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»Вкриєш ми очи і душ у ми

вирвеш; а не в о а ь м ет милости і віри не иоаьмеш,

•о руске ми серце і віра рускж.» — 3 Р у с л а н о в и х псадьмів М. Шашкевичж.
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експедиция »Руслана» під ч. 9
ул. Копернїка. — Експедиция
місцева в Аґенцпї Линдокского
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене. —
Рекламації! неопечатані вільні
від порта. - - Оголошена зви
чайні приймають ся по ціні
10 кр. від стрічки, а в «Наді
сланім» 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесена по
16 кр. від стрічки.
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кільканайцять разів більшій? Але приглянь
мо ся цифрам. На наукові та нросьвітні
видавництва дістають всі україньско-рускі
товариства не більше над 10.000 зр. Москвофільскі товариства не дістають, що правда,
з австрийских краєвих і державних фондів
нічого, але м а ют ь д в і с в о ї і н с т и т у ц и ї ,
що разом чи стого доходу н а р ік
н е с у т ь п я т ь р а з і в т і л ь к о . Порівнаймо
тепер слїди одної і другої сторони! Скаже
мо лише: Як би ми мали »Народний Дім«
і «Ставропігію* з їх доходами, то у нас
був би вже свій університет і своя акаде
мія наук, не кажучи вже про иньші куль
турні здобутки... баріепіі заі!
Читаючи сесю статю в »Галичанин-ї«,
ми приходимо до тої думки, що она писа
на не для Галичини, лише для когось иньшого. Тут у нас вже годї, щоби декля.мациї на тему »польскої інтриґи« і нольщеня
найшли відгомін і віру. Зрештою не бійте
ся панове! »паньска ласка« може звернути
ся до вас, а против нас. Сліди того вже
добачуємо тепер. Ми вже чули з уст По
ляків, що ніби »сі Ііизіпі (п. Варвіньского!)
га йийо козгіф а*, а один із голов польскої
»автономій дав вже себе чути з словами,
що »па]1ерзга г^осіа Ьуіа -у 2 шозкаїоіііат і, Ьо опі копзегугаіуіуиі і /асІпуеЬ гсІоЬусху піе рга§па.« Вже й між Поляками по
чинають родитись москвофіли, зрештою
Поляки мають такий чудесний нримір на
Буковині і на Угорщині, коли тут, п р а в д у
с к а з а в ш и , н а в і т ь п. Б а р в і н ь с к и й є
д а л е к о б іл ь ш и м в о р о г о м н о л ь щ и н и
( п о л ь о н ї з а ц и ї ) , я к у с і » т в е р д і« р а 
з о м . Одначе ми не страхаємось такої пе
реміни: тоді стануть до боротьби різні по

літичні відтіни, злучені кріпко одною україньско-рускою національною ідеєю. Н а ш
н а ц іо н а л із м п е р е с т а є бути е т н о г р а 
ф іч н и м ,
в ін
в ж е є п о л іт и ч н и м .
А найгірше вийдуть на тім іґноранти...*
Так кінчить ся стати в »ДФл-ї«. Справді,
беручи річ із становиска політики проф.
Романчука, троха чудно читати таке в »ДЬл-ї« хоч очевидно годить ся се піднести
з признанєм. Не знаємо, чи се вже в пар
ти! »Дї>ла« иньший вітер віє, — але на
кождий випадок інтересний обяв, що і там
зрозуміли,
що п. Барвіньскпй є далеко
більшим ворогом польонїзациї, як усі
«тверді* разом. <^>иосі егаі сіетопзігап сіит!

кої індустриї, що є в ческих руках, як против
иільзненьского пива, фабрик желїза, возів і и.,
З побуту в Карльсбадї.
а л е ми то с и п ш е ж і в е м о і д о ч і к а м о,
Написав Юрій Ґеців.
ж е оні си пудо п р еч !« — Я, розуміє ся само
собою, признав справедливість єго наріканям
(Дальше.)
і деколи докинув і свої уваги, прихильні більше
В перших днях мого побуту в Карльсбадї, Чехам. Дуже мене як учителя гнівало, коли по
не маючи знайомства, а по причині слабости бачив я учеників, іцо вертали зі школи і праі не цікавий шукати людий, проходжувавсь я щали ся з собою на улици окликами: Неіі! а
в часі питя води по кольонадї. Иньші гостї другі відповідали: ІЧіегІег! Се скорочене значить:
в двійку або трійку ходили і розговорювали Неіі (Ієн ОеиІзсЬеп! №ейег т ії СгесЬеп! Сї оклики
з собою. В домі, де я мешкав, проживав також повторяли не тілько ґімназиясти але й ученики
Чех, професор консерватори! в Бавариї. Сей пі з людових шкіл. Видко з сего, щ о школа та
знав ся зі мною і оповідав мені про ненависть кож ширить сю міжнародну ненависть. Чех
захожих Німців до автохтонів Чехів. «Прецінь — славословив мене за мою прихильність сло
повідає він — знає чей кождий, що они наші вами: «от се я аж з д є с ь к а п о з н а є , цо ві
комірники, тимчасом ті по більшій части по- є п р ав д ів и й С л ьо в ан ; мі ім з а п л а т ім о
томкн вихрещених в часах середвовічних жидів є ще!» і т. д.
В слідуючих днях запізнав мене мій сусід
показують нам таку брутальність! АІе т і зе пе
йато! додавав роз ярений Чех. «От роздивіть ся майже зі всіма Чехами, що лічили ся. Скоро
тілько добре — нігде не побачите ческої слу появив ся я в кольонадї, Чехи обступали мене
жанки, сторожа, кельнера, поліцая, слуги маґі- і і витали: Ка гйаг Ьгаї Кизіп! Такі остентацийні
стратского і т. и. А прецінь давнїйше бувало і повитаня і поклони звертали на мене увагу
тут інакше, бо майже половину служби стано Німців і они з цїкавости починали також зі
вили ческі люди. Приїхав до купелів Чех, Ру мною розмову. Але мій сусїд не допускав мене,
син, Поляк, Росиянин або який иньший Сла- щоб я розмовляв з Німцями, тілько зараз при
вянин, то коли не вмів по нїмецки, міг таки ступав до мене разом з иньшими Чехами. Я
порозуміти ся з ческою службою. Тепер же в тій ввічливості! не добачував нічого лихого,
прокляті Тевтони все понаганяли. Добре зро а також не дивувало мене, коли знакомі Чехи
били би Славяни, коли би застрайкували і не казали: «Ми Славяни можемо чей обійти ся без
приїзджали до Карльсбаду, лише до УісЬу у знайомства з прусофільскими Тевтонами».
Кількох знакомих мені Німців не підходили
Франциї або куди інде.
Десь-не-десь затримав ся Чех і він мусить вже потім до мене, хиба від часу до часу пи
відрікати ся своєї мови, щоб не стратити служби. тали ся, як довго буду ще в Карльсбадї' і чи
Тевтони провадять підземну роботу против вся богато моїх знакомих приїде ще сюда? Диву-

вало мене се питане, бо се був лише другий
тиждень мого побуту в купелях, але я витолкував се собі тим: Нїмчнско не має про що
розмовляти, отже повторяє без розваги оклепану фразу, аби лише щось заговорити.
В перших днях цьвітня були два двї красні,
що заповідали вже конець зими, але неба
вом показало ся, що ще конець не так близько.
Мій сусід прийшов до мене зі своєї комнати,
побалакати зі мною і уложити плян, куди ви
брати ся на прохід. Красна погода викликала
богато народа по просторій площн «Магкі» пе
ред нашим домом, де ми оба мешкали. Мін
сусід приглядаючись тій товпі через вікно і лю
буючись пречудовим днем, отворив двері, вий
шов на балькон, я за ним і ми приглядали ся
оба рухливій масі купелевих гостий. Сей і той
уклонив ся нам а ми як чемні люди віддавали
поклони.
Річ сама собою се не цікава. Вернули ми
з ґанку і по підвечірку пішли й собі на прохід
в сторону «АИе \Аіезе«. Додати тут мушу, що
на обід не ходили ми разом. Я за порадою
моєї ґаздині ходив до дешевої реставрацій на
Праскій улици »2шп ВсЬІбззІ», а мій товариш
любив їсти по головних реставрациях. Нїчо
дивного, він мав більше гроший, хотїв більше
ужити і знаходити ся в ліпших кругах. А я
з моїм грошевим засобом робив не так як
хотів, лише як міг. Отже тут пізнав ся я
і заприязнив з одним чесним Німцем зі Стириї,
котрий уже був отеє третій раз у Карльсбадї.
Він знав Галичину і наших жидів, що всю галицку торговлю мають у своїх руках. На тему
галицких відносин розмовляли ми часто при

Иньший вітер віє?
(Конець.)

Перейдім до дальших ельокубрацмй
»Галичанина« — каже »ДФло<.
»Галичанина»« таки не був у стані заперечити,
що число печатних публикаций більше по
нашій стороні, але для него се не докази
культурного зросту, як се зрозуміє кождий
розумний чоловік, — на єго думку се ви
плив тенденциї катедр, »гоненій ді>ятелей«
(яких?) і краєвих субвенций. В тім резонованю що слово — то фалш або сьвідома
брехня.
Де хто се бачив, щоби які катедри пе
ревертали своїми тенденцнями природні й
історичні основи житя народів ? Правда, не
давно тому австрийске правительство заду
мало сотворити, для політичних цілий, окре
міш боснацкий нарід, ужившії до того по
ваги ученого професора (котрий зрештою
зі свого тісно наукового становища міг ма
ти рацню). Але що з того вийшло? Вийшло
те, що нині само правительство видає кіль
ка часописий в Воснї на чистій сербскій
мові. Ніяке тенденцнйне резонерство не
найде відгомону в ширших кругах. Зрештою
що , ю катедр
то довгенько таки львівскнй університет мав (і доси має) правди
вих »дЬятелей«, і в Чернівцях має до ни
ні. Де-Ж СЛІД ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ!, їх впливу і
тенденций у противний бік?
ІЦо до субвенций на науку і просьвіту — то тут властиво відповідати не треба.
»Галичанин’ь« пише про се немов би то
було щось неморального. Чи се не нале
жить ся нам за веї податки, і то в сумі

Вільгельм II. а Бісмарк.
Бісмарк називав себе смирно «вірним слу
гою цісаря Вільгельма». Але ціла его натура пе
речить тій назві. Визначною цїхою личности
Бісмарка, як він представляє ся в своїх моло
дих літах, в часах своєї слави і мбгучости а
відтак в часі відставки і бездїльної старечості!,
— визначною єго цїхою є юнкерска бута і насилє. Не був він тілько слугою і дорадником
свого пана, але єго майстром а подекуди узур
патором. Свої погляди і стремленя цін накіїдував усім і для переведеня їх не перебирав
в способах.
Коли вступив на престол теиерішнии нїмецкий цїсар, молодий, енерґічний і трохи фан
тастичний чоловік, мусїло се відношене зміни
тись. Цїсар Вільгельм II. заповів шумно у своїх
маніфестах та принагідних бесідах «новийкурс*
свого правленя. Тож не міг побіч себе стерпіти
чоловіка, котрий привик до того, що ціла власть
в державі з’єднила ся в єго руці. Вільгельм II.
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старав ся усунути ті пута, наложені значінєм шість нїмецкої праси висказує своє невдоволенє стром Люкачем о год. 10. вечером. їх приїзд був
і похвалою Біемарка на цїсарску власті, і — з причини такого ноступованя родини Біемарка, заповіджений. Тимчасом на дві години перед їх
а головно єї голови, князя Герберта. А щоби приїздом Гр. Тун виїхав до Ішлю і зробив не
старий канцлер пішов у відставку.
Та поки жив Бісмарк у ГгіесІгсІїзгиЬе, не зрозуміти, в чім проявила ся тота фронда, на можливими спільні наради. Сей поступок харак
теризує успособленє обох президентів взглядом
мав таки Вільгельм II. вільної руки для своїх водимо, ЩО пише Уо88І8ЄІ1Є 2еі1иіі£.
• Була би даремна річ —. каже той дневник себе- У Відни викликало оно здивоване, на Угор
планів. Бо в кождій хвили, коли-б народна по
літика сходила з дороги, на яку єї повів Біс — затерти вражінє, викликане иоступованєм щині будуть тим обурюватись. Здає ся, що в тім
марк, він підняв би був різкий протест зі сво родини Бісмарків. Однак ми не хочемо судити, випадку не дїлав ґр. Тун зовсім самовільно, але
го тихого закутка. Знані суть прецінь виступи а обмежимось лиш на вичисленю фактів. І так: єго від’їзд наступив в наслідок наради міністрів
Бісмарківскої праси против змагань Вільгельма
Донесене о смерти канцлера, вислане до перед полуднем того дня. Се надавало би тим
II, а голоси ті виходили безпосередно або по- цісаря, не мало підпису енна, лише лікаря д-ра більшої ваги події і доказувало би, що квестия
середно з РгіейгісЬбпіЬе. Сам Бісмарк промов Швенінґера.
внутрішного пересиленя, як і квестия угоди за
ляв часто до деиутациї, що численно прибува
Цісар припоручив різьбареви зняти по гризла так дуже, що вже не дасть ся видобути
ли до него, а єго слова були завсїгди стрілами, смертну маску з лиця покійника, але артист легкими способами переговорів і конференций.
Посередництво Каляя і ґр. Ґолуховского, щоби
зверненими против поваги цісаря. Хоть як се мусів з нічим вернути з Фрідріхсруге.
бодай
справу угоди довести до цїли, не удало
було немило Вільгельмови II., він був безпоміч
Цісар хотів бачити покійника на смертнім
ний против того старика, котрого традиция і ложи, але родина казала залютувати домовину, ся. Не остає вже нїчо иньшого, коли кожде стогіриклонність нїмецкого народа вивисшила на заки цісар вспів прибути, навіть заки прибув ронництво обстає уперто при своїх точках по
престол ненарушимости. Вільгельм II. числив ся Гогенльоге, хоч о розкладі тіла не було ще гляду, як тілько інтервенция Корони. В тім
взглядї роблять вже навіть припущеня, що так,
з тими традициями, бо знав, що доки жиє той й бесіди.
пустинник в лісах Саксонії, єго голос знайде
Цісар бажав, щоби мощі Біемарка зложено як за часів пересиленя Векерлього і упадку ґр.
сліпий послух у половини єго підданих.
в гробах Шарльотенбурґа, але родина відкинула Таффого, цісар поїде до Будапешту і до Відня,
та покличе перед себе найвизначнїйших полі
По смерти Біемарка розвязалп ся руки се гіредложенє.
Вільгельмови II. Праса европейска загально за
Коли цісар прибув до Фрідріхсруге, кн. Гер- тичних діячів усіх сторонництв.
значила се. З ріжних сторін очікують тепер берт вийшов на стрічу єму не в уніформі і в ор
При огни незгоди, який тепер розгорів ся
важних фактів: змін так у внутрішних відноси дерах, але як приватна особа у фраку і з одним в Австро-Угорщині, кождий хотів би спечи свої
нах нїмецкої держави, як і єї міжнародного ста- хрестом зелїзним.
бараболі. Характеристична під тим взглядом є
новиска.
В часі поминок в берлиньскій церкві ре- анонімна брошура, що появила ся в ІІештї в
Старий Бісмарк гіередвиджував се і ще за зервовані для Бісмаркової родини місця, були справі австро-угорскій угоди. В брошурі уділяє
житя не залишив нічого, щоби і на дальше впли порожні.
ся Мадярам раду, щоби з огляду на наближа
нути на публичну опінїю. З єго припорученя,
Таке поступованє різно будуть собі толку- ючу ся небезпечність розглянули ся за союзни
як кажуть, оголошено зараз по смерти Бісмар- вати, а після того, яке оно зробить вражінє ками. Іаким союзником є Габсбурґска династия.
ка акт, в котрім він просив о свою димісию. у загалу нїмецкого народу і як довго оно за Інтереси Угорщини і династиї сходять ся на
Акт сей важний сим, що подає причини, для держить ся, залежить, чи цісар Вільгельм II., всіх лініях. Що грозить Угорщині, грозить та
чого Бісмарк се робить і кидає сьвітло на різ борше чи пізнїйше стане вести політику >нового кож династиї. Федеративна Австрия потягнула
ниці, які заходять в поглядах на політику.
курсу* на власну руку. Що оно так буде, перед- би за собою федеративну Угорщину, а в тім ле
Так само різні толки викличуть обширні виджують всі з огляду на палку і непосидючу жить небезпеченьство Угорщини, бо за сим пі
о Бісмарку розправи М. Буша і иньшнх повір натуру теперішнього цісаря. Але куди поведе та шло би розбите Австриї. З упадком великодер
ників канцлера. Они можуть мати велике полі політика, остає ще на тепер загадкою.
жавного становиска перестає також позиция,
тичне значінє, бо в них мусить бути бесіда не
яку займає в Европі Габсбурґский дім. Сила Улиш о личних відносинах Біемарка до династиї,
горіцини мусить бути скріплена, аби паралізу
але також о відносинах Німеччини до иньших
вати страти, які династия потерпіла в Австриї,
держав...»
аби Габсбурґскому домови запевнити позицию
Вчера приїхав Банфі знов до Відня в цїли великодержавної сили. Національні аспірациї для
А надто і родина Біемарка дала волю своїй
неприхильности до теперішнього цісаря. Нїмецка переговорів з австрийским гіравительством. Але Угорщини сегодня не істнують, бо вже они спов
як і загранична праса займе ся тою фрондою вже і так заострені відносини між ним а ґр. нили ся, сли нация і пануючий стремлять до
Бісмарків против Вільгельма II., котра так ярко Туном вийшли тим разом ще більше на яву. одної цїли. Чи тут можна ще говорити о полі
виявила ся по смерти старого ексканцлєра. Біль Банфі мав приїхати з Будапешту разом з міні тиці 1867 або 1848 року, сли угорскій дім па-

ВІСТИ політичні.

обідї і він жалував нас дуже. На єго думку не тату, а за мною приїдуть потім другі. Сей замах більше єго дальша увага, що з причини сеї
мине 25 літ, а всі двірскі обшари, з виїмкою маємо виконати в день посьвященя керниць, сплетнї можуть мене тихо і без дослідів силоміць
майоратів, перейдуть в жидівскі руки. Хлоп, каже, котре то величаве сьвято є заразом урядовим видалити з Карльсбаду. Отже бісноватий Чех
ще довше видержить, бо в нїм жид бачить свій отворенєм купелевого сезону, а є тим для Карльс- наварив мені такої кваші! Почали ми обдуму
інтерес, але пани уступлять перед жидами. Сей бадцїв, чим для Русинів торжество Йордану, | вати плян, як сю сплетню ще в час розвіяти.
чесний Німець ходив зі мною по високих, горах для Поляків »Во2е С аіо*. Цілий Карльсбад при Відшукав я ще того самого Дня мого брата
довкола Карльсбаду і давав мені також докладні бирає того дня сьвяточний стрій, каменицї від Чеха і почав сваритись, що він мені своїм без
ґеольоґічні поясненя.
новлені, реставрацій отворені, маса народу являє умним дотепом наробив такої неприємности. Чех
Треба знати, що мій сусід музик був дуже ся з охрестности а навіть В іденцї, Баварці приїз- замість жалувати свого поступку і обдумувати
дотепний чоловік; він умів і найчисленнїйше джають на той день, щоби придивитись і взяти спосіб направи, почав тішитись і затирати
товариство так забавити своїми оповіданими, участь в забавах, які рік річно Карльсбад в тім руки, що Швабам дошкварив. Єго дурний сьміх
що всі до розпуку сьміяли ся. Наші господарі дни устроює. Опис забав запяв би богато місця, доводив мене до крайности! Насьміявшись до
вичікували вечером з нетерпеливостию на єго а деякі припадають тілько ческим Німцям до волі, каже мені: »Що ви собі робите з того,
появу, бо насьміяли ся щиро з єго »ЕгсІіс1іІип- вподоби і їх розвеселяють. Мій Стириєць сьміяв що Шваби троха погризуть ся ? Заким насту
§еп«. Я завдячую єму також богато, бо вилічив ся, як каже, з початку з переполоху своїх зе пить посьвяченє керниць, ви покінчите СВОЮ
мене із сумованя. Як я зі Стирийцем, так він мляків і доказував їм, що я не нігіліст, тілько курацию і заберете ся до дому, а Німці -своїм
заприязнив ся з двома »§етйіЬ1ісЬеп Вгаип- простий учитель з Галичини, австрийскої про криком тілько осьмішать себе! »То ае Ьибе кбзі8сЬ'л,еІ£'ег-ами. Він висьмівав дурних Швабів вінциї. На сі і иньші єго слова два Бравншвай- 1ісЬ!« Іграшка не аби яка! Чех числив на се,
таки при них, розмовляючи зі мною по чески, ґери відрубали єму: »Коли ви важитись збувати що мійска рада змінила дотеиерішний звичай
кидав між них від часу до часу якийсь дотеп, нас такими нісенітницями, то мусимо хиба і вас і постановила, що відкрите сезону має відбува
з чого они хвилю сьміяли ся, а ми тимчасом підозрівати як тайного одномишленника сего тись 16. цьвітня замісць 1. мая.
говорили своє по свому, аби они не розуміли. злодіяки. Чейже ми на власні уха чули не
Коли я з нарваним Чехом не міг догово
Він намовив мене, щоб я єму потакував, що я від когось иньшого лише від него самого, що рити ся, кинувсь з моїм Стирийцем поміж
еіп Виззе аиз РеІегзЬиг§ і що він перебував два єго родичі в Петербурзі і що він звідтам виїхав знакомих Німців, щоб їм розяснити сплетнї. Мої
літа в Петербурзі у моїх родичів та мешкав у перед кількома літами. Дальше чиж не оповідав сьвідоцтва і зізнаня двох знакомих а постійно
них. Для більшого сьміху з Німців, котрі не нам Чех Н., що підчас свого побуту в Петер замешкалих в Карльсбадї Галичан довели, що
мали і не могли мати понятя, якою ми міша бурзі мешкав в домі єго родичів, і які се є за Німців обдурено. Згадані два панове з Бравнниною язиків з собою розговорюємо — я при можні люди — а і те, що стикають ся з най- швайґу не могли опамятатись зі злости, звели
такував єго оповіданні, як то він у моїх родичів висшими сферами? Чиж се може не зраджує мене доочно з Чехом і той мусів признати, що
бавив ся з моєю сестрою, бував по балях і т. и. єго злих намірів? Чейже і тупоумний догадає урядив собі шутку. Се так озлобило і розлю
Я в тім не міг доглянути нічого злого, а пре ся, що він має якусь лиху ціль на умі, винай- тило одного з Бравншвайґерів, що зараз виїхав
цінь оно могло мати для мене лихі наслідки.
мивши дві перворядні комнати з бальконом з Карльсбаду. Таким чином силетням скручено
Зо 2 дні опісля я стрічав ся тільки зі в МагкіЬгипп на I. поверсі. Се-ж єму потрібно відразу шию і я не потребував з соромом вертати
Стирийцем, ми їздили до Ґісгібль, власності! до того, щоби своїх товаришів мав де примі ся до дому так, як др. Кармін. Лишила ся тілько
д-ра Маттонї, то до Фішерн, або ходили по даль стити в дни, коли процесия буде переходити мені научка: не мішай ся в національні свари,
ших горах. Третього дня, коли я прийшов на через Магкі до МйЬІЬгипп-кольонади. Добре об пий свою воду та уникай Чехів, бо можуть тебе
обід до Шлєсля та привитав ся зі Стирийцем, думав і приготовив свої заміри! Чиж не повинен завести в — біду. Чиж не опереткова ся подія?
сей почав мені шептати, що по обіді має мені кождий чесний чоловік зарадити такому заго- Отже від сего дня я з Німцями не приставав
сказати щось дуже важне, але то в чотири о чи. ворови? А ви, Стириєць, ще стараєтесь, нас при більше, як з Чехами, бо дотеп Чеха занадто
Отже в часі нашої пообідної прогульки чесний спати словами, що він з австрийскої провінциї дошкулив мені.
Стириєць оповідає мені, що поміж єго знайо і Богу душу винен?*
Дальше буде.
мими Німцями ходить вість, ЩО Я НІГІЛІСТ, що
Такими замітами обсипали мого товариша.
я приїхав наперед, приготовити терен для атен- Се оповідане переняло мене страхом а ще

— з —
нуючий свою власну силу добачує в силї Угор- гірских околицях упали сніги, як н. пр. в Аль Чому н. пр. наші сїльскі господарі не беруть ся
щнни, а свої иньші краї і сили кладе яко під пах тирольских і Судетах ческих. У Відни вже до ліпшої господарки, хоч би то нераз і могли?
перед кількома днями зачали падати великі до Просто длятого, що брак їм відваги. Неодин ка
пору побіч угорскої нациї? Практичних виснов щі. ІІередвчера шаліла там страшна буря і ви же:
На що мені робити там якось по ученому?
ків на нинїшну критичну хвилю із союза Угор кликала обірване хмари. З Градня доносять, що Хто знає, чи то здасть ся? Буде богато заходу
щини з династиєю автор не робить.
в сих днях по полудни перейшла над Ґляйхен- і клопоту, богато може й видатків, а з того всеЗоля не має щастя в нариских трибуна берґом страшна буря з обірванєм хмари і гра го вийде, як то кажуть, «пшик*. — Певно, що
дом. Брили гради, величини курячих яєць, зни
«пшик*, як хтось возьме ся до чого вже
лах апеляцийннх. Мимо всяких змагань оборон щили всі засіви. Після обірваня хмар зелїзнича вийде
наперед з браком відваги, без розуму і рахуби
ця ЬаЬогі-ого, відкидають єго скарги і рекурси. тама на просторони Гегі^-КеигзІеіпґеШ є підми та з невірою в свої власні сили. Але розумного
Як відомо, вже давнїйше норвеґский писатель та. Рух вздержано. Упадок температури посуває чоловіка, що відважно бере ся до всего, ніч о
Взбгпзоп заявив свою повну симпатию з Золею ся в напрямі з заходу на всхід. У нас в Гали не відстрашить; він випробує всяку нову для
і єго справою. Тепер мав він станути з підмо чині всхідній онодї по дуже горячім дни, над него роботу на маленькі розміри, з малими ко
вечером охолоднїв воздух значно. Бюро мете- штами, а коли єму не удасть ся, то не злякає
гою по стороні Золі. Ото що доносить з Монахіі орольоґічне заповідає несталу погоду.
ся першої неудачі, але зробить пробу ще раз
берлиньский дневник Баз кіеіне Лоигпаї: В]бгп— Справа постріленя Фрайтра Крішого. З Но і другий, розважить, що було зле, а що добре,
8пп рішив справу БгеуГиз-а вивести перед нї- вого Санча доносять, що на внесене защитників що ще треба зробити, а що залишити і так
мецкі суди. Перед кількома днями вніс жалобу суд імовірно позволить, щоби Казимира Розва- остаточно таки дійде до цїли. Так само має ся
против МйпсЬепнг Ьеиезіе ХасЬгісЬіеп за те, що довского за кавциєю 5000 зр. випущено на во річ і з тим, що шукає роботи. Неодин зробив
би і умів би щось зробити, але коби то хтось
ся Газета закинула єму брехню. В)бгпзоп оголо лю. Кавцию ту мають зложити братяРозвадов- уткнув єму якусь роботу таки в руки; він сам
ского.
Справа
стоїть
тепер
на
тім,
що
після
досив був свою розмову з одним визначним нї
теперішних доходжень намірене убийство являє не має відваги шукати за нею, бо гадає собі,
мецким політиком. Від него довідав ся Вщгпзон, ся виключеним. Два знавці, рушникарі з Крако що може не длятого не може знайти роботи,
що канцлер кн. НпЬеиІоЬе сказав, що Драйфус ва, орекли, що оружє, з котрого стріляв Розва- що єї нема, але длятого, що він не конче споневинний і назвав правдивих виновників в тій довский було старе, цілком нездале, треба отже сібний до неї; ба, коли бо єму брак відваги і
охоти виучити ся ліпше тої роботи. До неодносправі. Француске правительство не хоче тілько приняти, що Розвадовский дїлав в хвилевій зло го иредприємства, котре би таки добре виплати
пошукувати тих виновників, бо боїть ся перед сти, бо ужив якогобудь оружя, котре мав під ло ся, знайшлись би у нас і люди з розумом
рукою. Імовірно відповідати
буде лише за
сьвітом виявити цілої коругіциї у францускій ушкоджене тіла. Що до фрайтра Крішого, то має і гроші, але брак відваги не допускає до того.
армії. МйисЬ. Г^и. КаеЬг. заявили, що ціла ся ся він вже цілком добре і небавом вийде Зараз зачинають довго розбирати, що то буде
з того, чи то удась ся, чи ні, чи варто брати
розмова є видумкою, а В)огизоп хоче тепер пе з шпиталю.
ся до того, чи нї, чи може не буде дуже труд
ред судом перевести доказ правки своїх слів.
— Золю знов засуджено. Онодї відбула ся но. На такій радї найчастїйше все кінчить ся.
Чи справді удасть ся єму сей намір, можна сум- в Парижи апеляцийна розправа наслідком від Тимчасом прийдуть чужі люди, роздивлять ся
нївати ся. Німеччина не конче радо схотіла би клику трех знавців письма, Соиагй-а, Уегіпаг- борзо, возьмуть ся жваво до роботи, пустять ді
пхати пальці між двері, а кн. НоЬепІоЬе може (і-а і ВеІЬотш-а, котрі відкликали ся від звісно ло в рух, а наші лиш витріщать на то очні ки
го приговора полїцийного суду в їх справі про
на підставі §. 53 нїмецкого кодексу відмовити тив Золі о очерненє, котрим засуджено Золю вають головами та думають собі: Шкода! Але
вина тому в браку відваги і страх перед тру
зізнаня. Впрочім і цісар сам не позволив би на лише на кількаденний арешт і грошеву кару. дностями та неудачею.
. Тепер
аиеляцийний
трибунал
підвисшив
виявлюванє урядових таємниць.
— Нещасливий випадок лучив ся онодї в Пеі кару і засудив Золю на місяць арешту, 2000 фр. ремншли
при розбираню старого війскового ба
[гривни і 10.000 відшкодована.
раку. Коли робітники були заняті буренєм одної
Утопив ся в «Малім Пруті* на Буковині в стіни того бараку, стіна завалила ся і засипала
неділю Валєриян Балан, ученик ґімназияльний, своїм румовищем пятьох робітників, з котрих
двох згинуло на місци а трех потерпіло тяжкі
— За упокій душі бл. и. Кардинала Сильве- син директора табулї краєвої.
стра Сембратовича, в Бозї иочившого дня 4-го
— Момзен 0 Австриї. В недавній розмові з од рани.
— Судьба вояка. В понеділок 8. серпня вий
серпня 1898 р., відправило ся в рус.-кат. терно- ним дневникарем нїмецким Момзен зійшов з бе
пільскій парохіяльній церкві дня 12. серпня (в сіди о Бісмарку на Австрию. Положене в Австриї шов 30 полк піхоти о год. 6. рано на вправи
пятницю) о годині 9-ій рано Поминальне Бого- уважає Момзен безвихідним. Єго непокоїть се, в сторону Скнилова і Зимної води. В 14 компа
служенє.
що Тун мусить вже мати в кишени повновласть нії був інфантерист Ляндкуш, котрий вилежав
до
заряджень реакцийних і ворожих Німцям. довший час в шпигали. Того дня воздух був ду
— З похоронів бл. п. Кардинала Сильвестра
Сембратовича зняв загально звісний львівский «Вже від 1866 року — каже Момзен — змінила же горячий, а маширували чистим полем, де нігде
фотограф п. Тшемеский вісім дуже удачних і ся ситуация на некористь австрийских Німців. не було тїни. Вояк Ляндкуш, відвикши в'д мар
знаменито в репродукциї виглядаючих сцен Поки що істнує ще в Австриї алїянс з Німеччи шу, впав утомлений пятигодинним маршом в лїсї
жалібного походу. Шість картонів предста ною. Але я не сумнїваю ся ні на хвилю, що сей в Білогорщи і кидав ся як в пропасници. Мимо
вляє ріжні Групи походу з ул. Міцкевича, а дві алїянс, як взагалі' цілий тридержавний союз, того єго піднесли і насильно вели дальше. Опі
Групи походу в ул. Коперника. Хотяй фігури з розлетить ся, сли дальше потреває процес сла- сля в лїсї був відпочинок, але Ляндкуш і по
природи річи мусїли на фотоґрафях випасти в вяніценя Австриї*. Навязуючи до промов підчас відпочинку не міг встати і єго полишено з дру
мінїятурових розмірах, прецінь через побільша- торжеств Паляцкого, сказав Момзен: «Сли би гим жовніром, а полк рушив дальше. На те надючі шкла, а навіть бистрим оком можна розпі йшло по мисли панслявістів, Німеччина мусїла їхав полковник III і побачивши Ляндкуша лежа
знати много осіб, що беруть участь в походї. Ре би бути розбита. Зславяніцена Австрия була би чого, кликнув голосно: «не вільно падати*, уда
продукциї сцен в походї, на тлі величавої кате- тридержавним союзником Франциї, сполучена вати недужого і наказав єму вложити торнїстру, та
дри св. Юра, являють ся яко резултат високо з нею також бажанєм роздавленя Німеччини. йти дальше. Ляндкуш ішов заточуючись, веде
Але припустім, що одного дня прийде до союза ний двома жовнірами з відділу санітарного ЗО
вндосконаленої фотографічної штуки.
Франциї, Австриї і Росиї. Головна роля припала полку піхоти, котрі волїкли єго, поштовхували,
— За жидівскі гроші
Як було давнїйше би очевидно Росиї. Однак зі сторони Росиї, ду а коли змучили ся, лишили єго в лїсї під опі
заповіджено, орган ческих робітників народов маю, не грозить Німеччині' небезпеченьство. кою одного жовніра. Пізнїйше відвезено єго до
ців, ТГ Ргей, що виходить в Празі, оголосив пе В Росиї є панславісти, але росийске правитель- бараків Янівских і він там о 6. годині вечером
ред кількома днями довгий спис купецких і про ство не настроєне панслявістично і не має на закінчив житє.
мислових фірм, адвокатских канцелярий, ліка міру Німеччину упокорити або знищити*.
рів, властителів домів і взагалі осіб, що можуть
— Більше енерґїї і відваги! Брак відваги є од
— Ціни збіжа. Л ь в ів 12. серпня. Пшениця
уходити за капіталістів — і всі они правильно
оплачували данину в користь социялїстичної ною з многпх причин бідноти в нашім народі'. 8 — до 8'50, жито 6-75 до 7 25, овес 8’— до
аґітациї. Є то майже самі жиди. Недавно в Кра Люди, що привикли робити лиш коло землі', ма 8-25, ячмінь 6-75 до 7 50, пастівний б-— до 625,
кові публіцистика також впала на сліди такої ють то до себе, що лиш дуже нерадо і хиба горох 8-50 до 9-—, вика б — до 6-25, бобик
самої материяльної помочи для социяльної де- лиш з копечности беруть ся до якогось иньшо- б‘75 до 7’—, гречка 9’25 до 9-50, кукуруза 5’7О
го фаху, але й тогди вибирають лиш такий, ко до 580, ріпак 10 75 до 1125, горох пастівний
мокрациї від богатих жидівских купців.
трий в їх переконаню міг би їм подати безпеч 7'— до 7’25, овес новий 5'75 до б-25.
— Швенінґер і Бісмарк. Нїмецкі дневники о- ний і спокійний спосіб до житя. Хлібороби по
новідають, в якій спосіб Швенінґер став при- найбільшій части не знають иньшої борби в жибочним лікарем кн. Бісмарка. Зелїзний канцлер тю, як хиба лиш борбу з природою, а і з тою
був дуже нетерпеливий, коли єго ординуючий борють ся досить несьміло, і коли она їм вже
лікар занадто мучив питаними. Коли з віком тер занадто допече, то они готові покидати землю,
Відень, 12. серпня. До І*'гет<ЗепЬ1аи-у теле
піни князя збілшили ся, удав ся він за на на котрій і з котрої досн жили, та шукати собі
графують
з Будапешту, що австрийску раду
мовою приятелів о пораду до дра Швенінґера. иньшої. Брак відваги до борби в житю жене чо
Доктор задав пациєнтовп кілька питань, на ко ловіка в сьвіт лиш з самою пустою надією на державну скличе ся на вересень.
Прага, 12. серпня. Магобпі Бівіу виступають
трі він відповідав тілько півслівцями, не укри щасливійшу судьбу, і він тогди іде майже заваючи зовсім свого незадоволеня з індаґациї. веїгди на осліп в загибель. Брак відваги стає знов против всяких нових конференций. Запе
Швенінґер не збив ся з пантелику, уклонив ся причиною, що чоловік анї не може добре го- вняють, що ґр. Тун не уторгує нїчо у Чехів і
ся князевії і сказав: «Єсьм до услуг В. Кн. Сьві- сподарити, коли він господар на ріли, анї вишу
тлости. Наколи однак В. Кн. Сьвітл. хоче бути- кати собі відповідного зарібку, анї не може взя грозять, що колиб хотів ще обкроювати розпоконзультованим без задаваня питань, то радив- ти ся до якогось иредприємства, коли він ремі рядженя язикові, виступлять противтогоз всею
бим покликати ветеринари, котрий до того ро- сник, промишленник або торговельник. Всяка силою ческі посли і цілий ческий нарід.
да конзультаций є призвичаєний*. Та Остра від навіть найменьша трудність єго зараз відстра
Рим, 12. серпня. Легка недиспозицин Папи
повідь так заімпонувала князеви, що від тої шує, а перша неудача спиняє єго в половині до римского не дає причини до жадної боязни.
пори полюбив Швенінґера і до смерти не роз роги до ліпшого. Таких людий бересь тогди зне Вчера встав св. Отець з ліжка і чотири години
лучив ся з ним.
охота, они нарікають на цілий сьвіт і на свою перебув в фотели і на ногах. Прибочний лікар
— Страшні бурі, получені з градом, перейшли долю, тратять рівновагу духа, тратять здоровий др. Ляпонї поручив спокій на якийсь час, бо реонодї над Чехами, Австриєю долїшною, по ча погляд, не видять того, що для них зле, а що
сти над В. Кн. Познаньеким на півночи і над могло би бути добре. Вся їх робота вже їх не дакция нослїдної енцикліки викликала досить
Стириею на полудни. Воздух через кілька горя тішить а в слід за тим они бідніють і підупа сильне умученє.
------------чих і парних днів остудив ся нагло, а в декотрих дають чим раз більше морально і материяльно. І

Н о в и н к и.

Т елеграм и .

против недокровности і блїдницї.

Маляґа з желїзом
раб арбарум

Ціна бутельки 3 корони.

против обструкциї, настравности, гемороїдів ітд.
з

Ціна бутельки 3 корони.

Головний склад в аптицї
164

186—?

Жигм. Рукера
під „Срібним ОрлонГ у Львові.
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Розклад їзди поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го мая 1898.
(Приїзд і від’їзд поданий після часу середно-европейского).
Поїзд
носи. | особ.
приходить
0 годині
150

130
1.50
215
2-30

645
7-30
740
7-50
755
805
815
9-05
10 35
10-45
1-01
—
1-40

нч
5-Ю

8-45
9 39
9-45
9-55

5-00
5-25
5-40
555

до Львова

зі Львова

ВІДХОДИТЬ

ц. к. упр. гал. акц.

о годинї
а
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
я
„
„

Іцкан (Ґалацу, Ясс), Сучавп
Зимної води від 8/, до ” /я влучно
Янова
Тернополя і Бродів на дворець Підзамче,
Сокаля і Рави рускої
Лавочного (Пешту) Калуша, Стрия
Тернополя і Бродів на дворець головний,
Кракова від *8/в до 15/9 влучно
Іцкан, Сучави
Ярослава, Любачева
Янова
Кракова (Відня, Берліна, Вороцлава)
Сколього, Стрия (Гребенова в . 10/, до” ,',)
Іцкан (Букарешту, Ґалацу, Ясс) Сучави
Підволочиск (Кієва, Одесси) на дв. Підз.
на дв. гол.
„
„
позови, Бродів на дв. Підз.
на дв. гол.
„ Іцкан, Сучави
„ Сокаля, Белзця і Любачева

до
„
„
„
„
„
„
„

6-00
605
6-15
8-35
8-50
9-15
9-25
Т55 9-35
2-08 9 53
955
10-55

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

1205
215

2-40
2-60

300
3-11
316
3-26
4’55

Ніч

Б ан к у
Гіпотечного

Підволочиск, Бродів з голови, двірця
Іцкан (Букарешту, Ясс, Ґалацу)
Підволочиск, Бродів з дв. Підзамча
Кракова (Відня, Берліна)
„
„
Варшави)
Сколього ВІД , ДО 3|/я ВЛ.
Янова
Підволочиск, Бродів з дв. головного
з дв. Пілзамче
Белзця, Рави рускої, Сокаля
Іцкан, Сопова, Бергомету, Сучави
Янова від */7 до 15/9 тілько в нед. і сьв.
Брухович від 8/5 д о 17, ,
„
„
Іцкан (Ясс, Букарешту)
Кракова (Відня. Берліна)
Стрия, Сколього ТІЛЬКО ВІД ‘/я до 3°/9
Янова
Зимної ВОДИ ТІЛЬКО ВІД 8 5 до 1’/9 вл.
Брухович
„
. „ . „ „
Ярослави, Самбора через Перемишль
•

2

папери цїнні
і МОНЕТИ

410
до Кракова (Відня, Берліна, М Ляборч)
з Підволочиск, Козови, Грнмалова на Підз.
5-20
на дв. головний
„ Лавочного (Мункача, Пешту) Борислава
620
„ Янова від ’/б до 1Ь,'9 тілько в нед. і сьв.
„ Кракова (Відня)
6-30
„ Іцкан, Радівцїв, Кімполюнґа Сучави
„ Янова. від 'І* до '% і від '«/„ до ао/а щодень
10-40 640
„ Кракова (Відня, Берліна, Варшави)
від Цв до 18/, вл. тілько в неділю ісьвята
655
„ Тернополя з двірця головного
„ Брухович тілько від 8/5 до
і від ,8/, до п /9
/'00
, Лавочного (Мункача, Пешту)
від ’/, до 16/, влучно
7-Ю
„ Сокаля, Рави рускої
8-53
„ Янова від ’/в ДО ’6/9 тілько в будні днп
7‘1о
„ Тернополя з двірця Підзамче
910
г Кракова (Відня, Берліна, Варшави)
8*40
„ Янова від
до ї0/в і 1в/9 до •“/, вл.
„ Підволочиск, Бродів на двор. Підзамче
щодень, від
до |8/в в нед. і сьвята
„ Іпкан. (Букарешту, Ясс, Ґалацу, Сучави)
10-05
„ Іцкан (Ясс, Ґалацу) Сучави
» Підволочиск, Бродів на дв. головний
1100
я Підволочиск, Бродів з дв. головного
ю-зо
„ Лавочного (їіешту) Хирова, Борислава
11-27
з дв. Підзамче
12-15
„ Сколього, Калуша, Борислава.
ЇЛИ ПІД : Пера вічка ч-емль ія ьід 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.
Час сєредно-европейский ріжнить ся від часу львівского о ЗЬ^мінут, а іменно: 12 год. часу середно-европеисього — 12 год. 36 мін. часу львіг.сксго. — Бюро інформацийне ц. к. зел. держ. (Львів, ул. Гретого мая,
готель Імперяль) уділяє пояснень в справах зелїзничих, продає білети всякого рода і розклади їзди.

заснована

ТОВАРИСТВО ВЗАЇМНИХ

по н а й д е іп е в пі і м кур
сі деннім не мислячи ніякої
провізні.
Контора виміни і відділ
депозитовий перенесені до
льокалю партерового в бу
динку банковім.

Артист.-лїтературні Новини

1892.

ОБЕЗПЕЧЕНЬ

виходять книжками величини 5— 7 печатних листів. Зміст: беллєтрнстика і поезия, оригінальна і перекладана. Програма в заголовку: сильнїйше увзгляднюванє артистичного викінченя навіть найбільш тенденцийних творів, — артизм у змісті і формі.
Кн. 1. В Щурат: Мої Листи (поезії). — Кн. II. Едґар По: Новелі (в пере
кладі Ів. Петрушевича).
Ціна книжки з пересилкою: 1 кор.; оздобно оправної 2 кор.
Видавець: М. З а я ч к ів с к и й , Львів, улиця Зибликевича, число 34.

„Д II г. С Т Е Р Т>”
т у ш е і одиноке руске Товариство асекурациине, припоручене Всч. Духовеньству і всім вірним Впреосв. Митроп. і Преосв. Еп. Ординариятам всіх
ті їх єпархій, обевпечає будинки, уряджене домашнє, скот, господареві
анаряди, абін.є в зерні і соломі, еїно в стогах і будинках против шиід
огневих.

• ДнФстер-ь» вступив в 6-тий рік своєї дїяльности з звіль
ненням фондами Гваранпийііими, котрих стан з днем 31-го
грудня 1897 виносить:
Фонд резервовий
73.874 зр. 47 кр.
52.269 „ 40
Резерва премій
176.143 зр. 87 кр.
Фонд основний
50.000 „ —

Негіїег’зсіїе УегІакаІичіДІиик.Рп іЬиіцгіт Віеіз^аи.—В. Непіег. УУіеч 1, \Уо11г.83
ВоеЬеп ізі егзсі.іепеп ипд дигсЬ Піе аііе ВисЬІіапдІипцеп хи ЬегіеЬеп:
Преданіе церковное и русская богословская литература. Критпческое сопоставленіе
(по поводу критики на книгу »о церкви*). (Оіе кігсіїїісіїе ІІеЬегІіеіегипд ипд
діє гизз.зсЬе іЬеоІодізсЬе ІДегаІиг. Еіпе кпіізсіїе ОедепйЬегзІеІІипг [айв АпІазз дег Кгіїік дез ВисЬез „ІЗєЬег сііе КіїсЬе"]). щ. 8°. (VI и. 584 8.) м. 4.
Іейег. дег зісЬ Ійг діє Гга§е дег \УіедегуегеіпІ£ип£ дег КігсЬеп іпіегеззіг .
іуігд пісЬі ипіЬіп коппеп. дав ЕгзеЬеіпеп дез уогііе^епдеп гиззізсЬеп ВисЬез т ії
Ггеидеп ги Ьедійззеп. Ез ЬеаЬзісЬІі§1 пасЬгитееізеп. теіе кОпвІІісЬ діє Кіиіі ізі,
туеІсЬе. пасЬ дег Меіпип£ дег гиззізсЬеп ТЬєоіойєп, діє гбтізсЬе КігсЬе уоп депеп
дез Огіепіз Ігеппі.

Виплачені шкоди до кінця 1897 року 430.100 зр. 42 кр. Тарифи
>Дн4 стра« дуже умірковані. услівя обезпечень користні, а шкоди лікві
дують ся безпроволочно. Поліси >Дн-Ьстра< приймає Банк нраєвий при
пожичнах гіпотечних.

На житє можна обезпечатись через »ДнФстер-ь« в Това
ристві взаїмних обезпечень в Кракові, котре дає найкористнїй-

ші услівя, представляє своїми фондами найбільшу ґварані ию і видає поліси і квіти в рускім язиці.
Товариство взаїмного кредиту >ДнФстерь«, стоваришенє
з обмеженою порукою, уділяє пожички за оплатою 5’/, % г
7‘/« Л°ЛЙЗЛ’/ 'на кошти адмінїстрациіім за інтабуляциєю або
і оі укою двох відповідних ручителїв, до сплати в ратах на
З до 10 літ і приймає вкладки до опроцентованя від членів
третих осіб по Ф’/а0/,,. Уділ членьский виносить 25 зр., впис-ове 1 зр. Членом бути і пожичку дістати може тілько членобезпечений в »ДнФстрФ«. Інформації уділяє Дирекция листовно.
Зголошеня о уділене аґенций в окрестностях і де нема
близько аґентів »ДнФстра«, приймає ся.

купує і продає
всякі

3.04
з-зо
6-Ю
7-57
8-12
8-31

Р ік
І Інформації!' і посередництво до заключеня обезпечень житєвих в найкористнїпших комбінациях.І

Контора виміни

Поїзд
посп. | особ.

Новість!

Новість!

„Дальновид“
І

&
3
33

(законно охоронений!)

Той дуже знаменито зладжений дальновид дає ІО-кротне побільшену
яке лучає ся тілько при польових далековидах. Над подив велиаваи
дальновидь!! Всюди незмірні успіхи!! Особливо в подорожах і на чрогульках і т. н. Одна проба перевисшить всякі ожиданя. Ціна удивляючо
низка лише 2 75 зр. (франко) в елегантнім етюї. Висилає за надісланєм
готівки, (також марками) або за послїплатою

с. з с

Львів, ринок ч. 10. (дім »Просьвіти<).

IV і е п ,

Просимо

II,

II..

при замовлених

е

:с ь г ,

К іе іп е

РГагг^аяяе 31.

покликати ся на нашу Газету.

Важне для родичів!

НАРОДНА

ТОРГОВЛЯ

Дмитро Затурсний

приймає вамовленя і посереднпчить в закупні:

-)«>

Сьвітло церковне

Ж

впрост з фабрики 1а но 70 зр., Па ио 64 зр. за Вю кіл. Іосо фабрика.
В и н о

І?

в бочках о 135 літрах, а то Самородне почавши від 70 зр. *
за бочку І о с о місце продукції.
-фЗі складів висилає: К А В У по 5 кіл. посилках ночт. в ціні -ф
по: зр. 9'20, 10-20, 10-70, ІГгО, а спецняльність но 12-20 франко -£♦
ВИНО в 5 кіл. барилках но зр. З-—, 3'70, 4-10, 4-90 франко. —
Иньші товари ио умірених цінах.
75—?

Видає й відповідає за редакцию: СтвФан Кульчицкий. -

к

поручае свою

робітню обуви 1*1уж е с к о ї, ж ін о ч о ї
і для д їт и й

у Львові, улиця Коперника ч. 5.
Виріб тривалий і елегантний. Ціни
умірені. Замовленя з провінциї зала
годжує відворотною почтою.
140 47-140

Прийме ся одного або двох учеників на мешканє з удержанєм.
Добра опіка запевнена. Адреса:
Е встахй Данилюк у Л ь в о в і,
ринок ч. 40. II. поверх.

«

у

здібний п о м і ч н и к

ІОЛОДИИ
торговельний прийме місце
під приступними услївями
у Львові або на провінциї.
Адрес: ул. Пекарска ч. 53.
Лаврів В.

М

З друкарні В. А. Шийковского.

