Ч. 85.

Львів, Субота дня 18 (ЗО) цьвітня 1898.

Річник II
Виходить у Львові що дня

Передплата

крім неділь і руских сьвят
2 ГОД. Є-ій пополудня.

ка «РУСЛАНА» вжносита:

Редакция,

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

.
.
.
.

. 12 р. ав.
. 6 р. ав.
. 8 р. ав.
. 1 р. ав.

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

адмінїстрация

і

експедиция «Руслана» під ч. 9
ул. Копернїка. — Експедиция
місцева в Аґенциї Лнндовского
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене. —
Реклямациї неопечатапі вільні
від норта. — Оголошенії 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.

на цілий рік

.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 полагодити дорогою закона. Щоби з гори усу-, го. Через порушене язикового иитаня боять ся
!нути справу компетенциї, то правительство дї- Поляки втратити своє верховодне становиско в
!лить сю компетенцию межи три чинники: раду Галичині. їм чейже дуже добре діє ся при істЗаява ґр. Туна перед розправами над на !державну, сойми і власть адміністративну. Як нуючих язикових, невиконуваних розпорядженях.
глими язиковими внесеними лївицї, д-ра Героль ' би язикова комісия не прийшла до позитивних Язикового закона они боять ся. Мав же би той
да і д-ра Ґреґореца звісна. Якеж вражінє зро результатів, то правительство застерігає собі на закон взяти в опіку т. зв. національні меньшобила она на парламент в першій хвили? Лівиця будуче цілу справу взяти у власні руки і ііред- сти і точно означити права руского народу? О
вислухала єї з всяким спокоєм, правиця місця ложити законодатним тілам відповідні внесена скілько нам звіспо, то на днях зібрали ся деякі вими оплескувала єї. Відтак вніс пос. Функе, що язикові, примівені до місцевих вимог і потреб днїйші посли з правиці на окрему нараду в спра
ві язиковій. Побіч Яворского, Мадейского, ґр.Діби закрити засїданє і подати поодиноким клю- країв і народів.
О скілько в сій хвили звісно, то лівиця, душицкого були др. Герольд, Пацак, Страньский,
бам можність, застановитись над основою сеї
заяви. Клюби зібрали ся майже сейчас. Крім іменно часть єї радикальнїйша, віднесла ся до Ґреґорец, Ферянчіч, Шуклє, Барвіньский і Батого явив ся ґр. Тун в и є р в е в парламентарній заяви ґр. Туна з н е д о в ір є м . \¥іг иотйеп пі.ЬЬ хнянин. В тій нараді розходились вже гадки.
комісиї правиці, оправдав ся, що доси з прави іп гіїе ЬапЬе реЬкп, — се слова Штайнвендера Чехи станули на становиску, що лише ческий
цею не сходив ся, а відтак пояснив значінє (націонала) — поки правительство не відкличе сойм має право рішати язикове питане. Супро
своєї заяви в тоні, щоби правицю успокоїти, що язикових розпоряджень бар. Ґавча. А Функе ти сего погляду виступили посли Ґреґорец, Шу
єго заява не має лихих замірів проти проґрами (поступовець) сказав в своїй річи з 2І> цьвітня, клє і Вахнянин, а др. Мадейский вніс по тій кон
правиці. В парламентарній комісиї правиці не що поки правительство не відкличе навіть Штре- : троверзи'!', що найлучше буде, як справу комиеявили ся Діиавлї і Цалїнґер. Нечиста совість маєра язикових розпоряджень з 1880 року, то тенциї язикова комісия полишить на боці. На се
не веліла їм станути до очий по голосованю они не вдадуть ся в ніякі переговори. Чи сї ви- і мусїли пристати і Чехи, хоч застерегли собі денад обжалованєм кабінету. Явились в парла скази Штайнвендера і Функого будуть одобре- ■нещо. Як би не те, то сама правиця мусїла би
ментарній комісиї лише др. Фукс (президент) і ні клюбами націоналів і поступовців, побачимо; вже розбитись, заким би приступила до мериЦегетмаєр. Дволицевість клюбу Діпавлього про з розправ, що почнуть ся 28 цьвітня. На вся торичної полагоди цілого питаня. Б загалі му
явила ся опять. Симчасом в кульоарах позби кий случай замітне те, що лівиця не одуш е- симо сконстатувати, що заява ґр. Туна, по ва
рались посли громадками і розправляли над в и л а ся- проґрамою ґр. Туна і жадає катеґо- шій думці щира, викликала в обох таборах пар
значінєм і наміренями заяви ґр. Туна. Всякий ричного відкликаня в с я к и х розпоряджень, за- ламенту живу дискусию. Веаіі розі.йепьев бо
всяко розуміє сю заяву. Декому она до впо ким би мала рішити ся, обіслати язикову ко ять ся уступств в користь упосліджених. Деякі
доби, дехто невдоволений нею. З еего вже мо місию. Чогож би не мали Нїмцї ставити так польскі посли (горячійші) раді би вже тепер пе
жна вносити, що заява ґр. Туна не була пуста. твердого услівя? Таж они зрозуміли, що прави рейти враз з Чехами в опозицию. Тількож се
Кождий питає, як віднесе ся парламент до про тельство доси уступало перед ними на кождім | гра непевна, ставка на одну карту. Тому і уміґрами иравительства, що не в и м и н у л о націо кроці. Ониж повалили Баденього і Ґавча, они! ренїйші Чехи та Поляки радять, щоби спокійно
нальному і язиковому питаню з дороги, а хоче спинили всяку позитивну роботу в парлнментї, дожидати розвязки питаня і не перебивати пли
се питане розслїдити і рішити через перма тож і можуть брикати чи шаліти дальше, коли і нів правительстта.
нентну язикову комісию і законодатні тіла.
приступає. Лівиця думає, що ґр. Тун хоче їх ли
Чехи і Поляки противні також, щоби язи
Якже-ж треба розуміти заяву правитель-1 ше заманити до комісиї на те, щоби увільнити І кова комісия була перманентною. Непгрмаства? По нашій думці треба єї так розуміти, ся від обструкциї. Вступити до комісиї уважа нентна була би їм більше на руку, бо не мала
як она написана. Правительство бажає, щоби ють зрадою справи нїмецкої і своєї дотеперіш-’ би часу що небудь зробити. Словінці і Русини
ворожі табори народні зблизились до себе, що ної проґрами і тактики.
суть за перманентною комісиєю. Але все то ду
би обєктивно розібрали питане язикове, щоби
йнакше дивлять ся обєктпвні люди на ц ї-! же ще не певне в виду заяви Німців, що они
найшли дорогу виходу з сего лабіринту, щоби лу справу. Ті кажуть, що заява ґр. Туна — с е і не обішлють комісиї. Без Німців язикова комі
дійшли до позитивного результату і додає з послїдний міст, котрий він будує Німцям до по- і сия була би безцільною.
своєї сторони, що оно саме серіо думає помогти вороту. Наколи і сей плян не поведе ся, то пра-1
Зібравши всі ті прояви в одно, можемо на
сторонннцтвам в тій роботі. Наколи язикова вительство закриє парламент, а скличе єго аж І разі лише сконстатувати такі позитивні резуль
комісия згодить ся на головні принципи упра- 4. грудня с. р. по ювилейних торжествах.
тати з заяви ґр. Туна:
1) Правительство хоче завитись управильПравиця різно думає про заяву ґр. Туна.
вильненя язикового иитаня, наколи заогіікуєсь
меньшостями народними і т. д., то иравитель- Межи Поляками дві гадки. Одні похваляють ак- ненєм язикового питаня в Австриї.
2) Оно хоче заступити язикові розроряджество готове зараз і відкликати істнуючі розпо- цию иравительства, другі осуджують єї нездарядженя язикові бар. Ґавча, а питане язикове лою, а навіть шкідливою для народу нольско- ня законом язиковим.

Перше вражінє.

З сїльских образків

Злодїйска пасха.

Після оповіданя старого злодія. Написав Д.Л.

І.
Село Г* розложило ся на двох наиротив
себе положених сугорбах. Невеликі, соломою
криті ХЛОПСК1 лїпянки стиснули ся одна коло
другої так, що рідко де між хатами здибле ся
трошка ширшу улищо або вигін. Бідним селя
нам не стало на тих двох сугорбах землі' під
будівлю і они — навіть двох і трох поклали під
одним дахом не тілько по дві та но три хати
але приліпили до тих хат ще стайнї, комори а
найбіднійші і стодоли. При хатах маленькі май
же мікроскоиійні подвіря; — а на кождім нодвірю під кождою хатою, навіть під хатою найстаточнїйшого господаря знаходить ся досить
глибока яма під самісеньким порогом на сьмітє
і навіз, з котрого неприятний, чутний запах за
літає аж до хати та змішує ся з острою вонию
капусти та житного квасу.
Оба сугорби наиротив себе стрімко спали
в не дуже велику рівнину, на котрій розкисла
ся широка, мілка баюра неначе на сьміх прозва-

і на «ставом», де літом рахкає незчисленне мно- зі звислою долїшною губою, та добрим підгор
жество розливного рода то більших то меньших яєм. Ідучи, перебирав скоренько ногами, розма
жаб, а поміж купки лепеху та татарского зїля хував руками наче крилами, та говорив щось з
увивають ся качки за жиром. Над берегом ста тиха сам до себе. Несторкова жінка Феська бу
ву притулила ся маленька зі здорових дубових ла може о два або три роки молодша від сво
брусів старенька церковця, що може більше вже го чоловіка, а переросла єго о кілька цалїв; бу
як три сотки літ дивить ся на житє, поведене ла суха начебп хліба ніколи не бачила на очи,
та долю Г...СКОЇ громади. Не знати чи то серед мала голос хрипливий, великі, цибульоваті сиві
села положена баюра, чи недостача здорової очи, так, що лихі сусіди називали єї «виваводи чи що иньше стало ся причиною, що з Г. лоока».
рідко коли вилазить хороба: як не черевний
Хата старого Несторка була невелика літиф, то пропасниця, кір, віспа та др.; про те пянка з глини, побілена з верха і в середині
люди з сусїдних сел зложили про се село справ білим вапном, прибрана образами розливних
сьвятих; — в кутику же зараз при дверахстоя
ді дотепну приповідку.
ла деревляна шафка з полицями, де знаходила
— »ґ« — гі, торбачі.
ся розливного рода посудина. Були тамка хоро
— В середині вода
ші миски розливного рода шклянки, тарілки,
— А по боках біда».
На другім березі ставу на сунротив цер порцелянові горнята, філіжанки, ложки і локви, стояла майже над сам став висунена сама, жочки, ножі, вилки, підставки та др., на чім ані
одинока хата старого, присадковатого, невели Несторко ані Феська не розуміли ся та не зна
кого на зріст хлопа, Несторка. Несторко був то ли до чого сего употребити. Однак після бесіди
хлоп кремізний, з великим, довгим, кучерявим, злобних сельских цокутух все прилипало до
троха уже шпаковатим волосєм покритою голо Несторкових рук, що тілько де на ярмарку завою, з правильним, румяним лицем, з середиим прімітили єго нечисті очи та що припало до
(Дальше буде.)
вузким носом, з малими зеленковатими очима, лакомої душі.
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3) До ухваленя такого закону уважає оно
компетентним центральний парламент і сойми
після свого добромнїня.
•5) Оно заповідає на случай невдачи і свою
інґеренцию.
5) Оно хоче заопікувати ся т. зв. націо
нальними меньшостями.
За те сам парламент доси ще не рішив ся,
що зробити з сею офертою правительства? Нїмцї не в ір я т ь ґр. Тунови, самі народи не хот я т ь управпльненя язикових і народних справ
а ли ш е у п о с л ід ж е н і н а р о д н і м е н ь ш о ст и д о м а г а ю т ь с я остаточного справедли
вого порішеня сеї пекучої справи.
Чи з сего хоасу поглядів і змагань вийде
який небудь позитивний результат? — се по
каже ся в сім тижни, при розправах над нагли
ми язиковими внесеними.

представлене, щоби подбав о виконане язикоПо півгодинній перерві відчитано інтерпевих розпоряджень. Невиконуванє істнуючих вже ляциї на явнім засїданю.
розпоряджень викликує велике невдоволенє між
Приступлено до розправи над наглячими
населенєм і майже в кождім числі руских ча- внесеними в язиковій справі. Перший промовив
сописий можна подибати докази маловаженя кн Альонзій Л їх т е н ш т а й н (антисеміт). Розруского язика. Бесідник висказує надію, що і почав він від зазначеня, що Австрия від часів
міністер-президент з свого боку вплине на сира- віденьского конґресу не поступила зовсім напеведливе виконане дотичних розпоряджень і з а -' ред; походить се з відси, що від того часу авявляє, що Славяньский Союз буде голосувати стрийскі мужі обмежують ся тілько до біжуза вибором язикової комісиї, хоч не має вели чих справ. Гармонію народів в Австриї — ска
кої надії, щоби та комісия довела до позитив зав бесідник — хоть ті народи під кождим згляного успіху.
дом є сказані на відносини взаїмности, основно
Дальші наради парламентарної комісиї пра збурено і настала кріза, що викликує злобну
виці відрочено до слідуючого засїданя.
радість заграннцї. Основна причина того смут
Клюби опозициї нїмецкої мали також в се ного явища не лежить анї в природі краю, анї
реду наради над заявою ґр. Туна, але не дій в прикметах народів, котрі належать до найшло ще до позитивного результату. Часть опо пипьнїйших, нанхоробрійиіих і згідливих в позицій' є за вибором комісиї, а друга ставить у- житю. Причина лежить виключно в політичній
слівє, щоби перше скасувати Ґавчівскі розпо- системі, якої держать ся всі австрийскі мужі
рядженя язикові. Се домаганє висказує і N. Ґг. стану від віденьского конґресу. Австрийскі по
Ргеззе, головна менторка обструкциї. Коли спра літики ступали доси по ригідній дорозї пристаЗ Відня
вді сей погляд рішить про становище обструк ваня на малім і по дорозї смирности; обмежу
(За ява ґ р . Т уна що до язикового питаня. Стано ційні х сторонництв, то навіть до вибору комі вали ся на виповнене лиш найконечнїйших але
вище сторонництв.)
сиї не прийде. Та колиб дійшло до сего, то нї- і найблизше лежачих задач: порядній скарбо(ш) Незвичайна радість обструкцийників і мецкі обструкцийники будуть домагати ся ула- вости, добрій армії і чесній адмінїстрациї. 7 а
їх преси з нагоди голосованя над впесенєм о дженя язикових відносин в законодатній дорозї те все є роботою денного робітника.
обжалованє ґр. Баденього була лише хвилева, лише для Чех і Морави, очивидно в свою ко
Для мужів, що держать в руках, керму ці
бо вже у вечірних часописах она значно охо ристь, а відносини в Стириї, Каринтиї і Шлезку, лої держави, сего за мало. їх властивою снолола. Обструкцийники самі перестали вірити в де онн є панами, будуть уважати яко иоіі ще сібностию державною повинно,, бути щось біль
те, що є нова більшість парламентарна, а давна (авдеге, а Галичину, Буковину і Дальмацию яко ше; онн довжні присвоїти собі сучасні ідеї сьвіперестала істнувати. Заява ґр. Туна на' засїда- краї, котрі недотнкають їх інтересів. В загалі тові і звертати їх велику силу руху на свої ці
ню в середу в справі законодатпого управиль- вигляди на успіх який небудь зовсім не від лії, через що зробили би державні цїли лекши_________
пепя язикового питана звернула увагу всіх і те радні.
ми, скорійшими і повнїйшими (оплески). А се в
пер она стала предметом загальної дискусиї. По
Австриї засадничо занедбувано. Ті ідеї,— котри
заяві перервано засїданє палати і зараз зібрали
ми перенили ся чувства мас,, котрі запалюють
ся проводирі обструкцийних сторонництв на на
великі уми — наші мужі державні принимали
З а с їд а н є з 2 8. с. м. На тайнім засїда- холодно і обоятно а навіть з розмислом відки
раду, зійшла ся також ціла парламентарна копю
Палати
забрав голос мін. Рубер і покликав дали їх, мовби уважали, що занятє ся тим, що
місия правиці, в котрій явили ся також иредстася
на
зрішенє
найвисшого трибуналу, після ко лежало по за границями їх горизонту, не лицю
вителї католицкого сторонпицтва пїмецкого. При
трого
друковане
інтерпеляцнй є дозволене на вало з їх гідностию (оплески).
був також в п е р ш и й р а з на засїданє парла
віть,
сли
би
в
них
знаходили ся сконфісковані
ментарної комісиї правиці ґр. Тун, а се ще
Та неутральність наших мужів державних
артикули.
Мінїстер
нрилучує ся до того погля
більше обнизило температуру радости, яка па
супротив кождочасних головних бажань духа
нувала ще від вівтірка на лівиці. 1 р. Тун зая ду трибуналу, бо він відповідає законові!, однак часу принесла шкоду і небевиеченьство. Думки
вив, що бажає бути в контакті з правицею, яко кладе під розвагу Палати, що того рода інтер однак є сильнїйші від властий, а пасивність на
Групою, що змагає до парламентарної роботи і пеляцій бувають ставлені в тій цїли, щоби ви ш и х правлячих сфер кінчила ся завсїгди їх карадби в так важній а трудній справі, як язико линути закон. Тут є в законі' очивидна хиба, !пітуляциєю в найнекористнїйшій в хвили і під найве питане, все порозумівати ся із стороннпцтва- котру треба законодатною дорогою направити. прикрійшими услівями (оплески). Сьвітовими
ми правиці задля успішного дїланя. 1р. Тун по
Сто я л о в е ки й противить ся відчптаню ідеями нашого віку були: конституция, потім
ясняючи ще близше свою заяву, зазначив, що подібних інтерпеляцнй, сли они містять уступи народна, а тепер социяльна. Нашу констмтуцию
відносини язикові і національні в ріжних краях противні релїґії і моральності!. (Социялїсти про- і одержали ми доперва по великих норяженях і в
австрийских є різнородні і тимто не можна у- тестують, настає бурлива суперечка між соция- поспіху і з тої зародової похибки настають всі
ладити сеї справи шабльоново, а головну вагу лїстами а Стояловским). Д а ш и н ь с к и й : А що теперішні єї недостачі. Так само списалисьмо ся
положив на те, що сеї справи не можна рішити чувати з Броком? С т о я л о в с к и й : Є се о одну і з національною справою. І тут дійшли ми до
майоризованим, лише взаїмними компромісами лож більше. II. Б о л ь ф ставить внесене, щоби;аЬвипіиіп так, що тепер, коли в цілій Европі здає
та що треба конче обезпечити національні мень заяву міністра Рубера яко незвичайно важну ся національна квестия бути порішеною, у нас
шости. Язикова комісия, яку палата має вибра долучити до стеноґрафічного протоколу. ІІри-; она що раз більше розярує ся і що ми’ під коти. могла би полагоджене сеї справи підго знає, що подібними інтернеляциями обходить сяїнець XIX. столїтя, коли социяльна квестия ЩО
товити.
,
закон, але они мають за задачу довести пред-іраз сильнїйше домагає ся порішеня, мусимо заНад довшою промовою ґр. Туна вивязала метове поступованє ай иЬ.чшФіш. Обовязком труднятн ся дрібними справами народними
ся широка розправа, в котрій брали участь ки. правительства є давати прокураториї відповідні
і>
„ .. . ..
о дальшій ході своєї бесіди зобразив кн.
Шварценберґ, Крамарж, ІІацак, Мадейский, ґр. інструкциї. Президент Ф укс не годить ся з б а-|д їхте
нштаин розвій національної квестнї в ЧеДїдушицкий, Ферянчіч і Б а р в і н ь с к и й . Всі жанєм Вольфа, щоби видрукувати в протоколі
; хїї. Розпорядженя язикові ґр. Баденього сотво
бесідники висказували ся доволі скептично про заяву міністра, бо реґулямін не иозваляє ого рили нову квестию нїмецку.
язикову комісию, позаяк обструкциї не розхо лошувати справоздань з тайних сасїдань. П.
Чехи легко зносили язиковий примус, ни
дить ся о позитивну роботу, о справедливе по Г а н н їх взиває Палату, щоби пильнувала сво
ні
язикові
розпорядженя викликали нову, спір
лагоджене язикової справи, котрої она хопила боди праси. П. Б о л ь ф забирає знова голос
с,г лише в цїли аґітациї по між нїмецкими ма для підпертя свого внесена, причім назвав Фу- ну квестию, розбурхали приспане, народне чувсами. Всі однак заявили, навіть Поляки і Чехи, кса обструкцийним президентом, бо президент ство Чехів і дали почин до нїмецкого-ческої
що готові приложити руки до вибору комісиї і завинив, що два рази відбувають ся тайні засї борби, в котрій нїмецкий нарід не дозволить авозьмуть в ній участь, щоби справу посунути даня. П. Ґ р о с застерігає ся проти обмежувана нї одробини забрати собі з дотеперішних своїх
привілеїв Палати і висказує бажане, щоби мінї- язикових прав (оплески па лівици).
вперед.
ГІ. Б а р в ін ь с к и й заявив, що яко пред- стер справедливості! доложнв старань, щоби
Бесідник обговорює відтак дальші наслідки
ставитель »Славяньского Союза» витає з призна- зрішеня найвисшого трибуналу були реснекто-1 язикових розпоряджень і зазначує, що Німці не
нєм заяву мінїстра-презіїдента і згоджує ся з вані також і на мінїстерскій лаві. П. Дворжак і можуть вже в своім власнім краю зарабляти,
головними єї основами, а іменно відрадно ему думає, що президент сам має право розсудити, що ческі урядники зробили формальний наїзд
було почути, що міністер-президент виключає котрі інтерпеляциї надають ся до відчитана на на нїмецкі округи.
в с я к е м а й о р и з о в а н е в с п р а в а х я з и к о  явнім засїданю, а котрі ні. ГІ. Ф е р к а в ф гро
Несправедливі язикові розпорядженя з’єдивих і н а ц іо н а л ь н и х та що змагати буде до зить, що сли більшість ухвалить відчитуване нили Німців, нині правительству, сли думає нідпоо б ез п е ч е н я
н а ц іо н а л ь н и х
м е н ь ш о - інтерпеляцнй на тайнім засїданю, то обструкция мочи Німців,то полишає ся лиш одно: а сим є від
сти й. Рускі посли є також за законодатним у- відживе на ново, социялїсти будуть на кождім кликане язикових розпоряджень. Безпрограмність
правильненєм язикових відносин і в тій цїли на засїданю ставити такі інтерпеляциї, щоби ви цілого ряду австрийских иремієрів ослабила екзе
сегорічній сесиї галицкого сойму внесли начерк кликати тайні засїданя. ІІромавляли ще Ч еч і кутивну силу. Бесідник Є ТОГО погляду, що не
язикового закони, котрого однак не ухвалено. Ш ен ерер, почім наступило відчитане інкримі можна нікого силувати, щоби учив ся другого
Русини мають цілу серию язикових розпоря нованих інтерпеляцнй. По відчитаню поставив язика; в тій цїли належить мішані округи зро
джень на поли судівництва і адмінїстрациї, од п. Б о л ь ф внесене на відчитане їх на явнім за бити одностайними; всказує на Швайцарю, де
нак на жаль урядники з малими виїмками не сїданю і зажадав в тій справі поіменного голо довершено язиковий поділ, без нарушеня одновиконують тих розпоряджень. Бесідник навів з сованя. В голосованю у х в а л е н о 127 г о л о  цїльности.
свого досьвіду приклад, що судія слідчий у с а м и п р о т и 107 в ід ч и т а т и в н е с е н і ін
Домагає ся признана нїмецкого язика язи
Львові не хотїв списувати протоколу в рускім т е р п е л я ц и ї на я в н ім з а с їд а н ю . Сим ком державним і підносить, що ставить се ба
язиці і замітив, що Є. Ем. Кардинал робив при способом станула правиця но раз другий в жане не з огляду національного, але яко ав
остатній стрічі з намістником ґр. Пініньским меньшости.
стрийский патріот. Се жадане не є звернене на

Д о п її с ь.

Рада державна.

з
містить найрозмаітші істориї з житя «залюбле- Недбаль застрілив ся по причині невилїчимо
них» покоївок і кухарок, котрим Лєдвиси обіця хороби. — Дирекция коломийскої ґімназиї за
ли золоті гори. Ошуканих осіб є понад 40, а ще купила 5 морґів огорода від Іп. Цїсельского
більше покликано сьвідків. Авдитория в сали за 3.000 зр. і устроїть там огород для молодосить численна, не брак і пань. Лєдвисова ро дежи ґімназияльної. — Іспит на учительки жі
бить вражінє сукроватої баби: мала осібка з ночих робіт ручних перед іспитовою комісиєю
блідим, перґаміяовим лицем і чорними, хитри в Станиславові розпічне ся дня 31. мая. Поданя,
ми очима. Лєдвус то тип передміского гуляки. заосмотрені в потрібні сьвідоцтва, належить
Видко по сім, що дбає дуже о свій зверхний вноситя до дирекциї учительскої семинариї найвигляд. Чорне волосє розділене старанно і бли пізнїйше до 15. мая.
щить від помади. Обоє випирають ся від вини
і боронять ся в сей спосіб, що чоловік припи
Т е л є ґ р а м и.
сує всьо зле, що стало ся, своїй жінці, а она
спихає всьо на чоловіка. Розправа потягне ся
Відень, 29. цьвітня. На нинішнім засїданю
кілька дні.
поставив
і п.Окуневскиіі язикове внесене. На вне
— Публична соблазнь. Часи, коли люди ходили
в строю нашого прародича Адама, належать без сене 3 а ч к а 2/3 голосами поставлено на дневсумніву до давної минувшини. А прецінь є одна ний порядок реферат в справі голодових запо
місцевість в Галичині, де ще в білий день можна мог. На внесене реферета Я н д и ухвалено резострітитись з останками райскої моди. Оно тим люцию взиваючу правительство до дальших
1дивнїйше, що місцевість ся місто Янів, своїм
розслїдів над елементарними нещастями в Чехії
--- До СВ. Землі'- Як звісно, сего року урядже заснованєм зовсім не сягає часів Адама і Еви,
но австрийску поїздку до св. Землі. Дня 13. а традицийну моду в одїню хоче привернути в 1897 і П е с л є р а , щоби візвати правитель
цьвітня зібрало ся в Триєсті около 150 паломни сама — нолїция. Дня 26-го цьвітня відпрова ство до дальших запомог. В розправі язи
ків, між котрими переважають Німці, але є та- джував полїциянт з асентерункової салі в Янові ковій Ф у н к е висказав, що Німці не уступлять
хожЧехи, Хорвати, Словінці і один Русин з Угор до уряду громадского рекрута і вів єго в по в нічім, доки є язикові розпорядженя, хотьби
щини. З Галичини є 3 латиньских сьвящеників, луднє через ринок серед публики обох полів і давні Штремаєра. Язиковій комісиї не воро
три женщини, а крім того один руский сьвяще- цілком — голого. ІІредставитель полїцийної вла
ник, О. Тома Дуткевич парох з Цїшок з женою. сті! сповняв так ревно свій обовязок, що навіть жить нічого доброго, хиба що ґр. Тун відкличе
Корабель Уранос фірми Кука виїхав з трие- не нозволив бідному рекрутові! влсжити на себе розпорядженя язикові, тоді Німці згодять ся на
стиньского заливу в Страстну Середу і новіз сорочки. В місті запанувало загальне обурене роботу в комісиї. 0 годині другій забрав голос
паломників в сторону Корфу-Александрия-Каїро- по причині такого публичного згіршеня.
НІенерер.
— Неудала крадіж. Село Полтва, повіта пеДамаск до Єрусалима. Доси они вже доїхали до
Відень, 29. цьвітня. Нїмецкі сторонництва
цїли своєї подорожи, а з листів, які о. Дуткевич ремишляньского, вій де незабавом в пословицю. лібералів і людовцїв годять ся на вибір язико
пересилає до родини маємо відомости, що то Нема майже дня, щоби не лучилось яке меньвариство звидїло на Корфу палату австр. Цїса- ше або більше злодійство, а є там такі специя- вої комісиї. Правиця здуміла і обурила ся вчеревої, звану »Ахілєон< від находячої ся лїсти, що відсиджували вже й но кілька літ і рашною бесідою кн. Лїхтенштайна і єго Вольв огороді статуй, що представляє умираючого вязницї. Ось що стало ся в Полтві недавно. фівским становищем.
Ахілята, намагаючого ся добути стрілу з пяти. Купець полтвяньских лісів, Коппель, спостерігав
Відень, 29. цьвітня. Руско-словіньско-хорНаші родимці мусїли обходити Великодні від довшого часу, що єго підручну касу надби ватский клюб приняв до відомости справозданє
сьвята на корабли. На покладі устроєно престол, рає якийсь невислїджений злодій. Але від чого
при котрім відслужив о. Дуткевич службу Божу, жидівский розум? Одного дня удав Коппель, своєї президиї о довірочних заявах ґр. Тупа на
до котрої послужили латиньскі сьвяіценики, а що їде фірого до Львова. Тимчасом фіра сама онодїшнім засїданю парламентарної комісиї, ко
відповідали умисно поучені Славяни і жена. поїхала, а він вернув домів і укрив ся в хаті тре признано довірочним. Клюб порішив взяти
Славяни з великою побожностпю вислухали під ліжком. За якийсь час почув, що двері участь в виборі язикової комісиї, однак не зацілої служби. По службі Божій всі тиснули ся відчинились, а в хату війшов ґазда Стефан Гри- станавляв ся над квестиєю єї постійности. Клюб
до сьвященоелужителя, щоби уцїлувати єго руки. цай, у котрого він коморував, та зараз взяв ся
Пісню «Христос воскрес», заінтоновану о Дутке- до «фінансової операциї». Коппель не видержав зовсім не бажає «рамкового закона«, але домавичем відсьпівали латиньскі сьвяіценики, по чім більше, виліз із своєї криївки і зловив Грицая гає ся предовсїм з а к о н а о б о р о н и н а р о д 
руска родина запросила товаришів подорожи до на горячім учинку, як він оперував єго касу. них м е н ь ін о с т н й. Клюб заявив ся також
своєї каюти на сьвячене, котре пригадало на- Грицаєм, що належить до маєтнїйших ґаздів, проти відроченя ради державної.
шим землякам далеку вітчину. Путники не могли заопікувалась жандармерия. Причиною того по
Відень, 29. цьвітня. На онодїшнім засїданю
нахвалити ся красоти нашого обряду, а о. Д. ганого порока в селі Полтві є по більшій части парламентарної комісиї правиці зробив ґр. Тун
мусів через три днп держати прелекциї о на лінивство та жажда вести легким коштом ве пропозицию, щоби поодинокі краї, репрезенто
шім обряді і народі перед товаришами дороги. селе житє.
— Борба о зиск. Перед шістьма тижнями щез вані в язиковій комісиї, вибрали для тої справи
Чехи і Словінці не відступали ані на хвилю,
слухаючи оповідань і розпитуючи про відносини з Дуклї 19-лїтний жидок Ґеллєр, хлопак досить [осібні підкомітети.
руского народу і єго обряду. В загалі з їх питань добрий і порядний. Зажурені родичі глядали за
Кей-Вест, 29. цьвітня. Бомбардоване міста
виходило, що они не мають найменьшого понятя ним з разу самі, а відтак звернули ся до вла- Мантацас на Кубі не удало ся. Американьскі
о Гуси. Всі є тої думки: що Русин а Москаль се стий о поміч. Родина Ґеллєрів жила в незгоді
одно і те саме. Репортери нїмецких часописий з своїми сусідами, отже стали підозрівати, що кораблі дали 300 вистрілів, але збурили ледво
Уаі-гЬіПіі К-ігЬ-ірочГ, ОеіПчФеч УоІкнЬІкН І Хепід- то они заподіяли щось з сином. Суд звелів ви- одну батерию, а на фортифікацинх полишили
ЬЄіі< \¥і4і.Ь1аН невідступають наших земляків чистити передовсїм мійску керницю під паро- ся малі упікодженя. На вистріли з порту опу
ані на хвилю і есе поквапно записують, що по-1 хіяльним костелом, що й учинено дня 22-го стили американьскі кораблі залив. За те на
чують. Думаємо, що імпровізовані прелекциї о.' цьвітня. Півтора години помпували воду з керДуткевича роз'яснять бодай трохи наш обряд і ’ ницї, і справді на дні найдено тіло трупа моло отвертім морю зловили Американці іспаньский
нашу мову і не остануть без значіня.
і дого Ґеллєра, котрого після ореченя лікарів на- корабель «Сгвіїїо», що віз живність і амунїцию
В сьвітлий Вторник висіли подорожні в А-<самперед удушено і відтак утоплено. Причиною для іспаньского войска. Вартість зловленого
лександриї, з відки писаний послїдний їх лист, і того злочину мала бути конкуренцийна «борба корабля оцінюють на 400.000 долярів.
Надїємо ся і дальших відомостий, котрі в своїм' о бит<, яку вели між собою оба жидівскі шинВешінґтон, 29. цьвітня. Очікують тут го
часї також оповістимо. 0 скілько тямимо, то кро7і карі. Ґеллєр попросту завертав людий до свого
ловної
битви морскої при Філіцінах в суботу.
мі преосв. Йосифа Сембратовича, ніхто з руских' шинку і так відбирав зиск свому еоперпиковп з
Місцем,
де мають Американці' висадити свої
сьвящеників не був в св. Землі, а тим меньше і другого боку улицї. Коли видобували Ґеллєра
яка жена сьвященика. II. Дуткевичева — с е !з води, обступило кілька тисяч жидів і хотіли войска на Кубі, буде місцевість Батарано, на
перша жена руского сьвященика, що поїхала до !відобрати трупа, щоби єго зараз поховати на о- полудневім березї острова.
св Землі
і кониску, бо то була пятпиця перед шабасом.
Мадрид, 29. цьвітня. З Гаванни доносять,
чари
Перед
трибуналом
суду
при’Але СУАИЯ. і жандарми силою відставили тіло що повстанці знайшли средства і дорогу до по— Любовні чари.
Перед
трибуналом
суду
при
іарл
с « г і
.. •' у г , ип тпупапні.
трупарні. Жандармерия звиває ся від нятнисяглих у Львові розпочала ся онодї розправа, до
ці
за
підозрілими злочинниками і громадить їх розуміня з американьскою фльотою і тою до
що заінтересувала дуже тутешних служанок та в дукляньских
арештах. Доси увязнено 8 жидів рогою дали знати Американцям, щоби обсадили
кухарок. Яко обжаловані о злочини обманьства Найбільше проклинають
і відказують ^жпди на три порти і не висаджували тепер свого войска
стають Йосиф і Антонина Лєдвус з Педґужа під на воду, в котрій був утоплений
жид Ґеллєр, а на остров по причині нездорового підсоня в те
Краковом, обоє карані давнїйше за крадіж. Лєкотру
всі
пили.
двуси мали давнїйше в По^ґужи склепик, але
перішній порі. — В Кадиксї збирає ся нова
— Пяний бик. В Познаньщинї лучив ся онодї
вскорі продали єго і перенесли ся до Львова.
ескадра іспаньска. — 3 Філїпін доносять, що
Тут обібрала собі Лєдвусова дуже користне за- такий випадок. В селі Завертї випорожнювали
нятє: ворожити та давати дівчатам всілякі «лю бочки з оковити. Між иньшим наповнили черпак ескадра іспаньска стоїть пару миль від Манілі і
бовні средства«, «любистки» та «інклюзії». Ті оковитою і лишили недалеко обори. Коли пізнїй- 1очікує прибутя амернканьскої фльоти. В Манілі'
средства мали вабити для дівчат серця байду ше потім випустили худобу до води, один бик відбула ся манїфестация в користь Іспанії. Та
жих кавалерів, або притягати гроші і помножу- прийшов до черпака і випив оковиту. По кіль мошнє населене присягло, що віддасть житє і
жувати маєток. Шоби приманювати як найбіль кох мінутах, коли привязали худобу, показало майно для оборони островів проти Американців.
ше легкодушних дівчат і замужних жінок з кла ся, що бик пяпий. Він сіпав ланцухом, ричав і
си служниць, робила ім найріжнїйші обітниці, рив землю рогами так, що не могли до него
Послїдні вісти.
а головно покликували ся на якусь стару Угор приступити. Відтак повалив ся на землю і
ку, котрої навіть на сьвітї не було. Та Угорка перележав більше як 20 годин. Коли витвере — Еміненция Кардинал С. Сембратович візвав
вміла робити чудесні любовні напої, що відзи- зив ся, був дуже ослаблений і через два дни сеї пятницї лікарів до себе. Станови здоровля
скували серця невірних чоловіків, розбуджували мало приймав паші. Опісля виздоровів, але коли не грозить ніяке поважне небезпеченьство, 0любов кавалерів і т. д. Лєдвиси вели своє під ішов знов до води, оминав о кількадесять кро днак лікарі поручили Еміненциї положити ся до
приємство у Львові на «Зофіївцї». Зиски з наїв ків місце, на котрім тоді стояв черпак з окови ліжка і через кілька днів не заниматись спраних дівчат і жінок тягнули великі, а за виту тою. Показує ся, що зьвіря ліпше відчуває злі ї вами Архідієцезиї.
манені гроші вели марнотравне житє. Акт об наслідки піяньства, як чоловік.
жалованя обіймає понад ЗО аркушів письма і — Дрібні вісти. Бувший посадник міста Відня

шкоду Славян, але сего домагався державна ко
нечність.
В кінци бажає доказати, що ніяке нравительство не повинно згодити ся на розширене
автономії, бо через те настала би домова вій
на. По тих виводах закінчив бесідник запевненєм, що єго сторонництво буде іти рука в руку
з прочими нїмецкими сторонництвами і ніколи
не зірве нїмецкої »ОгаеіпЬйгя*'-Ьай«. Лівиця
приняла бесіду кн. Лїхтенштайна гучними оплес
ками а деякі ліберали складали желаня.
По тій бесіді замкнено засїданє; слідуюче
29. с. м., на котрім вибере ся комісию з 36 чле
нів для внесеня о поставлене ґр. Баденього в
стан обжалованя.

Н о в и її к и.

в цілім

А л ьґоф он ,

того слова значіню

успішне

с.редство против хороби зубів
її

і невральґії.

Ж *

Ціна Флякону 35 кр.

“Жв

Головний склад в аптицї
161

132—?

Жигм. Рукера
під „Срібним Орлом“ у Львові.

4
Розклад їзди поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го жовтня 1897.

Ц інник львівсної палати торговельної

(Приїзд і від'їзд поданий після часу середпо-евронейского).

і промислово"
Львів дня 26. цьвітня 1868.

плають
тять
зл. кр. зл.кр. 1

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 вл. в. а. .
кред. гал. по 200 зл. в. ав. .
Гарбарвї в Ряшеві по 200 зл. в. ав.
Фабрики ваґовів в Сяноку перед тим
Лїпінского по 500 кор. в. ав.

212
300
374
200
200

— 215 305 381 210 —
_ 210 —

260 —

носп. І особ

110
100
96
101
98
98
97
97

7-30
7-50
7 52
8-05
815
825
ОТО
1035
115

—

20 110 90
— 100 70’
50 97 20
— 101 701
98 70І
— 98 701
40 9- 10*
25 97 95

до Львова

О ГОДИНІ

II. Листи заставні за 1Г0 вл. в. ав.
Банку гіп. г. 6°/0 в. ав. з 10°/о пр. .
,
4’ ,% •• льос в 50 л.
.’ і’ 4°/0
~ в 601 по2С0К
краяв’’ 4’/2°/о в . ав. льос в 51 л.
4% в. ав. льос. в 67 л.
Т о . кред. гал. земс. 4°/0 (перніаеміс.)
„ 4°/0 льос. в 41 4-і літ
4°,о „ в 56 літ .

Поїзд
посп. і особ.
відходить
о годині'

ІОЇЗД

1-30
1-40
1 50
2- 15
230
5-35
545

Іцкан
Янова
Тернополя на Підзамче
Лавочного
Тернополя і Бродів на головний дворець
Сокаля
Кракова
Ярослава
Янова
Кракова
, Сколього Стрия, Калуша, Хирова
, Черновець
, Підволочиск на Підзамче
,
„
„ головний дворець
, Сокаля
, Підволочиск на Підзамче
, Іцкан

6-00
6Т0
615
6-45
8-40
8- 50
9- 20
9-25
10-05
1027
10-45
155
2-08
240
2-50

зі Львова

до
я
„
,
„
„
„
я
„
я
„
„

3-05
4-40

Підволочиск з голови, двірця
Іцкан
Підволочиск з Підзамча
Іцкан
Кракова
Янова, Калуша, Хирова
Сколього
Сокаля
Підволочиск з головного двірця
,
з Підзамча
Іцкан
Підволочиск
головного двірця
Підзамча
Черновець
Кракова
Стрия
Яоослава

III. ОблїГи за 110 вл.

10 98 80 і
— І—
75
Ніч
50
“ ЇЇГ
ЗО 101 —
з-зо
50 98 20
5Т0
- —.
600
— — —
655
80 98 50
8-45
40 97 9Т0
9-30
9-43
950
26 БО 28 50
1000
1020
12-10

98
102
102
100
97
103
—
97
96

І ал. фонду пропінац. 4" „ в. ав. .
І лі ов. ,,
••
о"/. ,• !!
•
І і кувальні Бонну нр. б" „ (2 ем.) .
’
..
..
(З ем.)
іслїзнипї льокальні 4°/0 по 200 кр._
Ісяички краяв. 6° „ ва. я року 18<3
„
4°/» »
•’
1691 о о
„
4 \ по 2(0 кор. з р - 1813
м. Львова 4“ 0 по 200 кор.
IV. Льоси.
б іі 'і а К р а к о в а ....................................

Станвславова .

.

.

.

Підволочиск на Підзамче
„
„ головний дяорспь
Кракова
Підволочиск на головний днорЖь
Кракова
Кракова
Іцкан, Бергомету з виїмком понеділка
Кракова
Підволочиск на Підзамче
Іцкан
, Підволочиск на головний дворець
Стрия, Хирона
, Лавочного

Ніч
4 40 | до Кракова
5 20
, Лавочного
624
Янова .ніш в будні дна
6- 15
„ Кракова
7-05
„ Сокаля
725
„ Тернополя з головного двірця
7-30
„ Лавочного
7-47
я Тернополя з Підзамча
7-48
я Янова
ю-зо
„ Іцкан
10 50
я Кракова
и-оо
„ Підволочиск з головного двірця
1137
„
,
3 Підзамча

V. Монети :

5
9
9
1
127
58

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

Р ік

62
48
46
20
25
60

заснованя

5
9
9
1
128
69

72
68,
56‘
25'
—І
—' і

ЗАМІТКА: Гюра нічна числить ся від 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.

1892.

Н епіег ’зсіїе У еїТ акьІш тіїнпц. Е п ЇЬпгк іш Ві >-івдаи. - В. Непіег. И ’іеп І, ЇУоІІг. 33
8оеЬеп ізі егзсбіепеп ипй ЗигсЬ йіе аііе ВисЬЬапдІип^еп ги ЬегіеЬеп:

ТОВАРИСТВО ВЗАЇМНИХ ОБЕЗПЕЧЕНЬ
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Преданіе церковнеє н русская богословская литература. Критическое сопоставленіе

(по поводу критики на книгу »о церкви.). (Оів кігсЬІісЬв ЦвЬегІіеівгипд ипсі
діє гиззізсЬе НіеоІодівсЬе Иіегаїиг. Еіпе кгіІізсЬе ЄедепііЬегзіеІІипе [аик АпІазз Зег Кгіїік без ВисЬез „ІІеЬег діє КігсЬе- ]). £г. 8". (VI и. 584 8.) М. 4.
Легіег, Зег зісЬ Піг сііе Ега§е Лег \УіеЗегуегеіпі(;ипе сіег КігсЬеп іпіегеззігг.
таігсі пісЬі ишЬіп коппеп. баз ЕгзсЬеіпеп без уогііеееікіеп гиззізсЬец ВисЬез т і ї
ЕгеоФеп ги Ьертваееп. Ез ЬеаЬзісЬй£І пасЬгиигеізеп. «гіе кііпзІІІсЬ діє КІиГі ізі.
ууєісЬє, паеіі Йег Меіпипв сіег гиззізсіїеп ТЬео1о§еп, діє гошізсЬе КігсЬе уоп (Іепеп
без Огіепіз ігеппі.

„Д Н Ф С Т Е Р Т»“

X

перше і одиноке руске Товариство асекурапийне, лрилоручене Всч. Духовеньству і всім вірним Виреосв. Митроп. і ІІреосв. Егь Ординариятам всіх
трех єпархій, обезпечає будинки, уряджене домашнє, скот, госнодарскі
знаряди, збіже в зерні і соломі, сіно в стогах і будинках против шнід

Б

В

>Б

Б
о
Б
Б.О
2
>Б
сб
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огневих.
• ДнІСТер-Ь» гс-тупив в 6-тиїї рік своєї дїяльности з збіль
шеними фондами ґваранцийниа и, котрих стан з днем 31-го

Є

грудня 1897 виносить:
Фонд резервовий
Резерва премій
Фонд основний

X

73.874 зр. 47 кр.
52.269 „ 40 „
50.000 „ — „

На житє можна обезиечатись через »ДнЬстер-ь« в Това
ристві взаїмних обезпечень в Кракові, котре дає найкористнїйші услівя, представляє своїми фондами найбільшу ґваранцию і видає поліси і квіти в рус-кім язиці.
Товариство взаїмного кредиту «Дністерь*, стоваршненє
з обмеженою порукою, уділяє пожички за оплатою 5'/^ °), і
Д°/о А°Аат1іУ ,,а кошти адм'інїстрацийпі за інтабуляциєю або
порукою двох відповідних ручителїв, до сплати в ратах на
З до 10 лїт і приймає вкладки до онроцентованя від членів
і третих осіб по 4 1/а°/о- Уділ членьский виносить 25 зр., виисове 1 зр. Членом бути і пожичку дістати може тілько член обезпечений в •Дн’Ь стр’Ь». Інформації) уділяє Дирекция листовно.
Зголошеня о удїленє аґенций в окрестностях і де нема
близько аґентів «Дністра», приймає ся.
Львів, ринок ч. 10. (дім »Просьвіти*)-

у Львві, лиця Галнцка число 12.

ж
ж

НАРОДНА

ТО РГО ВАЯ

приймає замовленії і посередніїчить в закупні:

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

РУСКА

я
&

Контора виміни
ц. к. упр. гал. акц.

Б ан ку
Гіпотечного
2

І
*

Ж
•А
х
ж
ж
ж

В и н о
в бочках о 135 літрах, а то Самородне почавши від 70 зр. ж
за бочку І о с о місце продукциї.
Зі складів висилає: К А В У но 5 кіл. посилках ночт. в цїнї
но: зр. 9'20, Ю’20, 10-70, 1Г;0, а специяльніеть по 12-20 франко
ВИКО в 5 кіл. барилках по зр. З-—, 3-70, 4-Ю, 4-90 франко. —
Иньші товари по умірених цінах.
72—?
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КУХАРКА
або

Ш ко л а

вареня

по р у с к и

містить 41 знаменитих зуп.
Замавляючим 5 000 тутоко ра
зом спаковане і відеДлца Ггапсо.
і Неї неченї, які тілько можливі: Во______________ ; ■,■') '-------------------- 1
лові, баранячі вепрові і т. д.
Байцованє шинок, роблене зна
менитих кишок і ковбас і т. и.

купує і продає

всякі

папери ц ін н і

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

Вже появила ся з друку

АНТОНІНИ МАЗУРКЕВИЧ

176.143 зр. 87 кр.

Виплачені шкоди до кінця 1897 року 430.100 зр. 4 2 ‘кр. Тарифи
•Д н істр а , дуже умірковані. услівп обезпечень користні а шкоди лікві
дують ся безпроволочно. Поліси »Дн-Ьстра« приймає Банк краєвий при
пожичках гіпотечних.

І!

туток цигаретових за
І зр. норучає фабри
ка туток

і МОНЕТИ

Мучні і яєчні страви
Б л и н и — Н и з и і т. п.
Знамениті рускі пироги печені з
сиром, капустою і т. п.
Роблене вкусного набілу і -г. и.
Ціна 70 кр.
По надісланю переказом 76 кр.
висилає франко Друкарня народова
Ст. Манєцкого і Спілка, Львів. Готель
1Жоржа.
орґан руского
Тов. педаго
гічного. дво
тижневий» Ііедаґогічно-науковий, виходить від 1-го червня 1869
у Львові ул. Вірменьска ч. 2. Перед
плата на цілий рік 3 зр., на вів ро
ку 1.60 кр., на чверть року 1 зр.

Учитель

ч -*л ^ ± л **** * * * * * * * ’* * * * * * * * '

но н а іі д е пі е в пі і м кур

Дмитро Затурский

сі деннім не числячи ніякої

поручає свою

провізні.
Контора виміни і відділ
депозитовий перенесені до
льокалю партерового в бу
динку банкон'м.

------ :------ м.

1^-

робІТНЮ ОбуВИ N1 уЖ Є С К 0 Ї, Ж ІН О Ч О Ї

і для д їт и й

У Львові., у ли ц я Коперника ч. 5.
Виріб тревалпй і елегантний. Ціни
у.чірені. Замовлена з ііровінциї зала
годжує відворотною почтою.
140 3 4 -1 4 0

У » **» ****

Видає й відповідає за редакцию: Стєфян Кульчицкий.

З друкарні В. А. Шийковского.

