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Львів, Второк дня 28 цьвітня (10 мая) 1898.
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РУСЛАН

•Вкрвеш ми очи і душу ми вирвеш: а не воаьмеш милости і віри не возьмеш,
*о руске ми серце і віра руска.« — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевича.

Річник II
Виходить у Львові що дня
неділь і руских еьвш

крім

З год. 6-ій пополудня.
Редакция,

адмінїстрация

і

експедиция >Руслана» під ч. 9
ул. Коперні'ка. — Експедиция
місцева в Аґенциї Ляндовского
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене. —
Реклнмациї неоііечатані вільні
від порта. — Оголошена зви
чайні приймають ся по цїнї
10 кр. від стрічки, а в .Наді
сланім» 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесеня по
16 кр. від стрічки.

вже часу іс т н у є р о з д в о є н е . Одна части оцінила єго вже давно аіз еіп 8еЬг ипгиувгна сего клюбу. іменно тирольскі посли і ІаеззІісЬез Е іетеп і.
деякі з Горішної Австриї враз з бароном
ГІо нашій думці зворот бар. Діпавльо
Діпавлім і Цалїнґером зійшли з станови- го в ліво не міг би мати ніякого впливу
Нїмецка ираса від давна накликувала ска програмового клюбу, а станула на на становище правиці, наколи лише ся
правительство, щоби оно передовсім р о з  становиску
н а ц іо н а л ь н о - н їм е ц к ім , правиця сама в собі остоялась би. Але так
би ло теперіиіну парляментарну правицю. зовсім ідентичнім з становиском лівиці. не є. З Відня доносять нам також, що
Тоді аж мало Німцям відразу полегшати! Зробили они се з боязни перед утратою в послїдних часах і 5 румуньских послів
Се бажане праси і лівиці осущнлось вже. своїх мандатів і з страху перед тероризмом заняло досить невиразне становиско. Хоч
Більшості! нема, бо бар. Діпавлї еі сотр. нїмецким. Друга частина клюбу остала ся они підписали внесене Фалькенгайна, то
— змикитив.
вірною своїй програмі, а ся програма є таки при голосованю над обжалованєм ґр.
Нашим читателям відомо, що клюб ідентична з посланем австрийского епіско- Баденього посли ті лишили сн дома. Не
Діпавлього в часі послїдних голосовань пату, виданого перед послїдними виборами можна також сего спускати з ока, що
або відтягав ся від голосованя або голо до державної ради, а суть сеї програми в польскім Колі ведуть сн дві політики.
сував з лівицею. Се хитливе становиско лежить в тім, що члени клюбу мали під Одні з Мадейским на чолі бажають близклюбу було і причиною, що на днях (4-го держувати змаганя до п о в н о ї р ів н о  шої сполуки з Німцями, другі ідуть солі
мая) парламентарна комісия правиці роз п р а в н о с т і! в с і х а в с т р и й с к и х н'аро- дарно з Чехами. Котра програма з часом
правила ся з бар. Діпавлім яко вождом се- дів, та б е р е ж е н а р е л іг ій н о - м о р а л ь  переможе, годі предвидїти, але і т Віааіе
го клюбу.
н о го і х р и с т и я н ь с к о г о
в и х о в а н я Ваепешагк не все в ладі.
Про сю справу доносять нам з Відня м ол о д еж и.
Під сим знаменем загального розстрою
таке:
На таке сіісіит асегЬит, на сі слова сторонництв — бо і лівиця нині поділена
»В середу по полудни зібрала ся пар правди, бар. Діпавлї мусів признати, що на уміркованих і радикалів — розійде ся
ламентарна комісия правиці, щоби проясни так є, як опат Карльон сказав. Він і єго теперішна рада державна на фериї в часі
ти своє становище до клюбу католицких товариші станули вже на становиску на- делєґаций. Нині, в пятницю, ніхто не знає
людовцїв нїмецких. Мотив найблизший ле ціонально-нїмецкім і в справах національ сказати на певно, чи рада збере ся на
жав в тім, що в середу рано бар. Діпавлї них підуть солідарно з лївицию. В справах кілька днів (12, 13 і 14 мая) в часі засі
взяв участь в нарадах парламентарної ко політичних і економічно-социяльних раді дань делєґацийних, чи буде вибрана язи
кова комісия вже тепер, чи вибір сей буде
місиї лівиці. На згаданім засїданю комісиї би онн ще іти разом — з правицею?!
Ситуацин
прояснила
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проте
і
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відложений на час, коли в червня мала би
парламентарної правиці запитали проте
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в
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ческі посли Страньский, Пацак, Енґель і
зібрати ся на ново носольска Палата?
Шварценберґ бар. Діпавлього прямо: чи п а р л я м е н т ї н ем а б іл ь ш о с т і!, на ко
Саме собою розуміє ся, що і прави
він дійсно нараджував ся з лївицию, чи тру би правительство могло оперти ся. Бар. тельство посеред такого хаосу не може
він є ще головою свого клюбу, чи клюб Діпавлї став гермафродитом а єго клюб, мати ніяких певних плинів на будуче.
сей стоїть при програмі більшості! І ЯК 0- зложений з 31 членів розпав ся на 14 на Вправдї поодинокі клюби назначили вже
нравдує він хитливе поведене свого клюбу ціоналів і 17 католиків, котрі крім Карльо- своїх заступників до язикової комісиї, але
на і д-ра Ебенгога (що мало бере участи коли прийде до єї вибору, про се знає ли
при послїдних голосованях в Палаті?
Бар. Діпавлї крутив ся як муха в ма- в акциї) самі не знають, куди їм нині іти, ше сам Бог. Клюб руско-словіньско-хорзи, відповідав як звичайно, виминаючо, позаяк і на них впливає сильно тероризм ватский вибрав до язикової комісиї своїх
толкував ся різнородними зглядами і т. д. Шенерера і взагалі нїмецкої лівиці*.
членів Вахнянина, ПІуклього, Фериянчіча
Ми вже в окремих статях давно ви- і Періча, Але до розправ над наглими язи
І може було би ему ще і сим разом уда
лось отуманити правицю, коли би не опат сказали наш погляд на бар. Діпавлього. ковими внесеними записало ся доси над
стирийский, о. Карльон. Сей розкрив хитли Сей онїмченпй Італїянець веде в відень- 70 бесідників. Імовірно проте, що Гр. Тун
ве становиско клюбу кат. людовцїв нїмец- скім парляментї від давна дволицеву полі схоче продовжити ще засїданя палати на
кнх зовсім явно і щиро. Він сказав іменно, тику, а являє ся при тім мимо своєї хи кілька днів половини мая, щоби всім стощо в клюбі бар. Діпавлього від довшого трості! так незручним, що загальна оиінїя ронництвам дати нагоду в и г о в о р и т и ся

Більшість розбита.

З сїльских образків

Злодїйска иасха.
Після оповіданя старого злодія написав Д Л.
(Дальше.)

V.
Під самісенький вечір того самого дня ста
нуло двох жандармів на подвірю Несторкового
обійстя. Феська крутила ся коло печи, іцоби де
що доброго зварити чоловікови, котрого надїяла
ся побачити в ночи умученого денною ярмарочною роботою. Вона мила горшки та наставляла
у ніч обібрану та покраяну в дрібні кусники
бульбу. Невеличкий хлопчина сидів на лаві під
вікном та визирав повороту батька, від котрого
сподївав ся доброго ярмарочного гостинця.
— Мамо, мамо, а о, пани!—закричав хлоп
чина, скочив з лави на землю та побіг до ма
ми до печи. Феська глипнула у вікно, щось тьо
хнуло єї у грудех, жінка трохи настрашила ся.
Але Несторчиха не належала до тих, що довго
позваляють бурити ся у грудех свому чувству.
Она поправила очіпок на голові, пригладила во
лосе, тай сказала, сама до себе півголосом:

ка, запер в собі дух, та зачав пильно вслуху— А тоті »когути» чого?
Однак в тій хвили станув жандарм на по вати ся.
— Чуєте, щось в соломі рушає ся! — сказав
розі хати тай сказав:
по
хвили.
— Як ся маєш Фесуню?... вариш вечерю
— Що вам?... може миши шемордять! —
твому старому? га?... Але відай, він єї не буде
відповів
війт.
їсти!...
—
Не
миши!... послухайте!...
— Чому?! —- сказала Феська та дальше
І війт настоборчив уха та зачав надслу
нишпорила щось коло печи.
хувати.
— Бо де иньде добре попоїсть! А може би
Справді щось є в соломі — сказав по
ти, любочко, отворила нам вашу стодолу?
хвили.
— А вам пощо до стодоли? — запитала
— Закличте кількох хлопів! — сказав жан
трохи збентежена Феська.
дарм. І один з них станув в стодолі в дверех,
— Хочемо подивити ся.
а другий при самім засіку.
_ Нема на що!... тай ключі забрав з со
В короткім часї прийшло кількох хлопів.
бою старий.
— Викидайте солому на тік! — промовив
— Ей, Фесуню, щось неправду кажеш, клю жандарм.
чі у тебе. Пошукай тілько добре; а ні, дивись,
Хлопи поскакали в засік та зачали шпури
ми приневолимо пошукати!— 1 жандарм сягнув ти невеликими клепанцями на тік. Однак за
до торби та виняв ланцушки. феська задро- кілька хвиль натрафили під соломою на щось
жала. Она зазнала вже їх нераз, але они були тверде. То були дошки зі стелі, бо під соломою
все для неї діймаючі та страшні.
в засіці зробив собі Несторко добрий сховок на
— Стодола створена! — прошептала жінка. крадені річи.
— Дивіть ся, тутка якась корова! — за
— От так, то мені подобало ся! — сказав
кричав
хлоп, та взяв розбирати пліт. Корову
жандарм і вийшов на двір.
вивели
-на подвірє, винесли діжчину з сиром
Тимчасом з’явив ся і війт на Несторковімі
полотна,
сорочки, куцанп та кожухи. Всьо то
обійстю. Всі три війшли до стодоли, Засіки бу
було
в
засіку.
ли повні соломи. Жандарм став близько засі

— 2 —
підвласні орґани виконують їх волю? На се не
ма инакшої контролі над сю, щоби рускі сторони
(не лише сьвященики) п о д а в а л и се й ч а с до
п р и л ю д н о ї в і д о м о с т и в с і ф а к т и , де
суди і старости нарушають права Русинів. Може
се діятись посредством наших дневників, як і
дорогою письменною на руки руских послів. Так
роблять і другі Славний австрийскі. Приміром
приніс на днях пос. Спінчіч з ГІобережа істрийского на засїданє клюбу спис 7.000 случаїв, де
власти адмінїстрацийні і судові в Істриї нарушили права народні Хорватів в сей спосіб, що
до славяньских сторін відносили ся в язиці
італїяньскім. Ґр. Тун мабуть счудує ся, коли
одержить сей материял, тим більше, що на днях
відповідаючи на одну інтерпеляцию в подібній
справі заручав, що здає ся таких случаїв
непошанованя прав хорватского язика через
суди і власти було на Побережю дуже мало.
Уі§і1апііЬиз .щга! _________

збіжевого цла, буде се доказом, що знова побідила угорска перевага. Маємо 70*/о удїлдвої'кво
ти, а 30°/в, впливу. Чи і сим разом маємо усту
пити перед угорскими капіталістами?
П. ПІ н а й д е р (антисеміт): Перед жидівскими!
,
П. Ф е р к а в ф : Так само перед жидівскими, як перед християньскими, се знаєте добре,
ви самі пане! Чи хочете пане знова боронити
князів і Графів? П. Ш н а й д е р : Але ви пане
Писмо з Відня.
все промавляєте тілько за жидами! П. Ф ер 
6. мая. Нинішня »Ц. £г. Ргеззе* принесла
к а в ф : Віддаємо вам пане до розпорядимости
вість, що президент краєвого суду в Галичині
всіх жидівских ііявок. Можете зробити з ними,
видав розпорядженя, щоби ц. к. суди з .руским
що вам сподобає ся. Жиди то ваш хліб повседуховеньством зносили ся лише в рускім язиці
дневний, з котрого жиєте. П. Ш н а й д е р : То ви
Чи ся вість вірна не уміємо сказати. (Не вірна—
жиєте тілько з жидів! П. Це л л є р: (соц.) ВіРедак.) Видане такого розпорядженя було би
деньска рада мійска також! П. Ф е р к а в ф го
зовсім справедливе і нам належаче ся на основі
ворить відтак, чи відкликане збіжевого цла ма
істнуючих мінїстерияльних розпоряджень язи
ло би вплив на ціну хліба і доходить до ви
кових, а відтак і на основі краєвого Сойму, що
сновку, що колиби не було цла, то консумция
сего року завізвав правительство взагалі до ви
в краю вирівняла би ріжницю, яка би через те
конувана сих розпоряджень язикових, які ви
наступила. У Франциї відкликано цла і нині вже
Рада державна.
дало коли-небудь міністерство в користь Русинів
низша ціна. II. Га к ел ь бе р ґ-Л я н да в (більша
галицких і буковиньских в 1860-их роках иіЗасїданв з 6. мая.
посілість): В Німеччині не знесено цла! П. Фер
знїйше. Таке розгіорядженє належить ся не
В дискусиї над відповідна) міністра тор- к а в ф : Наслідком того в краю юнкрів піднесли
тілько рускому духовеньству але всім руским говлї, Бернрайтера в справі знесеня збіжевого ся ціни збіжа. В одній книжці Равхберґа.. _ II.
сторонам, бо-ж згадані мінїстерияльні розпоря цла підніс п. Колїшер, що єго інтергіеляция ма Б є л ь о г л я в е к (антисеміт): Знова книжка!
дженя мають ширший обєм. То одно.
ла значінє социяльно-полїтичне. Предовсїм ети Можна ся тим обжерти (велика веселість, іро
Друга вість, котрою хочу з Вами поділити чний мотив грав в ній головну ролю, а іменно нічні оплески антисемітів). Справді, я мав би чи
ся, є та, що тут у Відни від трех днів гостить сей, що рільництво хоче жити, але не з нужди тати ті глупі теориї! Для мене найбільше зна
новий намістник, бр. Пінїньский. Рускі посли других. Інтерпеляцию внесли мійскі посли, під чінє має практичне досьвідченє. Читати уміє
скористали з сеї нагоди і подали до відомості! писали єї також властителі більшої посїлости. кождий — то не штука! Скажіть вже раз пане
ц. к. намістника, що власти політичні байдужать Між рільництвом і промислом є певні точки, ко щось такого, що самі знаєте, а не то, що прособі в переписках своїх з рускими сторонами трі себе взаїмно спомагають. В добробитї ріль читалисьте! П. Ф е р к а в ф : Нетілько в Італії
руский язик і не виконують навіть найновійшо- ничого населеня спочиває найлучша запорука настали розрухи викликані голодовою нуждою,_
го розпорядженя язикового кн. Санґушка з 1897 для розвою промислу. Анґлїйска політика зне- грозять они і нам леда хвиля. Ми тілько з тру
р. виданого в користь руского язика. Ексц. на сенєм цла зруйнувала анґлїйске рільництво. — дом можемо поздержати наших партийних то
містник дав запорученє, що вгляне в сю справу Французи знова мудро скріпили свій стан ріль варишів, щоби не імали ся средств таких, як
і усуне сю кривду. Можемо проте надїяти ся, ничий. Можна бути отже аграрником, але не в в Італії.
іцо небавом вийде якась гіригадка і від ґр. Пі- злім значіню того слова.
II. 1 р е ґ о р іґ (антисем.) Коли я минувшого
нїньского до наших адмінїстрацийних властий,
Наші рільники спомагають промисл велики року підніс тут оклик хліба, то жидівска праса
старости, урядів податкових та фінансових ди- ми жертвами, платять за всі машини рільничі кпила собі з того, а социял-демократи були як
рекций, щоби і они слухали істнуючих розпоря срібними риньскими, коли Німці платять марка раз першими, що сьміяли ся з мене. На всі
джень. Се все красно і складно. Ми вдячні Екц. ми. Але як може рільництво сповняти свої обо- заставки висьмівано такого чоловіка, що во
намістникови за єго розпорядженя. Але одного вязки суспільні, сли само понадає в руіну? Бе сьмій би був упімнути ся о хліб і дати вираз
боїмось. Іменно боїмось того, що ті нові при- сідник підносить, що деякі охоронні цла зміня потребам народу, визискуваию жидівским швінгадки не будуть мати ніякого практичного успі ють ся у нас в фіскальні цла. Хочемо охорони длем і язиковим питанєм (сьміхи). II. Феркавф
ху. Суди і власти адмінїстрацийні мабуть не рільництва, але не визиску населеня. В часі не- представив дуже докладно нужду, яка настала
схотять послухати краєвих своїх шефів. Бо урожаїв артикул 7-мий цлового закона може по між населенєм, але він сказав, що нині най
в практиці бувало доси так, що розпорядженя ложити конець визискові! часовим знесенєм збі більшу часть збіжа мають в руках властителі
і пригадки лишались на папери, а п ан о в е жевого цла, що дасть ся перевести без впливу більшої посїлости (п. Феркавф: Ні, противно!)
судиї і старости держались свого розуму і прин на ціни збіжа будучого жнива. Маємо надію, що Властителі більшої посїлости є нині під зглядом
ципу, що в »польскій* Галичині лише польский також панове з тамтої сторони Литави увзгля- доходів так само бідні, як властителі малої по
язик може бути язиком всяких зносин з руски днять ті мотиви і зломлять несовістні спекуля сїлости. Кождий властилель більшої посїлости
ми сторонами.
н т. (Оплески з правиці).
має свого питомого жидка, котрий купує в него
II. Ф е р к а в ф робить дуже Острі закиди збіже, коли оно ще не дозріє; сли ви вірите,
Порадно було би проте жадати, щоби пре
зидент краєвого суду як і Екц. намістник вся більшій посїлости. В маю 1897 нотовано пшени що підвисшенє ціни збіжа приносить користь
кого урядника, що не послухає язикових цю на віденьскій біржи 7’82—7’85 зр., тепер но селянинові!, то ошибаєте ся. Селянин продав своє
розпоряджень, сейчас потягали до як найострій- тують єї 15-70—15 74. Мука підскочила з 14 на збіже по жнивах, а знижене цла Єго не обходить.
шої відвічальности і сей непослух карали на 26 зр. В Австриї вже в нормальних часах панує П. Феркавф бажає, щоби знесено цло виносяче
рівні з всяким непослухом в справах чисто уря голод в много околицях, щож доперва в такім від сотнара 1-80 зр., бо ціна збіжа є висока,
дових. З другої сторони було би в інтересі Ру часі ненормальнім, як тепер.
але чому єго не інтересує те, що ціна збіжа
Цла є тілько в інтересі властителів біль зросла з 7 зр. на 15 зр. ? Хто викликав таке
синів як неменьше і самих начальників краєвих
властий, дізнавати ся як найскорше о тім, чи ших посїлостий. Сли правительство не відкличе підвисшенє? Прецінь не цло з своїм 180 зр.!

а відтак буде старати за всяку ціну пе
ревести вибір язикової комісиї. Годї бо
припускати, щоби ґр. Тун не стояв при
загіовідженій собою акциї язиковій. Як она
випаде, се вже не его діло, але акцию сю
треба почати.

Д опись.

— Ага, таж то Танасова корова! За три
тижні не міг Несторко з нею справити ся! А
кляв ся як собака, що не знає, де поділа ся.
Бідна коровиско добре намучила ся, бо все Не
сторко завязував єї писок, щоби не ревіла! —
сказав війт.
На Несторкове обістє збігло ся з пів села
людий. Много господарів і господинь між кра
деними річами пізнали свої; але були полотна
кожухи та иньша деяка потріб аж з других сел.
Жандарми зложили тото всьо на два вози та взя
ли ся трясти дальше. Они штуркали баґнетами
до землі, бубоніли кольбами о стіни хати, лази
ли по подї, але не могли найти нічого підозрілого.
В кінци один з них станув в сінях, та з
засьвіченою ліхтарною зачав всему пильно придивляти ся. В єго бистре око упала велика станов капусти, що стояла в куті на двох широ
ких дошках.
— А ну, люди, возьмім тоту етанов звідси!
— крикнув жандарм, та запер ся о величезну
бочку.
— На що? — запитав війт.
— Може що знайдемо!... Люди, помагайте!...
Люди потисли і пересунули величезну
етанов з капустою насеред еїний. Жандарм від
сунув дошки, а під дошками отворила ся глу-

бока яма. Війт схилив ся, глянув в середену спровадили >когутів* до неї. На зорі хтось затай сказав:
пукав до вікна. Феська здрогнулась, подивила
— Є і сходи!
ся у вікно і від разу зрозуміла той тайний знак
— Камінні? -- запитав ся жандарм.
Она закинула на голову чорну запаску, обвину
— Ая!
ла нею лице тай вийшла на двір. З прибок
— Лізьте!
хтось заговорив до неї:
— Бою ся!
— Феська!
— Чого?
— Чого?
— Хто знає, що тамка є!
— Несторка взяли »когути«, пильнуй ся до
— Заждіть, будемо видїти! — сказав жан
бре!...
може гостий будеш мати.
дарм. Посьвітив ліхтарною тай поліз по сходах
— Нема що пильнувати ся! — сказала ти
до льоху. Ясне сьвітло невеличкої жандармскої
ліхтарні осьвітило темнний, невеличкий, вохкий хо, — уже були.
— Були? — озвав ся Чорній. — І щож?
льох, в котрім знаходила ся всяка всячина.
Жандарм ходив, штуркав по стінах та знахо
— Знайшли все, забрали... Пильнуй ся
див в мурованих з білого Деляньского каміня Головатий!
стінах, розличні сховки, звідки витягав завудже— А тебе лишили ?
не мясо, солонину, смалець, сало та масло.
— Якось лишили!... може до завтра.
— Правдива хомова нора! — приговорю
— Феська, памятай, ані мру-мру! Я буду
вали люди, виносячи все тото добро на верх —
памятати
о тобі і о твоїй дитині, хотяй Нестор
мав би чоловік чим жити з цїлїсенький рік.
ка
не
пустять;
лиха тобі не буде; инакше про
Уже геть було по півночи, а у Несторковій
падеш!
—
сказав
Чорній і щез між хатами на
хаті все ще сьвітило ся, все ще люди швиндаче який лихий дух.
ли ся, а жандарми потрясали довгими перами
(Дальше буде.)
на своїх чорних капелюхах. Аж десь над раном
все утихомирило ся. Не утихомирила ся лише
Феська, она виглядала все чоловіка, сидячи на
лаві, заглядала у вікно та прокинала людий, що

з

—

городила паломників приємність подорожи з Яф
фи до Єрусалима. Наче через зачарований край
тягне ся поїзд минаючи помаранчеві і оливні
гаї та винниці. Лиш дорога від послїдної стациї
перед Єрусалимом тягне ся помежи гори і ска
ли. В суботу ЗО цьвітня о 6-ій вечервм станули
путники на Єрусалимскім двірци. Сьвяіценики
усТавивши ся в пари, в єпитрахилях, попередже
ні хоругвою і окружені для безпечности кавасами (жандармами) пустили ся до церкви Бо
жого Гробу. Забуло ся на всї прикрости: в очах
всіх лиш слези-радости, любови і вдячноети
своєму Спасителеви. З слезами в очах всі уцїловали в церкві Гріб Спаса.— Кватира паломни
ків була в Саза-Хоуа, де ОО. Францискани го
стять побожних гостий. В неділю рано відслу
жив о. Дуткевич службу Божу в каплици, де
Пр. Діва під крестом омліла і службу Божу сю
жертвував на благо руского народа. Йньші сьвященики правили на ріжних славних подіями мі
сцях. Саме місце, де Ісуса розняли, в руках пра
вославних. Церков сеся складає ся з ріжних по
дій з послїдних хвиль житя Спасителя. Но пра
вославних церквах і каплицях богатства вели
чезні. Росиян всюди видко много — а мо
нахів безліч.
І тут подибали ся наші родимці з земля
ком і то Русином, хоч з парохії ґаспадіна
Маркова. Се п. Мардарович ■
— бувший ди
ректор філії Народної Торговлї в Бродах. Авансував на »прошака« в Єрусалимі. Мав навіть
служити до служби Божої о. Дуткевичови, але
заким о. Дуткевич розстарав ся о агнца, бо взя
ті з дому в дорозі всї поломили ся, він тимчасом кудись задів ся. Тогож дня по полудни звидїли путники хату, де відбулася Тайна св. Вечеря.
З Єрусалима устроюють поїздку до Йорда
ну і Мертвого моря, але наші земляки не возьмуть в ній участи задля незвичайности подо
рожи, котра відбуває ся на ослах і мулах, а три
ває три дни. Той час волять провести в самім
Єрусалимі. Спека в Єрусалимі жарить дальше.
Тут мають забавити до понеділка (9 мая), а
того дня пічнуть подорож во свояси, а то зе
лїзницею до Яффи, опісля морем до Байрута.
Вступлять також на Ципр, відвідають славну
Крету, з відси прибудуть до Венециї, а 16-ого
мая до Триєсту.
— Оповіщена в попереднім числі Томболя То
вариства Руских женщин в Перемишли, відбуде
ся в суботу дня 14 н. с. мая. Початок о годинї
7,8 вечером.
— Австро-угорским консулом генеральним в
Варшаві іменований дотеперішний секретар еофійскої лєґацпї барон Геннніґ О’Кароль.
— Львівскі социялїсти ухвалили на вчерашних
зборах в пасажу Гавсмана під проводом посла
Козакевича резолюцию, що противить ся рішучо
всілякій угоді Австриї з Угорщиною, а другу
— Вісти з Св. Землі'. Рускі паломники до св. резолюцию, котра взиває правительство, щоби
(Дальше.)
Землі перебули в Егиіітї 4 дни. Час сей з’ужи- улегчило біржевикам спекуляциї і знесло мито
З порядку дневного — директор д-р. Фе- ли на звиджуванє егииетских старинностий, а то від збіжа принайменьше на короткий час.
пирамид і сфшікса. Були також в »МаіЬегісЬ«,
дак відчитав протокол з попередних загальних коло дерева і криниці, де після традициї Пре — Самоубийство. Вчера нізним вечером з дру
гого новерха дому ч. 24 при ул. Чарнецкого у
зборів, що відбули ся д. 12 мая 1897. — Збори чиста Діва відпочивала в своїй утечі з малень Львові кинула ся на подвірє пані Г., жінка вис
приняли до відомости, по чім поставлено внесене ким Ісусом до Египту. Спека і жар не до опи- ілого урядника львівского магістрату. Смерть
вибрати комісию для перечисленя льосів при саня: вода скрізь тепла, гірка і навіть з вином наступила на місци. Причина розпучного кроку
значених для льосованя листів удїлових. — До не до ужитя; кромі того обава перед феброю, незвісна.
якої легко набавити ся від сеї води. Кульміна— Нещастє з трамваєм електричним нриклюкомісиї вибрано: о. Кирила Селецкого, о. Льва цийна точка сих прикростий для подорожних
чило
минулого четверга в Чернівцях. Віз
Залужного, д-ра Йосифа Олеськова. п. Йосифа се подорож з Каїро до Ізмаіли, а звідси до іхав посяспадистій
дорозї попри церкву св. ПаПорт-Саїде. Ізмаїла місто над Суезким Переко раскевії, а що мав зіпсовану бремзу, годї було
Гурика і п. Льва Буряка.
Від читаня справозданя на внесок д-ра Кор- пом від полудня, а Порт-Саїде над Перекопом єго здержати. На скруті вискочив з шин, вда
моша увільнено директора д-ра Федака, бо при Середземнім морю. Подорож сю відбули зе рив о стовп від електричного проводу і пере
лїзницею, а хто не перебував єї особисто, не вернув переїзджаючу фіру. Візник і кондуктор
кождому було вислане друковане справозданє з'уміє собі єї представити. Серед безмірної пусти віднесли
при катастрофі тяжкі рани, пасажири
на вісім днів перед загальними зборами.
ні через горячі піски посуває ся поволи потяг. вийшли ціло. Лише одному з них пропало в
Луць Креховець забрав слово в справі зни Ваґони позамикані. Відчиниш вікно, то вітер часі пригоди 130 зр. Селянин Іван Микитюк,
тобі очи піском засипле, і хоч зразу повіє хо
жена премії і улекшеня кредиту. — Директор лодом, то далі' пече ще гірше, чим жар сонїч- котрому трамвай розторощив віз і забив лоша
зіскочив на час з воза і ранений лиш в ухо.
д-р. Федак пояснив, що премії в »Дністрі* такі ний. В ваґонах душність не до описаня, всі си ка,
З тяжкими побоями вийшла якась переходяча
самі як і в Краківскім товаристві; тілько що дять порозбирані до необходимого окритя тіла, пані, котрій упадаючий віз зломив руку.
звороту не може товариство ще давати. Вже але і сорочка заваджає і тяжить. Серед такого
— Посольскі обіцянки. В часі виборів до франдоїхали путники до Порт-Саїде, де пере
починає ся сплата фонду основного, а но сплаті жару
цуского
парламенту являють ся завсїгди деякі
сіли на корабель, щоби відплисти до Яффи, з
наступлять звороти. В справі кредиту пояснив відки знов зелїзницею до св. Города.
кандидати ексцентричні і гумористичні. Ото в
д-р. Федак, що власне для селян утворено То
В Каїро стрінув ся о. Дуткевич з давшім Нант якийсь п. Каріє, яко правдивий патріот,
шкільним
товаришем п. Билиньским, котрий є обіцює своїм виборцям, що в парламенті буде
вариство взаїмного кредиту і помагає ся, де
убирати ся постійно в три народні барви: сині
можна; але петентам, що не мають достаточно- надворним аптикаром кедива. Руску бесіду тро споднї, білу камізельку і червоний фрак. В Сан
призабув, але материяльно має ся дуже до
го маєтку годі давати позички. П. Креховець хи
бре, як сам каже, ліпше чим ц. к. совітник в оповіщує себе п. Міллє «Ґенїєм мира* і обіцює
заявив, що вповні вдоволив ся відповідию. — Галичині'. Також в Каїро звидїли музей египет- скликати під своїм проводом конгрес наукових
Справозданє Дирекциї, коли вже ніхто не ских старинностий, де сидять учені египтольоґи товариств і інституций Европи, щоби установити
на нїм вічний мир і нову релігію. — Наші газабирав голосу, члени приняли до відомости. цілими днями, заняті пером так дуже, що навіть лицкі радикали і социялїсти вже від давна
— Сов. Ганкевич відчитав справозданє комісиї не звертають уваги на ціле входяче.товариство. стружать подібні байки своїм виборцям перед
На двірци в Каїро витали иутників австрийский
ревізийної, котре принято.
консула, коптийский патриярх і лат. архієпис виборами.
— Огонь. Дня 4. мая о 9. годинї вечером ви
V. По рефераті директора д-ра Кулачков- коп. Вихованці мїссийного заведеня 00. Серця
ского збори приняли отсї внесеня Ради надзи Христового привитали їх відогранєм австрии- бух огонь в Голосковичах, пов. брідского, здає
ся, підложений злобною рукою і знищив висше
..
раючої. Що-до розділу надвижки річної в сумі ского гимна.
За нрикрости зелїзничої дороги з Каїра на- 50 господарств до тла. Сильний вітер так по10.579 злр. 08 р. в такій спосіб:

Спекулянти, біржа, речинцева продаж, а те все ([ на оплату проценту по 5%)
від листів удїлових фонду
є жидівский швіндель. Все полягає на біржи,
основного по мисли арт. IV
біржа то зробила, справки жидівства на біржи
статута ................................
визискують нарід. Коли нині жид не може на
бити кишені на біржи ефектів, то кинув ся на 2) до фонду резервового по ми
сли § 69. 8 статута . . . 2.115 „ 82 11
шовк, спіритус і таке иньше, аж дійшов до хлі
3)
на винагороду 2 членів Диба. Г1. Ґ л є к н е р : Навіть при штучних навозах
800 11
рекциї по мисли § 115стат.
роблять жиди вже картелі. II Ґлєкнер: Ах,
11
як би я тішив ся, щоби раз всіх жидів змелено 4) на винагороду 3 членів Ко
місій ревізийної по мисли
на штучний навіз, (веселість на лавах антисемі
150 11
§ 109. стат.............................
тів). На знесеню цла зискають тілько жиди.
11
Виводи предбесїдника, що у Відни можливі роз 5) на вильосованє 50 штук ли
стів удїлових фонду основ
рухи но причині хліба — є схоплені з воздуха.
ного ..................................... 5.000 11
Ми не маємо у Відни ніякої нужди. Иубличні
11
6)
до
переносу нарік слідуючій
роботи дають нагоду всім, котрі хотять працю
13 11 •
реш ту....................... .... . .
вати, знайти роботу. Тим, котрі не хотять ро
11
бити, ми не в силі помочи. Я бою ся тілько
разом . 10.579 злр. 08 кр,
тих часів, коли не стане роботи і коли прийде
З порядку дневного пристуилено до вибору
ся удержувати чужих робітників. Я не роблю шістьох членів Ради надзираючої. ІІредсїдатель
собі ніяких надій від знесеня цла, сли прави- покликав за згодою збору до комісиї скрутацийтельство не оподаткує жидівскої' безличности в ної пн. Назаря Миляна з Нисмич, Кароля Риторговлї. Сли порозганяєте і повісите 3.000 жи- бицкого з Петликовець і о. Юрія Куницкого
дівских біржевиків, то зараз завтра буде тань- з Ігровицї. Перед голосованєм попросив п. На
ше збіже. Зробіть се, то одиноке средство (опле- гірний, щоби єго не вибирати, бо він має богато
скують антисеміти)!
праці в иньших товариствах, а на своє місце
П. Лєопольд Ш т а й н е р (антисеміт) вика предложив и. Антона Дольницкого совітника су
зує, що речинцева торговля і гра на ріжницї ду краєвого у Львові. Для порозуміня над вибо
становлять по більшій части визиск і ошукань- ром зарядив 10 мінут перерви. По перерві д-р.
ство рільників і консумуючого населеня. В даль Федак відчитав спис ирисутних поіменно. Кожших виводах накйдує ся на Угрів і зве їх обрі дий віддав картку до рук комісиї скрутацийної.
заними, шовіністичними батярами. На прави- Іменем тої комісиі проголосив о. Куницкий, що
тельство не можна числити, тілько треба нам вибрані одноголосно: д-р. Теофіль Кормош, д-р.
самим брати ся до річи, де тілько можна що Кость Левицкий, Лонгин Рожанковский, д-р. Дазробити. Дальше обговорює поступованє угор- мян Савчак, д-р. Щастний Сельский і Антін
скої фірми Шлєзінґер і Поляковіц, котра на Дольницкий.
біржевій грі заробила 20 мілїонів, а також віПристуилено до вибору членів комісиї ре
деньских фірм: Зиґмунда Касель і Ляндавера візийної. До комісиї скрутацийної покликано пп.
В часі краху 1897 року Ляндавер мав зобовя- Михайла Киндзельского з Білого Каменя, Івана
заня на 700.000 метр, сотнарів, а знайдений ма Костирка з Роздолу і Миколая Матуру з Жиєток виносив 40.000 зр. Се відповідає ціні по дачева. Іменем тої комісиї проголосив п. Кин7 кр. за метр, сотнар. Можна звідси пізнати, дзельский, що вибрані одноголосно: Володимир
чи ті люди справді хотіли купувати збіже. Бз- Ганкевич, Емилїян Куницкий й Йосиф Хлопецкий,
сїдник кінчить, що обовязком правительства є, а на заступника Григорий Щирба. Заступниками
скоро оно вже навязало переговори з угорским членів Ради надзираючої вибрані: Йосиф Гагіравительством. станути на відпорнім станови- нинчак, о Євгеній Гузар, д-р. Омелян Калитовщи, щоби положити копець «батярским впли- ский і Кость Паньковский і Григорий Врецьона.
вам< і відвернути від шкоди наше рільництво.

Загальні збори тов. „Дністер**.

Порошок до зубів
Г айдера

Н о в и н к и.

Найлїпший, нешкідливий порошок до чи
щенії зубів о сильнім запаху мятовім, не
стираючий емалїй і надаючий зубам сніжну
білість.
Ціна коробки 25 кр.

Головний склад в аптицї
161 152—?

Жигм. Рукера
під „Срібним Орлом“ у Львові.

4
вилапав сего »панка* на двірци зелїзничім, ко котрім то часі представлено єму много осіб.
ли він хотів собі куповати білет. Сей »панок* в Цісар висказував ся з признанєм о виставі і
циліндри не був ніхто иньший, як Анрій Дем обіцяв, що по повороті з Будапешту ще докладчук, і тепер мусів він місто поїхати в дальшу
дорогу, замешкати в готелю при Австрійскій иїйше єї огляне.
Міністри Ґолуховский, КріГгамер, Каляй і
площі; а решта гроший, 418 зр. 8 і пів кр. пі
командант маринарки Шпавн виїхали до Буда
шла до судового депозиту.
— 0 ґрунт. Карна розправа против Василя і пешту на засїданє делєґаций. — В четвер виго
Федька Кобилюхів, що убили свого шваґра за лосить ґр. Ґолуховский експозе.
Грунт скінчила ся в суботу. Помимо, що з 21
Медіолян, 9. мая. Вчера були тут поважні
— Марко Твен, знаменитий американьский гу сьвідків ані один не зізнавав в користь обжа- розрухи. Много участників забуреня убито і ра
морист бавить нині у Львові. Вечером виїзджае лованих, увільнено Кобилюхів від закидуваного нено. Один капітан убитий а кільканайцять во
до Відня, бо задержав ся в нашім місті лише їм злочину убийства, за котрий є лиш одна ка
ра: смерть, засуджено Василя на 9, а Федька 8 яків тяжко ранено. На місті уставлено барика
в переїзді з Росиї.
ди. Розрухи тревають дальше. — В Монци та
літ тяжкої вязницї.
— Кровава пімста. Робітник фабрики цукру
кож розрухи. Трех ексцедентів убито, 15 ра
в Дунинові коло Полоцка, іменем Квятковский,
нено.
втратив два пальці правої руки і наслідком нездатности до дальшої роботи приділено его до
Рим, 9. мая. Директора дневника 8есо1о і
фабричного магазину. Однакож з его служби
кількох редакторів увязнене. Здержано видавни
не дуже був вдоволений маґазинєр Раковский,
ц т в а 8есо1о і І і а і і а Леї Р о р о іо .
50-літний чоловік, отець численної родини. Квят
Відень, 8. мая. Вчера отворено виставу юЦаргород, 9. мая. На корабли «Металя*, що
ковский виносив крадьком різні предмети з ма вилейну в Пратері. Місто прибрано. Утворено
газину, а коли перестороги Раковского були
прибув
до Алєксандриї сконстатовано один слубезуспішні, заряд фабрики видалив Квятков- шпалїри, куди переїздив цісар на виставу; в чай чуми, в Суезї також. — В Каїрі князь Ахского. Лишений служби постановив пімстити ся шпалїрах брало участь 28.897 людий. В Пратері, мед Рафедін стріляв до свого вуйка Ахмеда Фуна Раковскім, бо той причинив ся до его димі- де знаходить ся вистава, явило ся понад 200.000
сиї. Минулої суботи засів Квятковский з стріль людий. О год. 2 і/, виїхав цісар з Бурґу в отвер- ода і ранив єго в плече. Є надія, що ранений
бою і коли Раковский виходив з магазину, стрі тім повозі, убраний в ґенеральский одяг. Пу- буде жити.
лив до него. МаГазинєр поцілений в чоло упав
Мадрид, 9. мая. Кабінетова криза не минуна землю. Тоді Квятковский з другої люфи блика витала цісаря одушевленими окликами. ча. Мінїстер маринарки рішучо уступить. — Зне
вистрілив до себе. На гук вистрілів збігли ся На площи вистави перед ротундою очікували
урядники і фабричні робітники. На разі жертва цісаря архикнязь Отто з президиєю вистави і сено збіжеве цло і заказано вивіз збіжа. Розру
злочину і жертва самоубийства давали слабі много достойників. Приїзд цісаря принято енту- хи понавляють ся.
ознаки житя. Коли однакож прикликано ліка зиястичними окликами, почім президия впрова
Мадрид, 9. мая. Генерал В івсіцев здобув і
рів, вже було по них.
дила цісаря до ротунди, де відбули ся предста збурив місто Рапау на Филипиньских островах.
— Цивілїзация між мужиками. Стара то істо- влена членів комітету вистави, президента ве Місто се було гніздом повстанців. — Рада міні
рия, що злі сторони цивілїзациї скорше прили
пають до людий, як добрі, а найліпшим дока теранів і т и . — Архікн. Отто промовив до ці стрів ухвалила вислати всі сили воєнні сухопут
зом факт, який понизше розказуємо, що видає саря і заявив в імени народів держави чувства ні і морскі на оборону Филипии.
ся немов живцем взятий з щоденної хроніки ве льояльности, поважаня і любови до монарха,
Льондон, 9. мая. В Вешінґтонї одержано
ликого міста. Андрій Демчук зі Стрілецкого Ку зложив ювилейні желаня і просив цісаря о отво- вже урядову депешу від Цетееу-а про битву під
та залюбив ся в Самфінї Колїбабі, жінці Васи ренє вистави. На сю промову відповів цісар:
Кавіте: «Знищено 11 кораблів існаньских і над
ля Колїбаби. Любов єго не була нещаслива, бо
Тішить
мене,
що
в
рамах
тої
вистави
виджу
бережну батерию. Ескадра наша не ушкоджена,
найшла відгомін у серцю Самфіни, та всьому на
перешкоді стояв муж Самфіни, то-ж вони і рі здобутки духової і моральної культури рідної, тілько кілька осіб є ранених. Депеші можна
шили ся єго покинути, але забрали єму 600 зр. зібраної в однім образі, — в образі, що дозваляє висилати тілько через Гонґ-Конґ*. Манілі Ветееу
За ті гроші весело погуляла собі любовна пара споглянути позад на неутомиму і благодатну не бомбардує доки Іспанці не будуть до него
в своїх медових місяцях. Сучава, Роман, Бука- діяльність минувших столїтий і каже надіятись,
стріляти з міста. В Кавіте заняли Американці
решт і Львів гостили їх в своїх мурах, але сей
посліди ий не вийшов на здоровлє Самфінї, бо що верстви населеня покликані до вспівдїланя арсенал і фортифікациї. Арсенал збурили.
звістно, «Львів не кождому здоров*. Вона спа в поступовім розвою на цивілїзацийнім і еконо
Ню-Йорк, 9. мая. З Риегіо Ріаіа (Сан Дола і леліяла золоті сни про любов і радощі, а мічнім поли, приступають до розвязаня великих
мінґо)
доносять, що вчера було чути сильну ка
він тимчасом забрав гроші і пійшов в сьвіт да задач будучности з творчою охотою, сьвідомою
нонаду
недалеко Мопіе Сгієїі. Можна здогадулекий. Гірко стало Самфінї, як на другий день цїли і повної відради. З вдячним серцем припробудила ся. Лишила ся без крейцара між чу
вати ся, що то була борба ескадри 8атр«опа
жими людьми, то-ж доперва полїция вислала єї нимаю щирі заяви патріотичних чувств. На під з іспаньскою ескадрою Кагівердийскою.—Амери
шупасом до Стрілецкого Кута, а муж приймив помогу всіх змагань, о котрих поводженю сьвід- канці винаймають всі кораблі транспортові, бо
єї назад до себе, переболівши вже страту гро чить та вистава, буду звертати і дальше пильно
шин. Аж ось приїхаз Василь Колїбаба до Чер увагу. Оголошую, що ювилейна вистава отво- хотять перевезти 50.000 войска до Кей-Вест.
нівців і стрічає «пана*, в новім одязі і циліндрі. рена*. В тій хвили публика піднесла оклики, а
Сей «пан* видає ся єму знакомим, а в тій гад
ці утверджує єго і то, що «панок* зачинає уті музика заграла имн народний.
кати. Удав ся він отже до полїциї і детектив
Цісар звиджував виставу до 5. години, в і
собляв огневи, що в протягу двох годин з по
ловини села осталось погарище. Люди ледво
з житвм повтікали. 0 ратунку посудини і знарядів навіть бесіди не було. На щасте обійшло
ся без жертв в людях, лиш один хлопчина
сильно попарений і нема надії на уратоване єго
житя. Много худоби рогатої а також овець погибло в огни. Між погорільцями правдива роз
пука, бо рік недородний. Зарібків ніяких, а ціна
збіжа так висока, якої вже давно не було.

Т ел єґр ам и .

Цінник львівскої палати торговельної

Розклад їзди поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го мая 1898.

і промислово".

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

Львів дня

6. м ая 1898.

І. Акциї за штуку.

Зелїв. г. Кар. Людв. по 200 вл. мк.
Зелїз. Львів-Черн.-Ясси по 200 вл. валь
србл..................................................
Банку г іп с і, гал. по 200 ял. в. а. .
кред. гал. по 200 ял. в. ав. .
1 арбарнї в Ряш еві по 200 вл. в. ав.
Фабрики ваґонів в Сяноку перед тим
Лїпінского по 600 кор. в. ав.

пла
тять
8Л. кр.
212
800
374
200
200

ж ада
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8Л . К р.

—
—
—
—

216
306
381
210
210

260 —

—

—
—
—
—
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II. Листи заставні 8а 100 вл. в. ав.

Б ан ку гіп. г. 6% в. ав. 8 10% пр. .
,
,> „ 41',% „ льос в 60 л.
„ „ 4°/„
„ в 601 по 200 К
краяв. 4% % в. ав. льос в 61 л.
„
4% в. ав. льос. в 67 л.
Т о р . кред. гал. земс. 4 % (першаеміс.)
„
„
„
4% льос. в 41і/, лїт
„
„
..
„
4%
„ в 56 лїт .

110
100
96
101
98
98
97
97

20
—
50
—
—
—
40
25

110
100
97
101
98
98
98
97

90
70
20
70
70
70
10
96

645
7-30
740
7-50
7-55
805
815
9-05
1035
1045
101

1-30
1-40
1.50
215
230
5-00
525
5-40
5-55

III. Обяіїи ва 100 8л.
Гал. ф онду пропінац. 4 % в. ав.
Ьуков. ,,
,,
5% ,, ,,
Комунальні Банку кр. 5% (2 ем.) .
. »> 4 % % (3 ем.)
іе л їзн и и ї льокальні 4% по 200 кр.
Іозички краяв. 6% ва. а року 1878
„
4% „
„ 1891
„
4% по 200 кор. 8 р. 1893
„
м. Львова 4 ” 0 по 200 кор.

98
102
102
100
97
103
—
97
96

10
75
60
зо
50
—
—
80
40

98 80
101 98 20
—

26 БО

28 60

—
—

—

—
—

—

98 50
97 -

IV. Льоси.

Іп'ста К ракова .
.,
Станиславова .
V. Монети :

Д укат цїсарский
Еьі.оляондор
Піь-імпериял
1 у Сель росийскиіі срібний
„
„
паперовий
100 м арок нїмецких .

5
9
9
1
127
58

62
48
46
20
26
60

5
9
9
1
128
59

72
68
56
25
—

до Львова

Ніч
5-Ю

Іцкан (Ґалацу, Ясс), Су чави
Зимної води від % до '*/» влучно
Янова
Тернополя і Бродів на дворець П ідзамче
Сокаля і Рави рускої
Лавочного (Пешту) Калуїпа, Стрия
Тернополя і Бродів на дворець головний
К ракова від '% до “ /, влучно
Іцкан, Сучани
Я рослава, Любачева
Янова
К ракова (Відня, Берліна, Вороцлава)
Сколього, Стрия (Гребенова в. 10/, до 3%)
Іцкан (Букареш ту, Ґалацу, Ясс) Сучави
Підволочиск (Кієва, Одессн) на дв. Підз.
на дв. гол.
„
К озови, Бродів на дв. Підз.
на дв. гол.
Іцкан, Сучави
Сокаля, Б елзц я і Любачева

Поїзд
посп. | особ.

зі Львова

ВІДХОДИТЬ
О ГОДИНІ'

6-00
605
6-15
8-35

1- 55
2-08

240
2-50

8- 50
915
9- 25
9-35
9-53
9 55
10-55
12-05
215

300
311
316
3- 26
4- 55

до Підволочиск, Бродів з голови, двірця
я Іцкан (Букареш ту, Ясс, Ґалацу)
я Підволочиск. Бродів з дв. Підза.мча
„ К ракова (Відня, Берліна)
я
я
п
Варшави)
„ Сколього від ,0/7 до •'/« вл.
„ Янова
я Підволочиск, Бродів з дв. головного
8 дв. П ідзамче
„ Белзця, Рави рускої, Сокаля
я Іцкан, Сопова, Бергом ету, Сучави
» Янова від '/, до •% тілько в нед. і сьв
я Ьрухович від % до
Л
я Іцкан (Ясс, Букареш ту)
”
”
„ К ракова (Відня, Берліна)
„ С тр И Я , СКОЛЬОГО ТІЛЬКО ВІД

до

„ Янова
„ З и м н о ї ВОДИ ТІЛЬКО ВІД

30

9
ДО ' 9
В І
/9
• •

я Ьрухович
„ Ярослави, Самбора через Перемишль

Ніч

3.04

410
Підволочиск, К озови, Грималова на Підз.
до К ракова (Відня, Берліна, М Ляборч)
5-20
на дв. головний
я Лавочного (Мункача, Пешту) Б орислава
6-10
6- 20
К ракова (Відня)
я Янова від і б до !% тілько в нед. і сьв.
757
Я нова в ід % до '% і від *% до 3% іцодень
6-30
я Іцкан, Радівцїв, К імполю нґа Сучави
8-12
6-40
від Чв до ’% В;І тілько в неділю і сьвята 1040
я К ракова (Відня, Берліна, Варшави)
8-31
Бруховпч тілько від % до 3% і від *% до “ /,
655
я Тернополя з двірця головного
від у, до ’% влучно
7-00
я Лавочного (Мункача, Пешту)
8- 53
Я нова від ’Д до ’% тілько в будні дни
7-Ю
я Сокаля, Рави рускої
8-45
9- Ю
К ракова (Відня, Берліна, Варшави)
7- 15
я Тернополя з двірця П ідзамче
9- 39
Підволочиск, Бродів на двор. Підзамче
8-40
„ Я нова від Чь ДО 3% і *% ДО ” /, вл.
9-45
Іцкан, (Букареш ту, Ясс, Ґалацу, Сучави)
щодень, від Чи ДО 14/» в нед- 1 сьвята
955
Підволочиск, Бродів на дв. головний
10-05
„ Іцкан (Ясс, Ґалацу) Сучави
10-30
Л авочного (Пешту) Хнрова, Б орислава
1100
я Підволочиск, Бродів з дв. головного
12-15
Сколього, Калуша, Борислава.
11- 27
з дв. Підзамче
ЗАМІТКА: Пора нічна числить ся від 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.
Час середно-европепскии ріж нить ся від часу львівского о 36 мінут, а іменно- 12 год. часу середно-европей
ского = 12 год. 36 мін. часу львівского. — Бю ро ін ф орм ац ій не ц. к. зел. держ . (Львів, ул. Тре-гого м а я ,
готель Імперяль) уділяє пояснень в справах зелїзничих, продає білети всякого рода і розклади їзди.

Видає й відповідає за редакцию: Стєфян Кульчицкий.

3-30

З друкарні В. А. Шийков скою.

