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Львів, Пятниця дня 22 серпня (3 вересня) 1897.

Річник І
Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвят
о год. 6-ій пополудни.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция «Руслана» під ч. 9
ул. Копернїка. — Експедиция
місцева в Аґенциї Линдовского
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене. —
Реклямациї неопечатані вільні
від иорта. — Оголошена зви
чайні приймають ся по ціні
10 кр. від стрічки, а в «Наді
сланім» 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесеня по
16 кр. від стрічки.

Передплата
на «РУСЛАНА» виносить:
на
на
на
на

в Австриї:
цїлий рік . . .
пів року . . .
чверть року . .
місяць . . . .

12
6
3
1

р.
р.
р.
р.

ав.
ав.
ав.
ав.

За границею:
ва цїлий рік . . 20 рублів
або 40 франків
на пів року . . 10 рублів
або 20 франків
Поодиноке число по 8 кр. ав.

«Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: а не возьмеш милости і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.» — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевича.
і
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ри торговельні не дбають про добро хлі ского сходить ся з часом, коли заведено
стан селяньский, хоч числить в нас житє конституюйте. Другі стани ста
Бажаня селян австрийских. вборобів,
Австриї 12 мілїонів людий, загрожений ни старали ся висилати до парляменту своїх
У Віднн відбуло ся 29 серпня, в сали в своїй екзистенциї. За кілька літ, наколи найспосібнїйніих людий, а нам годї було,
ратушевій, велике віче селян з Долинної’відносини не змінять ся, пропаде половина бо ми жиємо розпорошено по селах. У нас
Австрії']. Численно зібрані селяни висказа-] господарів селяньских. Ми надїяли ся, що нема ні товариств, нї союзів. Ми не уміє
ли при тім, що їх болить і що їм на по посли селяньскі займуть ся нашою спра мо держати ся разом. Нас є вправдї 12
требі? Ва вічи упали і слова острої крити гою. Ся надія завела нас. Правительство мілїонів людий, але політично ми безсильки на бездїльність правительства і парля-' дбає вправдї о удержанє цїлостн, але про ні, бо м и н е з’ о р ґ а н ї з о в а н і . В Ні
менту в справах хліборобів. Селяни упімнулн нас хліборобів не дбає. Посли центрального меччині давно вже порозуміли ся хліборо
ся рішучо о ослщенє давно їм обіцяної парляменту воюють з собою. Всюди, іменно би з собою, а Бісмарк сказав ті памятні
організацій яко основи до поправи їх еко в Чехії, розгорілась національна борба. слова, що хлібороби тоді аж будуть мати
номічного полсженя, а притім указали і на Жандарми і війско роблять лад. Правитель значінє в парляментї, наколи сполучать ся
средства, якими би можна вирвати стан ство заняте рівнож тою борбою і не ба в одну цілість. Другі стани давно вже з’орхліборобний з теперішної кризи рільничої. чить, що угорскі млини що року впрова ґанїзували ся. Подивіть ся на робітників.
Перебіг віча був слідуючий:
джують мілїони дешевої муки на наші тор Потребу орґанїзациї хліборобів признано
Посадник з Вайкерсдорфу, Ліст, від ги і тим обнижують ціну нашого збіжа. вже в троновій річи в 1891 р. З того часу
крив збори річпю, в котрій крім привіту То називає ся угода з Угорщиною. Не два міністри рільництва предложили парлязазначив, що селяни повинні як найскорше лучше діє ся і з продукциєю вина. Наше ментови аж три проекти організацій хлібо
зорганізувати ся і сполучити ся в союзи вино виперли вина італїйскі і штучні угор робів. Але ухвалі супротивив ся клюб польселяньскі. Теперішні закони руйнують стан скі. Правительство теперішнє називає ся ский. Сї панове не желають собі організа
селяньский. А чейже і селяни мають право, иравительством сильної руки. Міі би воліли, ц ії селян. Сама гадка, що селянин стане
подбати про себе. Селяньство є підставою щоби оно було иравительством щасливої независимим, полохає шляхту польску.
В Нусдорфі стоїть при вході до каналу
суспільності!. Предки наші боролись з не руки.
віденьского запорний корабель, щоби в ча
Ґрунти
наші
обтяжені
гіпотекарними
культурними облогами і з дикими звірята
ми. Ми боремось нині з хробами всякого довгами. Сума довгів перейшла вже 3 мі- сі повени не впускати за богато води з Ду
рода, що нищать наші поля і винниці. Але лїярди, від котрих хлібороби платять бан наю до каналу. Таким запорним кораблем
ворогами нашими суть і деякі люди, іменно кам більше як 100 мілїонів проценту. Ка- для нас є клюб польский. Правительство
купці збіжеві з своїми рінґами, картелями пітал-нероба забирає нашу працю. Селяни з сильною рукою не було в силі усунути
і грою біржевою. Супроти сеї організацій не суть вже ’ .' ПСТИТСЛЯГИ землі', але лише ту запору. Але біда, що росте, з’орГанїзує
наших визискувачів треба і селянам зорга зле платними робітниками своїх вірителів і нас скорше, ніж парламент і правительство.
нізувати ся в одну велику і сильну цілість. перекупнїв. Колись селянин нашивав на І тому порішив наш союз селяньский, взяти
В Імені! міста Відня повитав зібраних свою одіж цванциґери замість ґузиків, а справу організації спілок хлїборобских
заступник посадника (Люеґера), др. Най- селянки ходили в золотих чіпцях. Кождого в свої руки. Деякі сторонництва ради дер
майер. Відтак слідували реферати. Господар року складав господар по кільканацять со жавної піддержать наші змаганя. Ми ріши
Занд навязав річ свою до слів: будеш пра роківців до паньчохи на гірші часи. Нині ли також, вибрати з поміж себе спосібнпх
цювати в потї лиця свого, але не на те, ходять селяни без опанчи, а жінки без селян, котрі би інформували послів наших
щоби тебе (селянина) визискували мельни наміток, а в калитках замість сороківців— соймових в справах, дотинаючих селянь
ки угорскі, що акціонерам своїм дають векслї. Селянин управляє ще пшеницю, але ство.
По Зандї обговорював РайдлїнГер спра
20% дівіденди. Будеш працювати в потї хліба пшеничного не їсть; він годує товар,
ву
угоди
з Угорщиною і назвав давну уале
мяса
нема
на
єго
столі:
плекає
вино
чола на хліб для себе. Так сказав Вог,
году
просто
убийчою для рільників долнпроганяючи Адама з раю. Селяни держать град, але вина не продасть, бо спекулянти
тавских.
Угода
подбала лише о індустрию
ся сего закону, але хліба не мають. На доставлять містам вино італїііске.
ТІ І о вплинуло на з’убоженя селян, — і торговлю австрийску. Нас продано куп
них наложено всякі тягари, перекупні збі
жеві використують їх всесторонно, догово не тяжко відгадати. Упадок стану селянь-І цям і фабрикантам.

Набіг Козаків на Очаків
1545 р.

Подав Евгсн Барвіньский.
Перші звістки, які про козаків подибуємо
в актовім материялї, сягають кінця XV ст., і від
разу маємо згадки про набіги в землі татарськотурецької держави. Ся боротьба йде з обох сто
рін — раз Татари заганяють ся в наш кран, то
знов козаки в їх. Се головне, що чуємо про
перші початки козацтва, а звістки сї уривочні
та не багато їх. Перша згадка з 1492 р.: Менлї
Герен жалуєть ся, що люди київські та черка
ські розбили татарський корабель під Тегинею,
забрали 10 коний. Потім є нові згадки: в 1494
р. козаки знищили Очаків, 1499 втїкли з добичею в Київ, 1512 загнались за татарською ор
дою в південну Литву, 1515 пішли на Білгород.
Подібні звістки надибуємо в рр. 1527, 1528,
1530, 1541.
Тоті набіги викликував вже сам спосіб житя козацтва, часто вони скоювали ся ргоргіо
пюіи: козаки шукали на татарській землі добичі. Але часто вони були викликувані і поль
сько-литовською державою, що в сих завязках
козацтва бачила пригідну зброю проти татар

ських орд — вона й підбивала козаків набігати
на татарські землї. Був се спосіб вигіднїйший
на стільки, що держава не стягала на себе гні
ву ворога: вона відпекувала ся всего і всю впну
звалювала на козаків, а за них одвічальности
не хотіла брати на себе.
Подібний набіг лучнв ся і в 1545 р., та
про него звісно було досі хіба лише те, що хро
ніст Більскпй пише: «Наші накоїли шкід під
Очаковом купцям турецьким, за що чимало ха
лепи було від Турка; вислано комісарів, шкоду
нагороджено з королївского скарбу». До сеї
справи пощастило мені роздобути вязку доку
ментів.
Під конець панованя короля Жиґмонта І
енергія уряду ослабла зовсім. Старий король
вже не здужав взяти міцно керми у свої руки,
всемогучі впливи королевої і її креатур мали
перевагу в усім. Все розпадало ся мов та руїна,
якої ніщо не вдержить. Не було ані війська,
анї грошин, а в краю був розлад, невдоволенє,
щораз частїйше давали себе чути голоси, що
вже час, аби старий король покинув панувати
і передав уряд синови Жиґмонтови Авґустови.
На якесь більш рішуче діло годі було здобути
ся, замісць хопити ся чогось рішучого, лише
все латало ся до часу; сойми сходились, сва
рили ся, розходились без нічого, раз-ураз треба

було лише чогось бояти ся, то від Німеччини,
то від Волохів, то від Турка.
Найбільше лякала ся Польща все Турка.
Правда, з ним був від якогось часу спокій, але
не було певно, чи буде він тривкий; досить бу
ло якої малої причини, зачіпки, і він міг розби
тись, могла розгорітись війна, а вести її не
було сил.
Зачіпка була готова. Козаки, що жили
в степу, нераз набігали на турецькі країни та
рабували їх. Оттаке скоїло ся і під конець
1545 р.
Тринацятого жовтня 1545 підплили козаки
на трицятьох двох чайках, під проводом Ісачка
з Брацлавя, Карпа Масла та Івана Держка з Чер
кас, під Очаків, здобули замок, убили пять лю
дий, поранили чотирох, забрали в неволю трицять двоє, награбували богато добра і відплили
до дому. Про сей набіг зараз доніс султанові!
Солиманови силїстрийський судя Мехмет беґ.
Звістка про се скоро наспіла на королів
ський двір; вже в листопаді 1545 р. воєвода
белзький Николай Сєнявский писав, що: «козаки
литовські набігли на Очаків, спалили, наиолонили людий і награбували добра, і сим дали
Татарам і Туркам причину до ворогуваня». Оче
видячки, ся звістка була на дворі вельми
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Селянин Зах реферував про упадок
культури виноградної.
З резолюцій! ухвалених підносимо: 1)
Резолюцию, щоби угоду з Угорщиною не
відновляти на час десятилїтний, а лише до
1903 року, т. е. до хвилі, коли експірують
торговельні договори Австриї з заграницею.
2) Резолюцию, щоби межи Угорщиною а
Австрнею завести кордон мнтовий. 3) Резо
люцию, щоби знести розиорядженя о пере
возі муки з Угорщини до Австриї. і) Ре
золюцию, щоби заборонити блянко-речпнцеву торговлю на біржах збіжевнх. о) Ре
золюцию, щоби держава обнижила перевіз
артикулів хліборобних, 6) Резолюцию,
щоби заборонити виріб штучного вина
і т. д.
До сеї статі мусимо додати, що заміт,
мов-то парламент не- дбав про справи селяньскі, не дотикає послів руских. Против
но, посли наші 1891 р. домагали ся уста
ми Телишевского, Вахнянина і Барвіньского безперестанно о те, щоби правнтельство
і рада державна щирійше заняла ся долею
селян, тим більше, що положено еконо
мічне галнцких селян ще більше невідрадне,
чим селян в австрийскнх краях. Біда селяньска є в нас жерелом еміґрациї до Бра
зилії'. Клюб польский най сам боронить
ся з тяжкого заміту, що він головно спи
няв орґанїзацию спілок хлїборобских. Рівнож і в часописи нашій порушали ми
безнастанно потреби селяньского стану.

З’їзд катехитів у Львові.
З ’їзд катехитів, що відбув ся на днях у
Львові, ухвалив слідуючі резолюції':
1) Постарити ся о зміну закони державно
го з 20 червня 1872 р. в тім напрямі, щоби душпастирі обовязані були уділяти науку релігії
безплатно лише в школі місцевій і то найвисше
триклясовій. 2) Подбати о зміну закону краєво
го з 1 грудня 1889 р. в тім напрямі, щоби був
осібний катехит не лише для шкіл народних 4клясових і видїлових в тій самій місцевости,
але і там, де шкіл народних в різних місцево
стях в одній парохії б шість. 3) Домагати ся,
щоби години їзди школи були вчислювані до
годин обовязкових.
В справі іспитів квалїфікацийних для ка
техитів ухвалено: 1) Комісиї іспитові у всіх єпар
хіях мають поступати при іспитах після одної
норми і вимагати однакового приготовленя від
кандидатів. 2) Членом такої комісиї повинен бу
ти також один катехит. 3) Іспит буде складати
ся з двох частий: письменної праці', доставленої
іспитованим комісиї в часі 6 місяців, і устної
з доґми, етики і історії церковної. 4) Інтеграль
ною частию іспиту письменного буде також фа
хова дидактика і педаґоґіка практична враз
мила, бо всі розуміли, як воно небезпечно дати
Туркови причину до ворогуваня. Отже щоби за"
побігти сему заздалегідь, не вичікуючи, поки
Турок сам стане щось учинати, польський двір
вислав швидше щоб випередити всі иньші звіст
ки, 15 грудня 1545 посла дворянина Генрика до
Турциї, де він упевняв, що все накоїло ся не
лише не по думці короля, але проти его волї і
наказів. Як лише король довідав ся про се від
гетьмана Сенявського, зараз вислав там свого
коморника, щоб розглянув сї справи. Заподіяли
•се люди, що живуть лише з добичі, і походили
вони з Москви, лише не многі з Литви. «Вони
не мають сталих осель, живуть мов дикЬзьвірі,
в полях, живуть із грабованя, не підлягають ні
чиїй управі, тому годї їх піймати та покарати».
Далі впевнює король, що згоду, яка була досї
між обома державами, він хоче заховати і на
далі. Страх був справді великий, се видко вже
хочби з того, що в інструкциї для посла гово
рить ся і про те, що він має робити, коли-б за
став у Царгородї давнїйшого польського посла
у неволі.

з докладним знанєм приписів шкільних, обовязуючих катехита. 5) У всіх школах треба заве
сти надзір над наукою релігії через фахові ор
гани Ординарияту. 6) В кождій єпархії повинен
бути окремий еиархіяльний інспектор до надзору релігії в школах середних. 7) Ординарияти
видадуть для сих інспекторів потрібну інструкцию. 8) Катехнтп обовязані що року складати
ординариятам справу з успіхів в науці релігії.
Як звісно, то на з’їзді сім виголосили рускі розвідки о. Крипякевич: «Про небезпечно
сте, в котрих жиє молодїж< і о. сов. Тороньский:
«Про гармонійне дїланє катехитів і про конеч
ність, щоби суспільність піддержувала їх змаганя».
Закнм резолюциї увійдуть вжитєухвалено:
Внести петицию до сойму краєвого о управильненє винагороди для душпастирів за удїлянє на
уки релігії в позамісцевих школах в сумі 50 зр.
річно.
Зборам проводили через дводневий час обрад др. Юл. Буковский і сов. Ал. Тороньский.
Віцепрезидент ради шкільної і деякі інспектори
взяли участь в нарадах в послїднім дні зборів.

ВІСТИ політичні.
Конференция правиці відбула ся 1 вересня
о годині 11 перед полуднем в сали засідань
«Кола» польского. З Гіоляаів явили ся: Яворский, бнджейович, Рутовский, Дїдушицкий і
Мадейский (Піниньский недужий). З Чехів були
присутні: Енґель, Пацак, Кафтан, Герольд, Брзорад, Страньский і Єнда (в заступстві недужого
Кайцля). З шляхти ческої: Пальфі, Сільва-Тарука, Шварценберґ, Зедвіц і Набстман. Центр,
представляли: Фалькенганн і Трайенфельс. З
християньско-славяньского Союза явили ся:
Барвіньский, Булят, Сустершнц, Ферянчіч і Ґреґерец. З католицкого сторонництва людового не
явили ся: Діпавлї, Ебенгох і Карльон, але оправ
дали свою неприсутність. З Румунів був лише
Поповіці (Лупул не явив ся). Правнтельство не
було репрезентоване. Розправи вели ся аж до 2
години сполудня. По закритю нарад видано та
кий офіцпяльний комунїкат: «Парламентарна
комісня правиці відбула нині' засїданє. Збори
відкрив предсїдатель комітету виконуючого, Яворский, заявою, що скликав збори парламен
тарної більшості! не лише на бажане більшосте
членів комітету виконуючого, але також па вираз
не желанє президента міністрів. Дальше заявив
Яворский, що має від президента кабінету повномочє, зложити заяву, що правнтельство порі
шило оперти ся на більиюсти правиці. По тій за
яві принято — по довшій дискусії — одного
лосно таке внесене: «ІІредставителї більшости
приймають з вдоволенєм до відомости, що иравительство рішило оперти ся на сторонництвах, становлячих більшість і виявляють охоту
— держачи ся вповни основ, виражених в про-

королева Бона вислала з двора на розслїди в
Бар Павла коморника. І от що вийшло з єго
дослідів, він: «дійшов до того і на свої очи ба
чив, як козаки з великого князівства Литов
ського, займаючи на кільканацять миль землі
корони польської, ходять Претвичевим шляхом,
Барскою волостию, грабувати Волощину і чаба
нів турецьких. Се вони роблять для того, аби
стягнути підозрінє на Претвича і нньших пограничних мешканців корони і щоби за ті кривди,
яких вони накоїли, корона, а не князівство мала
клопоти і небезпечність». Далі сему ГІавлови
пощастило ся вхопити козака Івашка з воло
ськими кіньми — всї иньші товариші єго повті
кали. Коли привезли єго до Кракова і стали
розпитувати, чому ходив на розбій, він став
розказувати, що ходив на приказ князя Федора,
володимірського старости; так ходили вони в
Волощину і ходять нераз у Тегиню й Очаків.
Показало ся, що князь казав їм ходити не ли
товським шляхом, але щоби добич свою гнали
до Бару і на иньші місця польскої корони, що
би Волохи, Турки і Татари жалували ся за се
Але-ж треба було дослідити, хто був дійсно на Претвича.
(Конець буде.(
виновником, хто всего того накоїв; були звістки,
що се скоїлось через барського старосту Претвича. Щоби переконати ся, чи від Претвича,
чи відки иньше діють ся оті набіги на Турка,

єктї адреси до трону і зазначуючи солідарне
поступованє Груп більшости — вибрати субкомітет, котрого задачию було би, дальше пересправляти з правптельством. До субкомітету увійшли предсїдателї поодиноких клюбів. По по
луднії буде сей субкомітет конферувати з правительством. Нині відбуде ся ще друге пленар
не засїданє комісиї».
«К. £г. Рі’еззе», обговорюючи сю ухвалу
правиці, каже, що не довідалась нічого нового.
Правнтельство легітимувало лише се, чим доси
було, т. є. правптельством правиці. Становище
нїмецкої опозицій не дуже змінить ся в виду
сего факту. Симчасом ще не звісно, що предпрпймуть правиця і правнтельство, щоби усуну
ти основи висказані в проекті адреси до трону
і іцоби зломити обструкцию. Німці не вдадуть
ся в такі торги з Чехами, а стануть на становиску справедливосте, оклику, який упав з уст
президента кабінету при обнятю керми управи.
«ЕгешсІепЬІаи» довідує ся, що результат
нарад субкомітету з правптельством (іменно з
ґр. Баденїм) вдоволяючий.
Конференцию віденьску комісиї парламентар
ної правиці повитали «Маг. Ьізіу» такими сло
вами: «Комісия ся повинна була давно зійти ся
і оголосити себе постійною. Однакож і тепер ще
не за пізно. Вибила дванацята година, — се по
винна знати комісия а притім і тямити, що мі
лїони Славян з битєм серця ждуть на єї ухвали.
Провідники правиці повинні виступити з всею
рішучостию проти правительства, котре потре
бує піддержки із сторони славяньско-автономної більшости парламенту. Словенці вже сказа
ли: Австрпя находить ся в таборі правиці. Длятого годї, щоби комісия довго ломила собі го
лову над сим, як здавити обструкцию, як зміни
те реґулямін палати, як перевести вибір делєґаций і полагодити провізорию договору з Угор
щиною. О сї питаня розходить ся головно правительству. Провідники правиці мусять передо
всім о те дбати, щоби повалити систему цен
тралістичну, а правнтельство най приступить безпроволочно до зміни конституції в дусї федерациї, автономії і рівноправності!. Першим словом
комісиї до правительства повинно бути: Треба
вже раз покінчити з нїмецкою анархією в Че
хії! З тим звязане усунене давнїйшого, старого,
централістичного та бюрократичного апарату.
Лише в сей спосіб зможе Австрия вдоволити
свої народи».
«Роїііік», обговорюючи конференцию комі
сиї парламентарної правиці, накликує до уміренности, але жадає, щоби більшість парламентар
на твердо стояла при автономії країв і повній
рівноправности. »Ро1іЬік« не каже однакож: чи
при рівноправносте в с іх народів австрийскнх,
чи лише при рівноправносте ч е с к о г о народу
супроти нїмецкого? Відтак подає орґан Старочехів вість (після дописи праскої до «Моско. Відо
мостей» Чи не Крамажа?), що ґр. Баденї рішу
чо прихилить ся до правиці та що небавом
прийде до реконструкції кабінету. Бар. Ґавча
заступить Кайцль, а ґр. Ґляйсбаха — Герольд.
Статистика показує найлучше, к о го в Ав
стриї представляє теперішна більшість парла
ментарна. Потреба такого виказу тим конечнїйша, що орґани ліберальні заєдно відзивають ся,
мов-то теперішна більшість не представляє со
бою більшости народів австрийскнх. До більшо
сти теперішної належать всї посли славяньскі,
яко заступники 15 мілїонів Славян долитавских.
А консервативні Німці, що належать до коалі
ції', заступають з 8 мілїонів Німців австрийскнх
що найменьше 3 мілїони. До більшости нале
жать: Румуни яко заступники 160.000 народу румуньского на Буковині. Виходить проте з сего
простого рахунку, що обструкция заступає лише
не сповна 4 мілїони Німців долитавских. І чи
тій меньшости мала би уступити більшість на
родів австрийскнх? Вже ґр. Таффе бачив мабуть
докладно, що на Німцях годї опирати управу
державну, а ґр. Баденї не поручить мабуть до
лю Австриї рукам паннїмецкої кліки, що гля
дить спасеня поза границями держави.
Словенці аранжують віче в Люблянї, 14 ве
ресня. Предметом нарад будуть:реферат Сустершіца про політичне положене, д-ра Фериянчица
про язикове питане, реферати Спінчица і д-ра
Франка про відносини на Побережю, реферат
Ґрафенавера про відносини політичні в Карин-

з
•тиї, реферат д-ра Децка про відносини в Стириї
і реферат Повшого про національну автономію
і економічне положене Словінців та Хорватів.
Віче обішлють Молодочехи через свого заступника.
Союз Росиї з Францивю став ся предметом
всяких толків. Яке его значіне і проти кого він
звернений? Сї питаня розбирає праса европейска. І так каже анґлїйский «Тітез«, що сей со
юз зніс геґемонїю а навіть тиранію Німеччини
в Европі. Инакше дивить ся на него берлиньский »Та§Ь1аМ«. Після него має згаданий союз
значінє асекурациї Росиї і Франциї як-раз про
ти — Анґлїї. Росия хоче знищити значінє Ан
ґлїї в Азиї, а Франция в Египтї. Союз сей має
свій початок вже, в 1891 р. Вже тоді вислав
Фрейсіне делєґата Ганзена до царя Александра
III з проектом конвенції! війскової межи Франциєю а Росиєю. Однакож Росия не мала ще то
ді довіря до Франциї, в котрій кабінети дуже
часто міняли ся, а в парламенті виринув скан
дал панамский. Аж Перів, пізнїйший президент,
довів діло до доброго кінця. Заключено конвенцию війскову, а нині договор сей розширено.
Договором одушевилась ціла Франция з виїм
кою радикалів, що бажають заєдно ще реванжу.
Они і питають нині, чи Росия запоручила Фран
циї зворот забраних в 1870 р. країв?
На Балканах заносить ся на союз балканьских держав, під протекторатом — Туреччини(?).
Султан побідивши Грецию, набрав ся нового
духа і рад би значіня суверена розтягнути на
весь Балкан. В тім дусі пише царгородский «Са•аг«: «Перед двацяти або трицяти літами гово
рено о перевазі сеї або другої держави европейскої на Балканах. Нині весь сьвіт мусить при
знати, що ми (Турки) розвели на весь півостров
свій вплив(!?). Ми звязали з собою всі дрібні
держави балканьскі. Давнішнє казали ми їм:
будьте нам приятелями, а дамо вам се і то. Ни
ні можемо сказати: держіть ся нас, бо инакше
потерпите самі«. — От, як високо виросли Тур
ки по воєнній удачі над бундючною але слабо
сильною Грециєю!...
Греция піддала ся контроли держав над
своїми фінансами. На сплату відшкодованя во
єнного запоручили їй банки европейскі позичку
в високости 4 мілїонів, 25% з того з’обовязали
ся покрити банки грецкі.
Німеччина. Межи цісарем а кн. Гогенльоге
прийшло до непорозуміня в справі реформи кар
ної процедури війскової. Може бути, що се непорозумінє стане ся причиною димісиї князя, ко
трого би відтак заступив Більов.
Франция Фор, прибувши до Дункерки, ви
слав до царя таку телєґрьму: В хвили, коли
вступаю на землю французку, мисль моя звертає
•ся до Вашої царскої Милости, царевої і всеї роди
ни. Сьвітле принятє президента републики в Росиї
приймав весь нарід з радостию. Чувства ті не
затруть ся. Цар відповів з Варшави словами:
З вдячностию приймаємо ваші приязні слова і
задержимо в памяти гостину президента Фран
циї. Серце Росиї бє тим самим живчиком, що
Франциї.
Росия. «Москов. Відомости» розпустили ложну вість мов-то їр. Ґолуховский предложив Ро
сиї і Франциї проект поділу Туреччини, але не
удостоїв ся принятя.
Італія. Король і королева вибирають ся
3. вересня в гостину до цісаря нїмецкого, до Гам
бурга. Подорож ся має знаменувати, що тридержавний союз істнує.

Н овинки.
— Університет львівский. Сьвіжо видана про
грама викладів позваляє зробити коротку
статистичну замітку. Сенат академичний скла
дають в півроцї зимовім 1897/8 р.: проф. др.
Антін Реман, яко ректор; о. др. Йосиф Комарнїцкий, проректор; о. др. Клим Сарнїцкий, др.
Володислав Охенковский, др. Людвик Ридиґер і
др. Ісидор Шараневич — яко декани; кс. др.
Йосиф Більчевский, др. Ґустав Рошковский, др.
Генрик Кадий і др. Оскар Фабіян — яко проде.кани; нарешті: кс. др. Іван Фіялек, др. Ернест

Гігієнічна охорона
для пань
« найвигіднїйшою і найлучшою.

Тіль, др. Антін Ґлюзїньский і др. Людвик Цьві- мами на тїлї. Прийшла вкінци війскова патроля
клїньский — яко делегати виділів. Секретарем і спрятала воєвничих гуляків.
і нотарем є др. прав Маркиль Хлямтач.
— Час то гроші. Наші люди кажуть: «Погоне
На університет львівский ходило в півроцї купити, того й не жалувати»; а що они часу не
літнім 1896/7 р. Поляків 1072, 431 Р у с и н ів , 7 купують, то й не жалують єго, не числять ся з
Німців, 1 Італїянець і 2 Болгар. Після обряду часом, бо навіть і не вміють того. В иньших
було слухачів: рим.-кат. 725, гр. кат. 451, вірм,- краях, у иньших народів кажуть, що час то гро
кат. 10, протест. 12, Мойсеевого віроісповіданя ші; кожда хвилька то велика сума і для того
315. Разом було учеників 1513, з чого звичай треба з нею дорожити ся. З часом треба так
них 1394. Теольоґію слухало 285 (215 Русинів, само рахувати ся, як з грішми, ба ще більше,
70 Поляків), права 1012 (546 рим. католиків, 194 бо час можна виміняти на гроші, а гроший на
грецких, 8 Вірмен, 11 протестантів, 253 жидів), час ніхто не виміняє. Часу не купити. То не ямедицини 106 (53 рим.-кат., 21 гр.-кат., І протест, кась примха, не якась змова, або намова, що
і 31 жидів) і фільоеофії 110 (57 рим.-кат., 21 робітники в многих краях стали тепер домагагр.-кат., 1 Вірменин і 31 жидів).
ти ся обмежена часу роботи (8-годннної праці).
— Україньский театр М. Кропивницкого в Пе Они помірковали ся, що час то гроші і кажуть
тербурзі (в салї «Аркадия») устроїв дня 28 серп собі тепер дорого за него платити. Не лиш са
ня представлене в память Івана Котляревского ма робота поплачує, але й час, бо чим хто дов
і ціле зложене з творів автора перелицьованої ше робить, тим більше зробить, отже й більша
»Енеіди«. Побіч відограня драматичних штук належить ся ему заплата за єго труд. По мі
взято в програму також відчитане кількох урив стах вже поміркували ся люди і у нас, що то
ків з «Енеіди». Відчитав славно-знанпй з де- значить час, але по селах єго ще мало цінять,
клямацийного таланту сам п. Кропивницкпн. легковажать, бо не вндять наглядно, як борзо
«Новоє Время» констатує, що се перший раз час минає; не уміють єго використати, бо не ув Петербурзі було відчитуване з Котляревского, міють собі єго поділити. У нас дуже мало ро
а треба знати, в Росиї артистичне відчитуване бить ся щось в своїм часі, заєдно в тій самій
белетристичних творів є річию дуже в звичаю. порі; чи година або й день роботи меньші або
= Преміованє писательки-Українни. В 1896 ро більші, нашим людям про те байдуже, они того
ці розписало київске літературно-артистичне то не видять, не знають, словом, не знають вар
вариство конкурс на твір літературний. З по тості! часу. Значінє і вартість часу може аж
між одинацять творів, присланих на конкурс, у- той добре зрозуміти, хто має годинник і точно
знано два заслугуючими в рівній мірі на пре- єго держить ся. Годинник вводить лад в житє і
мию. Один з них має заголовок »Струни«, на роботу та учить шанувати час і користати з
дісланий під девізою СгиПа сатаі Іарібеш. По него. Тому то важна річ, щоби в кождій грома
утвореню куверти показало ся, що автором ді був громадский годинник і щоби кождий го
«Струн» є знана в нашій літературі молода пи- сподар мав годинник у себе дома. Годинники
сателька Леся Українка (псевдонім). Нагорода нині зовсім не дорога річ і легко о них пости
— золотий жетон — буде видана, як пишуть рати ся. Як би то красно було, як би у нас в
київскі дневники, в осени на загальнім зборі кождій громаді був громадский годинник, ко
трий би в громаді вводив лад і порядок. Такий
товариства.
годинник був би також окрасою села і того бу
— Розслїдник Запорожа Д. І. Еварницкий, член динку, на котрим би єго уставлено. А де-ж найт
«Імиераторского русского археограф, общества», ліпше і найкрасше міг би годинник бути умі
переводить тепер (як доносять «Екатерннослав- щений, як не на церкві ? В теперішннх часах
скія Губ. В'Ьд.») розкопи курганів в носїлости ставить ся у нас богато мурованих церков по
Генерала А. Н. Синельникова в херсоньскім уїз- селах; як би то красно було, коли би на муро
дї. Судячи після перших находок результати ваній церкві б ,'з також уставлений вежовий го
розкопок будуть дуже цікаві.
динник. Будинок церковний став би ся тогди
— Послом до сойму з міста Ряшева вибраний ще красший виглядом, ще важнїйщий своїм знаоногдї одноголосно тамошний бурмістр др. Ста- чінєм в селі. Уставлене годинника на церкві не
прийшло би навіть так дуже трудно і дорого;
нислав Яблоньский.
треба
би лиш на то памятати при будові муро
— Огнї. На обшарі двірскім в Медині знищив
огонь двірскі будинки, власність кн. Адама Са- ваної церкви, щоби на ній зробити і приміщене
піги. Шкода виносить до 1.000 зр. — В Вільці на годинник. [Це лекше кождому господареви
гамулецкій, львівского новіта, погоріли дня 24-го постирати ся о годинник. Нині можна дуже до
серпня чотири селяньскі загороди з господар брий, великий годинник дістати за пару риньевими будинками і припасами збіжа. Шкода об ских. Користь з такого годинника була би ве
числена на 8960 зр. була обезпечена на 3.000 зр. лика; господар і єго челядь, дивлячись заєдно
— Дня 23-го серпня згоріли в Зборові чотири на него і впорядковуючи всю роботу після него,
доми мешкальні, шкода около 2.200 зр. в поло аж тогди пізнали би, що час то гроші.
вині обезпечена.
— Нечемний вмерлець. На однім кладовищі!
— До відомости молодих торговельників Сей- в Саксонії находить ся гріб, в котрім мусить
час до обсаджена слідуючі посади торговельні: спочивати якийсь дивачний брус, коли він ще
Три м іс ц я п р а к т и к а н т ів в рускім домі по смерти наглядно показав ся таким. Іменно
торговельнім виробів масарских і делікатесів у на єго гробі лежить камінна плита з написю,
Відни. Вимагав ся: вік від 14 до 18 літ, добра що не подаючи імени небіщика ані року смерти
тілесна будова і 3-лїтна практика торговельна. містить лиш такі слова: «Проч, геть, читателю!
Практиканти дістануть вільне помешканє, цілко Не теряй часу на читане дурної прози і кепских
вите удержанє і з початку по 5 злр. місячно, віршів! ІЦо до мене, то гріб говорить тобі, хто
пізнїйше до 20 злр. і висіле, після спосібности. я є; чим я був, тебе, дурню, то ннч не обходить!»
Позаяк практиканти будуть ужиті більше до аГенциї ніж до експедицій, то вимагавсь від них — Поправка. В інсератах нашої ґазети вкрала
також товарискої оглади і знаня нїмецкої мови.
була через довгий час в анонсі п. Ґалянтов— Д в а до три м іс ц я п л а т н і для старших ся
ского
похибка, іменно місто торговля С. Ґалянпрактикантів торговельних спосібних до веденя товского
має стояти Г. Ґалянтовского, що открамниці. — Одно м іс ц е п р а к т и к а н т а си.м і справляємо.
в рускім домі комісовім у Львові. Услївя: скін
чена IV кляса шкіл середних, знане нїмецкого
язика і однорічна безплатна практика. — О по
сади ті треба вносити поданя до Дирекциї «На Іменованя, перенесеня, відзначена, конкурси
родної Торговлї» у Львові. — Дирекция.
— іменованя. Мінїстер рільництва іменував
— Огонь в церкві. Дня 24-го с. м. вибух о 7-ій практиканта лісового Казим. Костяньского ад’
год. вечером в православній церкві в Сучаві, де юнктом лісової інспекциї. — Краєва рада шкіль
спочивають мощі св. Івана, з незнаної причини на на заеїданю дня ЗО серпня іменувала: а) суогонь. На щастє спостережено огонь завчасу і плєнтами: Фр. Крішке в V. ґімназиї у Львові а
загашено єго сейчас. Шкода дуже не значна. Юлїяна Мазурка в ґімназиї в Самборі; б) учи
З домовин, в яких лежать мощі св. Івана, опа телями в школах народних: Василя Барнича улена троха верхня, з дощок. Здогадують ся, що правителем 2 кляс. школи в Балинцях; Василя
Стеткевича управителем 2 кл. школи в Яблохтось підложив огонь.
нові; Василя Тимофійчука управителем 2 кл.
— Жовнїрска бута. В однім домі в Тернополя школи в Княждворі; Юрия Пенкалу молодшим
відбувало ся в неділю ночию жидівске весїле. учителем 2 кл. школи в Демни вижній; ВільПятьом воякам, що переходили туди, музика і гельміну Пілярску учителькою 1-кл. школи в
танець видали ся так притягаючими, що не ви Годах (в повіті коломийскім). — Радник полїтримали — війшли до салї і хотіли гуляти. Але циї у Львові Ігнатій Корженьовский іменований
весїльники, видно, не дуже їх собі сподобали, старостою в Галичині, а старший комісар полїбо виперли їх за двері. Вояки однак не дали за циї Вільгельм Шехтель радником полїциї у
виграну, повитягали шаблі, а були то драґони, Львові.
добули ся опять до салї і підняли таку галабурну колотнечу, що весїльники опинили ся на
раз з порозбиваними головами і кровавими шра

Перевисшае всі дотеперішні специяль-

Картон 2 злр.

під

•СРІБНИМ ОРЛОМ*

ности ґумові.
—

Головний склад комісовий в аптицї

■

Зиґмунта Рукера
у Львові.
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Розклад їзди поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го липня 1897.

Цінник львівскої палати торговельної
і промислової.
Львів дня 31. серпня 1897.
І. Акциї за штуку.

Зелїз. г. Кар. Людв. по 200 зл. мк
Зелїз. Львів-Черн.-Ясси по 200 зл. валь
србл............................................
Банку гіпот. гал. по 200 зл. в. а. .
„ кред. гал. по 200 зл. в. ав. .
Гарбарнї в Ряшеві по 200 зл. в. ав.
Фабрики ваґонів в Сяноку перед тим
Лїпінского по 500 кор. в. ав.
II. Листи заставні

(Приїзд і від’їзд поданий після часу середно-европейского).

пла жада
ють
тять
зл. кр. зл. кр.
215
282
380
—
200

—
—
—
—

218
285
390
210
210

—
—
-

Поїзд
посп. | особ
приходить
0 годинї
7-30
7-50
752
8-05
815
825
9-Ю
10-35
115

250 — 260 -

за 100 зл. в. ав.

Банку гіп. г 6% в. ав. з 10% пр. .
„ льос в 50 л.
4°/о
,, в 601 по 200 К
краев. 4%% в- ав. льос в 61 л.
„ 4°/0 в. ав. льос. в 57 л.
Тов. кред. гал. земс. 4% (перінаеміс.)
„
„
„ 4% льос. в 41 ‘/2 літ
„
„
„ 4% „ в 56 літ .

110
100
96
100
97
97
97
97

20 110 90
— 100 70
70 97 40
50 101 20
50 98 20
80 98 5С
50 98 20
10 97 80

Гал. фонду пропінац. 4% в. ав. .
Буков. „
,,
6% „ „
.
Комунальні Банку кр. б°/0 (2 ем.) .
„
„
„ 4«/,®/0 (3 ем.)
Зелїзницї льокальні 4% по 200 кр.
Позички краєв. 6°/0 ва. з року 1873
„
„
4°,0 „
„
1891
„
„
4% по 200 кор. з р. 1893
„
м. Львова 4% по 2С0 кор.

97
102
102
100
96
103
—
97
97

80 98 50
75 — —
10 102 80
10 100 80
50 97 20
— —
— — —
80 98 50
— 97 70

25 25
42 —

27 25
— —

„

8'45

10-20

„
„
„
я
„
„
„
„
„

12-10

_

8-49
901
9- Ю
9-30

9-43

9-50
1000

V. Монети:

Дукат цїсарский
Наполеондор
Пів-імпериял
Рубель росийский срібний
„
„
паперовий
100 марок нїмецких .

9?

815

Підволочиск на Підзамче
„
я головний дворець
Кракова
Підволочиск на головний дворець
Кракова
Янова тілько в неділі і сьвята що день
а від ’% до 8% в будні дні
Брухович тілько від 8% аж до дальшого
заряджена
Кракова
Брухович тілько від '/, до *%
Янова (від ’% дня 81/„ в неділі і сьвята)
Іцкан, Бергомету з виїмком понеділка
Кракова
Підволочиск на Підзамче
Іцкан
Підволочиск на головний дворець
Сколього (лиш від */6 до 80/») Стрия,
1050
Хирова
Лавочного

3-30

IV. Льоси.

Міста Кракова .
„ Станиславова

6-00
655
8-00

з
„
„
„
„
я

525
5-35
545
Ніч

ЗЖ

5-Ю

5
9
9
1
127
58

62
5 72
49
9 59
55 — —
20
1 25
50 128 50
55 59 —

ДНЬСТЕРЬ

ТО ВАРИСТВО

В З А ІМ Н И Х

6-00
6-ю
615

Іцкан
Янова
Тернополя на Підзамче
Лавочного
Тернополя на головний дворець
Сокаля
Кракова
Ярослава
Янова
Кракова
Сколього (Гребенів від *°/, до 8%)
Черновець
Підволочиск на Підзамче
„
„ головний дворець
Сокаля
Підволочиск на Підзамче
Іцкан

1-40

III. Обліїи за 100 зл.

до Львова

з
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

1-30
150
215
230

ПоЇ8Д
посп. | особ.
приходить
0 годинї

645

840

8-55
9-20
9-25
9-40
10-05
10-27
10-45
1-04

1-55
2-08
2-40
2-50

зі Львова

до
„
„
„
„

231

„
„
„
Я
„
я
я
„
я
„

3-00
3-05
4-40
3-40

„
я
„
„
„
„

3-48

я

Підволочиск з голови, двірця
Іцкан
Підволочиск з Підзамча
Іцкан
Кракова
Сколього (до Гребенова від •%—37»)
Сокаля
Янова
Підволочиск з головного двірця
„
8 Підзамча
Іцкан
Янова (лиш в неділі і сьвята)
Підволочиск з головного двірця
„
з Підзамча
Брухович що неділі і сьвята до даль
шого заряджена
Черновець
Кракова
Янова
Сколього (від ’/б ДО ’°/>‘ 3 Стрия)
Ярослава
Зимної води що день до дальшого за
ряджена
Брухович

Ніч

440
5-20
6-24
6-45
705
7-25
7-30
7-47
8-50
10-30
11-00
1137

до
„
„
я
„
„
я
я
„
„
я
„
я

Кракова
Лавочного
Янова лиш в будні дня
Кракова
Сокаля
Тернополя з головного двірця
Лавочного
Тернополя з Підзамча
Янова в йедїлї і сьвята
Іцкан
Кракова
Підволочиск з головного двірця
„
8 Підзамча

З А М ІТ КА : Пора нічна числить ся від 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.

іі

ОБЕЗПЕЧЕНЬ

У ЛЬВОВІ
в домі >Просьвіти« Ринок ч. 10.

І
І

НАРОДНА

ТО РГО ВАЯ

приймає замовлена і посередничить в закупні:

Сьвітло церковне

впрост з фабрики Іа по 70 зр., На по 64 зр. за 100 кіл. Іосо фабрика. ІН

перше і одиноке руске товариство асекурацийне припоручене Всч. Духовеньству
і всім вірним через Ем. Кард. Митр, і Преосв. Еп. Ординарияти всїхтрех Епархій,

обезпечає будинки, худобу, господарскі знаряди, абіже в зерні і соломі,
сіно в стогах і будинках против шкід огневих за можливо най низшою оплатою.
Школи ліквідує ся і виплачує ся сейчас по пожарі а договори виклю
чені з першими Товариствами контрасекурацийними подають ,,Днїстрови“
можність обевпечувати і виплачувати і найвисші суми.
Поліси «Дністра. приймав Банк і^раєвий при позичках гіпотечнпх.
На житє можна обезпечатп ся через „Дн£стерь“ після всіх можливих
комбінацій в Товаристві взаїмних обезпечень в Кракові, котре дає як найкористнїйші услівя і видає поліси і квіти в рускім язиці.
Товариство взаємного кредиту „Днїстерь“ стоваришенє зареєстроване
8 обмеженою порукою, принимає від своїх членів і третих лиць вкладки
до опроцентованя по 5%. Ґараития цілковита. Уділи по 50 корон. Позички
уділяють ся тілько властителям реальиостий, вільних від тягарів, за пору
кою двох членів. З позичок відтягає ся десята часть на уділ.
Зголошеня о уділене аґенциї в місцевостяхде «Дніютерт,. не є засту
плений, приймають ся.
(63—?)

«

в бочках о 135 лїтрах, а то Самородне почавши від
за бочку І о с о місце продукциї.
Зі складів висилає: КА ВУ по 5 кіл. посилках гючт. в ціні
по: зр- 9-20, 10-20, 10-70, 1Г20, а специяльність по 12-20 франко
ВИНО в 5 кіл. барилках по зр. З-—, 3 70, 410, 4 90 франко.
67—?
Иньші товари по умірених цінах.

АҐЕНЦИА ЧАСОПІІСИЙ

А.

л яЯ нїї дД оО вВ сс кк о г о

у Львові, Пасаж Гавсмана (Ґранд-Готель)

приймає передплату на всі часописи у всяких язиках і доставлює їх
до дому без всякої доплати.
Поважаний Пане Добродію!
З хемічного чищеня Вашо
го заведеня єсьм дуже вдово
лений і показувавєм своїм зна
йомим, що їх дуже здивувало,
що з таких поплямлених убрань
можна зробити цілком як но
ве. Дуже просим о Вашу адресу.

8. продає слідуючі книжки:

—•ЗО зр. <
„
Облога Бушп
Др. Кміцїкевнч. Вільгельм Тель Шілєра •
—-10 „ ;
* * *
Нарід в неволі
Вол. Барвіньский. Цісар Іосиф II., відчит
Г40 „ ( Юлій Верне. Подорож^ довкола землі
A. К. Толстой. «Дитячий і хлопячпй вік.
1-40 „ ; Молитвенник народний (фонетичний)
З чужих зїльників, збірник оповідань
Василь Барвінок. Безталанне сватане, оповідане — 80 „ / Осип Барвиньский, Павло Полуботок, трагедпя
: Марко Крошівницкий. Титарівна драма
І. Баштовий. Україньство на літературних позвах
—-50 „ ) Школиченко. Між народ, повість
з Москвовщиною
.
.
.
.
Стефан Качала. Похід Собеского під Відень 1683 —-20 „ / Кирило Студиньский. Лірники студия
100 „ '/
„
Пересторога ■
,,
Історпя коротка Руси
> Манас Мирний. Лимерївна, драма
Микола Костомаров. Руска історпя в житєшісах
—-ЗО „ : Питро Олелькович. Писання україньскі
II і III томи по
2-20 ,, ї Василь Кулик. Писання
•
•
'
„
Історичні монографиї т. І.
Василь Щурат. Чернеча реснублпка на Афоні
„
Богдан Хмельницкнй, т. І,
6-40 „ і
„
Замітки до Чернця Шевченка
II, III, IV
„
Пісня про Ролянда •
„
Гетьм. Ів. Виговского і Юр.
Хмельницкого
160 „ \ Брет Гарт. Крім:!, повість
Г25 „ '
„
Батьки і діти
„
ГетьманованєБрюховецкого
\ Тургенев Ів. Дворяньске гніздище, ПОВІСТЬ
„
Гетьманованє Дамяна Мно
Г2б „ ;
„
Дим, повість
гогрішного •
„
Гетьманованє Самійловича 125 „ ) Вас. Ріленко. Іфіґенїя в Тавриді, драма
150 „ / Мих. Коцюбиньский. «Хо« оповідане
„
Гетьманованє Мазепи
і
„
За для хозяйства
B. Антонович і Д. Іловайский. Істория великого
Князівства литовского .
.
.
.
Г60 „ ' Цервантес-Мірон. Пригоди Дон Кіхота
Д. Іловайский. Княжий период до Данила Галиц? Вол. Шухевич. Записки школяра
кого ч. 2. •
1-80 „ \
„
Від Бескида до Андів
( Дніпрова Чайка. Казка про сонце, Писанка по
Смирнов, Дашкевич, Шараневич. Моноґрафії до
істор. Гал. Руси •
.
.
.
. 150 „ і Учитель а року 90, 91, 93, 94, 96 по
Василь Лукич. Угорска Русь .
.
.
.
—-15 „ < Дзвінок з рочн.: 92, 93, 94, 95 по •
„
Ватра, альманах стрийский
100 „ ) Байки Глїбова .
•
•
•
Др. Смаль-Стоцкий. Міпогіїаїзуоіит
—-50 „ ( Вас. Ільницкий. Читанки 1, 2, 8, 4, ио
„
Руска школа, випуск 1 і 2 по —-ЗО „ ( Лев Толстой. Микола Палкин
....
Хванько. В народ, оповідане .
.
.
.
—-15 „ ? Ґерстекер. Розбишаки на ріці Місісіпі
Мих. Пачовский. Про Билини і думи рускі
— 10 „ г Елїза Оржешкова. >Хам«, повість •
Олександер Колесса. Шевченко і Міцкевич
100 „ '
„
Низини •
Левенко. Пани і люди, повість
— 80 „ і Октав Фейлет. Дневник одної пані
„
Салдатскнй розрух .
.
.
.
—•10 „ >
„
3 великого сьвіта •
Іван Сурик. Твори з московского •
— 10 „ і Стефан Руданьский. Твори т. І.
Герінґ-Герасимович. Що то є господарність
— 20 „ і М. Грушевский. М. Виїмки з жерел до історії!
— 25 „ /
України Руси
Шевченко з бандурою над Дніпром
—•20 „ і
„
Жерела до істориї України РуОсип Маковей. Поезиї ч. І.
—•10 „ ;
си т. І.
„
Оферма
—-10 „ і Волод. Шашкевич. Зїльник, поезиї •
„
Весняні бурі •
•
— 20 „ ( Іос. Левицкий. Проби поетичні ч. 1.
Михайло Старицкий. В темряві драма

Видав й відповідає за редакцию: СтеФан Кульчицкий.
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Книгарня „Наукового Товариства імени Шевченка
у Львові, улиця Академічна

Ж
Ж
70 зр.
Ж
ж

В ино

— 20 зр-Ю „
-■60 „
-•2 0 „
-•2 0 „
-•2 0 „
-•2 0 „
-•2 0 „
ГОО „
— 20 „
-Ю „
—ю „
— 10 „
-ю „
-■бо „
-•6 0 „
1-20 „
— 65 „
— БО „
-•зо „
-1 0 „
— 10 „
— 40 „
-•2 0 ’!
— 10 І,
—• 5 Ч
200 !|
400 1,
—• 5 .»
— 10
-1 0
-■80
100
—•75
— 60
— 80
— 40
100
200
— 10
— 20

З глубоким поважанєм

ІІосиф Ланастирский.
Посилаю ще одно убране
до очищеня і відновленя.

Перше віденьске

Хемічне Заведене
чищеня і підновлювана ці
лих убрань
Ш ИМОНА ВАЙСА
улиця Коперника число 12.
142 1—16
■К

Дмитро Затурский
поручае свою

робІТНЮ обуви І¥іуж е с к о ї, ж і н о ч о ї
і для д їт и й
і/ Львові, у л и ц я Коперника ч. 5.
Виріб тревалий і елегантний. Ціни
умірені. Замовленя з провінцій зала4< годжує відворотною НОЧТСЖ)^

З Друкарні В. А. Ш ийковского.

