utrzy
mania jednolitości i jak największego ułatwienia w korzystaniu z niej.

Wykaz czasopism objętych bibliografią.

Wychodzące raz lub dwa razy 
do roku:

Eos.
Rocznik żydowski (Lwów).

Kwartalniki i dwumiesięczniki:
Ekonomista (Warszawa).
Kwartalnik historyczny. (Lwów) 

(Kwart. hist.).

Lud (Lwów-Kraków)
Pamiętnik literacki (Lwów) (Pam. 

lit.)·
Przegląd filozoficzny (Warszawa) 

iPrz. fil.)
Wisła (Warszawa)

Miesięczniki :
Ateneum (Warszawa)
Biblioteka warszawska (Bibl. war.)
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Chimera (Warszawa) (T. VI. 16 — 18) 
Dzwonek częstochowski (Dzw. częst.) 
Gazeta nauczycielska (Lwów) (G. 

naucz.)
Homiletyka (Warszawa) (Homil). 
Krytyka (Kraków)
Książka (Warszawa)
Miesięcznik pedagogiczny (Cieszyn) 

(Mies. ped.)
Muzeum (Lwów)
Odrodzenie (styczeń-listopad) (Lwów) 
Promień (Lwów)
Przegląd kościelny (Poznań) (Prz. 

kość.)
Przegląd polski (Kraków) (Prz. pols ) 
Przegląd powszechny (Kraków) (Prz. 

powsz.)
Przegląd wszechpolski (Lwów) (Prz.

wszechpols.)
Przewodnik naukowy i literacki 

(Lwów) (Przew. nauk-lit.)
Rodzina i Szkoła (Lwów) (Rodz.

i szk )
Szkoła (Lwów)
Teka (Lwów)
Wiedza i Praca (Dodatek do Ro

dziny i Szkoły)
Zwiastun Ewangeliczny (Warszawa)

Dwutygodniki :
Dwutygodnik katechetyczny i dusz

pasterski (Tarnów) (Dwt. kat. 
i duszp )

Głos ziemi sandomierskiej (Tarno
brzeg) (Gł. ziemi sand.)

Goniec polski (Paryż) (Gon. pols.) 
Łowiec (Lwów)
Łowiec polski (Warszawa)
Nowe słowo (Kraków)
Śpiew kościelny (Płock) (Śpiew 

kość.)
Wiek młody (Lwów)

Tygodniki:
Biesiada literacka (Warszawa) (Bies. 

lit.)

Bluszcz (Warszawa)
Echo muzyczne, teatralne i arty

styczne (Warszawa) (Echo muz.) 
Gazeta koło myj ska (G. koł.)
Gazeta kościelna (G. kość.) (Lwów) 
Gazeta szkolna (Kraków) (G. szkolna) 
Gazeta świąteczna (Lwów) (G.

świąt.)
Głos (Warszawa)
Głos rzeszowski (Głos rzesz.)
Dobra gospodyni (Warszawa) 
Ilustracya polska (Kraków) (II. pols.) 
Kraj (Petersburg)
Kronika rodzinna (Warszawa) (Kron. 

rodz.)
Kurjer sosnowiecki (Kurj. sosn.) 
Kurjer stanisławowski (Nr. 902—  

953.)
Monitor (Lwów)
Niwa polska (Warszawa)
Ognisko (Lwów 3 razy mies.)
Ogniwo (Warszawa)
Podolanin (Tarnopol)
Pogoń (Tarnów)
Prawda (Warszawa)
Przegląd katolicki (Warszawa) (Prz. 

kat.)
Przegląd tygodniowy (Warszawa) 

(Prz. tyg.)
Rola (Warszawa)
Na około świata (Warszawa)
Sport (Warszawa)
Tydzień ( Piotrków)
Tygodnik ilustrowany (Warszawa)

(Tyg. il.)
Tygodnik mód i powieści (Warszawa) 

(Tyg. mód i pow.)
Tygodnik polski (Lwów) (Tyg. 

poi )
Tygodnik samborsko-drohobycki (Tyg.

samb. droh.)
Wędrowiec (Warszawa)
Wieczory rodzinne (Warszawa)

(Wiecz. rodz.)
Wschód (Lwów 3 razy mies.)
Ziarno (Warszawa)
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Wychodzące dwa iub trzy razy 
tygodniowo.

Echa płockie i łomżyńskie (Echa 
pł. i łom.)

Echo przemyskie
Gazeta handlowa (Warszawa) G. 

hand.)
Gazeta polska (Czerniowce) (G. pols.)
Gazeta radomska (G. rad.)
Jeździec i myśliwy (Warszawa)

Dzienniki:
Czas (Kraków)
Dziennik berliński (Dz. beri.)
Dziennik kujawski (Inowrocław) (Dod. 

Piast) (Dz. kuj.)
Dziennik polski (Lwów) (Dz. pols.)
Dziennik poznański (Dz. poz.)
Gazeta gdańska (G. gdań.)
Gazeta lwowska (G. Iw.)
Gazeta narodowa (Lwów) (G. nar.)
Gazeta polska (Warszawa)
Gazeta toruńska (G. tor.)
Gazeta warszawska (G. warsz.)
Głos narodu (Kraków) (Dod. niedz. : 

Głos narodu ilustrowany) Gł. na
rodu)

Kuryer codzienny (Warszawa) (Kurj. 
codz.)

Kuryer lwowski (Dod. niedz. : Ty
dzień literacki i naukowy) (Kurj. 
Iw. Tydz.)

Kurjer poranny (Warszawa) (Kurj. 
por.)

Kurjer polski (Warszawa) (Kurj. 
pols.)

Kurjer poznański (Kurj. pozn.) 
Kurjer teatralny (Warszawa) (Kurj. 

teatr.)
Kurjer warszawski (Kurj. warsz.) 
Naprzód (Kraków)
Nowiny (Kraków)
Orędownik (Poznań)
Postęp (Poznań)
Przedświt (Lwów)
Przegląd (Lwów)
Nowa Reforma (Kraków)
Rozwój (Łódź)
Słowo (Warszawa)
Słowo polskie (Lwów) (Słow. pols.) 
Wiek (Warszawa) (Dod. niedz. Wiek 

ilustrowany)
Wiek nowy (Lwów)
Wielkopolanin (Poznań) (Dod. nadzw. 

Ognisko domowe)

Czasopisma obce:

Archiv für slavische Philologie 
Literarisches Centralblatt 
Bulletin polonais littéraire, scien

tifique et artistique 
La Revue (ancienne Revue des 

Revues)
Revue des deux mondes

Skrócenia:

r. — recenzya.


