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Виходить у Львові що дня •
• крім неділь і рускнх сьват '
і о год. Г-іп пополуднії.
Редакция. адмінїстрация і
І експедицня «Руслана» під ч. 5
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. . ?О рублів
або 40 франків
на иів року . . 10 рублів
або 2 0 франків
Поодиноке число по 8 кр. ав.

«Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: а не возьмеш милости і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.» — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. ПІашкевпча.
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Експедицня

1 місцева в Агенцій Соколовского
! в пасажі Гавсмаиа.
»
Рукописи звертав ся лише ;
і на попереднє застережене. — І
Рекламацій 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 донесенії по
’ 15 кр. від стрічки.
«

і
вались по.кульоарах, б;; рашкували, а до і буде відтак? Чи не нрийд. до радикальної
салі
засідань не входили. Як случапно ко і зміни конституцій і т. д. — се покаже маКруті стежки ЛІВИЦІ.
трий зайшов, не знаючи ще ново видума | буть недалека вже будучність.
З Відня пишуть нам під днем 19-го ної тактики, то др. Ґрос випроваджував єго
А тепер щось веселїйшого. Тему до
падолист а :
і
того
подає найновійша пригода Вольфа. Як
просто за дверп. Та хлопяча забавка велась
В »Русланї« було свого часу сказано, малу годину, поки члени правиці зібрались ; звісно, то Дашиньский назвав єго недавно
що нїмецкі посли яко заступники фабрич в комплєтї, і розправи почались без Німців. | в повній палаті »політичним жебраком«.
них країв не сьміють стреміти до мнтово- Розуміє ся. що в виду того Німчики яви ІВольф кинув Дашиньскому слова: »Еие§ег«
торговельного розриву з Угорщиною з о- лись вже в сали засідань, і — на жаль — і «ЗсІшгке»! В репліці показав Дашиньский
глиду на те, що Угорщина є, і остане ся не соромились навіть свого пустого та дур парламентові! пушку (яко еогрия (Ісіісгі), в
ще на довго головною торговицею для збу ненького маневру.
котру Німці ческі по гостинницях склада
ту фабричних австрийских виробів. Сю спра
Головне змаганє лівиці ясне. Она хо ють дійсно лепти для Вольфа, і то не на
ву або сей інтерес господарчий розуміють че діло так повести, щоби правительство, піддержане єго орґану «ОзІсІеиївсЬе КипсіНїмцї самі дуже добре. Виборці нїмецкі звірившії собі цілу сю забавку, закрило 8ЄІіаи« (»Кип<І8аи« — як кажуть антисе
змили би своїм послам голову на чисто, парламент, щоби угоду перевело на основі міти), а — як прочитав Дашиньский до
як би справді ті посли змагали до згада §. 14-го, та щоби Німчики відтак могли тичний друкований акт — для самого Воль
ного розриву. В душі проте лівиця відень- сказати виборцям: ми не впноваті за «ли фа. щоби сими летам и покрити «ті недо
Слого парляменту бажає, щоби прийшло ху» угоду з Угорщиною, вся вина паде на бори грошеві Вольфа, які він поносить че
до угоди з Угорщиною,' тілько-ж обставини правительство.
рез те, що виконує свій мандат посольполітичні велять їй на позір поступати иП р о т р а к ц и я ! — се найновійший ский«! Пушка иолітично-жебрача хороша.
накше, так, щоб здавалось, мов то ся уго оклдік лівиці і, здає ся, що лівиця буде сеї В се валковата, синим аксамитом покрита
да не добра, не користна для Австриї, тож нової тактики придержувати ся при всякій [трубка. На верху золочений одноголовий
і лівиця є в праві, противитись еї ПОЛа- можливій нагоді.
прускиіі орел, по середині пушки портрет
ГОДІ.
В угодовій комісиї розправляно вчера Вольфа в рамочці (фотодрук), а над пор
Що-ж в тій цілії робить нїмецка ліви і нині над І. артикулом угоди. З правиці третом напись: »Неі1 ціні 8іе§«. Показане
ця ? В повній палаті веде она так звану , взяли участь в мериторлчшіх розправах сеї пушки зробило сензацию в палаті.
тиху обструкцию, засипавши палату всяки посли Вахнянин і Дворжак (Чех). Нос. Ва- Вольф поблід. Єму показано до очнії, що
ми обжалованями теперішного яравитель- хнянин виказав в довшій річи конечність він дійсно політичний прошак! 1 хоч би
ства і упокоївших ся вже кабінетів. В уго- віднови угоди. Доки Австрия не найде со він давав ето разів слово чести, що він зі
довім комітет'1' діло обструкциї іде тяжше. бі другої торговиці для збуту своїх фабрич- брані гроші уживає не для себе, семусло
Лівиця прсбовала виравдї довгими неріче- і них виробів поза Угорщиною, а Угорщина ву ніхто не повірить. ] такі людці ведуть
внми розправами проволікати справу угоди, не буде могла вивозити свої сирі плоди нині політику австрийских Німців!
але бесідникам не стало вкінци духу. Кон поза Долитавщину, доти обі держави му
цепти вичерпались. До пустої балаканки за сять становити однопільну область митовобракло предмету. То-ж найновійша метода, Iторговельну. Долитавщина продає Угорщи
З угодової комісиї.
за яку взяла ся на днях лівиця, лежить в ні річно свої фабричні вироби за ціну 254
тім, що члени угодової комісії., Німці, пу мілїонів зр., а Угорщина продає ДолптавВ суботу ішли дальше наради над арт. І.
стили ся на т. зв. п р о т р а к ц н ю , на ме щпнї свій сировець всякого рода в варто «про мптовий і торговельний союз», як єго
ханічне проволікане розправ. Нїмецкі чле сті! 350 мілїонів. Ті числа говорять самі. представляє справозданє еубкомітету. Пригадує
ни комісиї приходять на засідань о годи
Як довго будуть проволікати ся нара мо тут, що в еуоко.мітетї принято иравительну нізнїйше, щоби не було комплєту. Таке ди в угодовій комісиї? — годі сказати. Но сткенне предложенє без жадної -зміни. Суботнє
сталось нині (19-го падолиста) на пополуд моїй думці комісия не доведе діла до кін засїдане відбуло ся під проводом, др. Біневім засіданні комісиї. Німчики проходжу ця. До катастрофи мусить прийти. А що линьского і при сиівудїлї президента міністрів

З жнтя і гадок.
(Фіолетовий герой. — Руска іі народний театр. —
Варяти над варятами. — Прсмі&ра в рускім
театрі. — Нові товариства, — „Ґрупа независимих
руских послів". — Кацапский концерт. — Брандес
у Львові. — Сьвяточний вечер „Зорі".
Зачав від критиків. Не з артистичним су
покоєм, але з козацким завзятєм станув до
борби не пензлем, але пером. Зі справоздавцем «Ґалїчанїна» справив ся коротко, шкрябнув
ши єго тілько раз курячим кігтем, а за те справоздавцеви «Руслана» пописав на рожевім тлі
такі фіолетові басамапи, що иопамятає руский
місяць. »ДЬлу«-ж за кару, що за мало відзивало
ся про першу виставу рускої штуки, вліпив у
фейлетон отсю замашисту оборону руского ма
лярства.
По тім вступі п. Івана Труша ми надїяли
ся бодай цікавої розправи про малярску штуку
взагалі і про цїхи та істоту новітних напрямів
і шкіл. Але він як міцно зразу замахнув ся, так
потім сам перевернув ся. По короткій дефінїцнї
імпресіонізму, забрив у фіолети і старає ся пе
реконати ляіків, що повинні призвичаювати ся
до тих «кольористичних дивоглядностий і за

чинати в природі шукати топів з образів». Ля-і і писателїв. От, хотьби автора недавно'! преміє їки повинні на образах учитись обсервациї нриро- ; ри п рускім театрі ми не могли ніш; зрозуміти,
дії. а не противно, і уважати скали фіолетовими, чому він назвав еї «За хлїбом«? Героїня, коли
і сніг фіолетовим і румянцї лиця фіолетовими, та можна назвати такий пасивний характер тим
ще в більшій мірі, як онн намальовані, бо на іменем, не іде за хлібом, а за ідеєю, і ніхто иньжаль «палєта малярска не диспонує ще досить ший в тій штуці не робить стараня за хлібом.
яркими фіолєтами, які часто мають місце на Ще і на смертній постели не має она нічого ліп
отінених нартнях тіла людского».
шого до роботи, як сьпівати:
Правда, що на нартнях людского носа ма
Піду я у поле,
ють часом місце видимі, яркі фіолети, і тому
Гарненько вберу ся...
скритикував «Киг)ег Бжонгккі» мандаторау «Бер
ховинцях», які представляв недавно руский те Що лебедь сьиіває перед смертйю — ну, се каз
атр, бо мандатор виступив з червоним як рожа ка, але щоби учителька на кілька хвиль перед
носом. Чи вже не стати «Руску Бесіду» на фіо економ затягла собі пісоньку — се трохи тру
летову шмінку? Але «Руска Бесіда» боїть ся днїйше зрозуміти...
видко імпресіонізму на сцені, бо має єго вже
Якось наша драматична література застоядосить за кулісами. Там позваляє собі хоть не ла ся особливо під взглядом наших народних
маляр, а все таки артист, управитель Ґембицкий штук. У Галичині не випродуковано ся в по«лучити десятки людий в одну кольористичну слїдних літах майже нічого нового, а від часу як
пляму». Коли ті люди жалували ся на такий Кость Підвисоцкий привіз з України кілька тво
імпресіоністичний спосіб їх трактованя, заявив рів, що і до тепер остали головними підпорами
голова «Рускої Бесіди»: «Ви, всі артисти, варяти, народного репертуару нашого театру, не прибу
а Ґембицкий найстарший артист — найбільший ло нїчо — а головно такі штуки могуть стано
варят; тому мусите ему вибачити.» Здає ся, що вити підставу репертуару’ нашого театру. Тут
і сам п. Шухевич з того титулу виправдує не- треба доконче віднови, відсьвіженя, особливо
раз свої вчинки.
народних штук зі сьпівами, котрі могли би
Трудно зрозуміти людий, а ще труднїйше успішно заступити' такі нїмецкі несмачні бомби,
артистів і то не лише малярів та акторів, але як ир. виставлене недавно «Ііодружє на пробу»
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ґр. їуна, міністра фінансів др. Кайцля і міністра кусі, моральну перевагу над нами. Сунротив то стороні покривдженого Графа, відраджує ему
торговлї бар. Дінавлього. Посли Менґер і Мавтнер го мушу сконстатувати, що одинокою різницею викликувати спір з цісарем, бо — сила іде пе
критикували остро угодові предложеня І СЄІІ межи нами а вами є, що ми робили стараня ред правом!
спосіб, як більшість заховує ся сунротив них. для поліпшеня угоди ще тогди, коли ви прова
В а м е р и к а н ь с к о - іс п а н ь с к и х п е р е 
У відповідь забрав слово пос. Дворжак, і ви дили безвзглядну обструкцию, заким ще між г о в о р а х іде також сила перед правом. Сполу
яснив відношене обох сторонництв ради дер обома правптельствами наступило заключенє чені Держави відмовили рішучо нідданю филижавної до австрийско-угорскої угоди. Сю бесіду укладу. Тогди був ще час на те, але ви аж те пиньскої справи осудови роз’ємного суду, і го
годить ся занотувати для наших домашних оно- пер розпинаєте ся за полїишенєм, коли вже за дять ся тілько на заплату якоїсь суми за відзнцийних політиків, бо з неї, КОЛІІ-б ХОТІЛИ, пізно на якісь основні зміни. Тут бесідник на ступленє архипеляґу. З Петербурга доносять, що
водить дані таких змагань ческих послів і чле Росия заховує ся в тій справі цілком обоятпо, і
могли би не одного навчити ся.
Бесідник застерігає ся передовсім, мовби нів правиці взагалі в комісиї здоровля, в справі зовсім не є користно успосіблена для Іспанії..
мовчаливість членів правиці вказувала на їх податку від пива, в комісиї для зараз товару і Тож і в Мадритї не роблять собі жадних ілю«нечисту совість». При поіменних голосованях в справі обороту млива. Вам не так ходить о у- зий що-до вислїду нересправ з Америкою і бу
доказали они, що за справу, яку уважають до году, — каже дальше бесідник — як о те, що дучої долі филипиньских островів. В виду під
конечною і раціональною, постоять отверТо, бо би австрийско-угорску угоду не вотувати тепе- моги, яку Сполучені Держави мають в симпане суть наживниками, котрим ходить о попу рішному правительству, а другому, вашому пра- тиях АпГлїї і супротив обоятности решти Евролярність і мандати. Коли би навіть они усту вительству. Тож ваше становиско зовсім не та пи, Іспанія буде мусїла утратити Филипини
пили, то ческий нарід обсадить ті мандати дру ке ідеальне, як ви хочете єго представити.
Так пише Іінрап-іаІ з Мадриду по розмові з од
Так само і в справі іі.исіііп-у, що ви з на ною високо поставленою особистостню, — ко
гими личностями, з котрими Німці будуть мати
ще більше заходу. Ческі посли заступають ста- годи голосоваяя в субкомітетї закидали нам не тра заразом висказала ся, що Іспанія відкине
новпско, вказане їм ческим сонмом, щоби го достачу поважної волі, мушу заявити, що між жертвоване винагороджене Сполучених Держав,
лосувати за улїпшеною угодою. А що пред.іо- нами а вами є різниця тілько у формальнім бо он© є сьмішно низьке. Але за те буде Іспа
жена угода має улїпшеня, се признав навіті. взглядї, але не в мериторичнім. Як перед тим нія уважати себе вільною від сплати кубаньпос. др. Лєхер при арт. 8. і 21. предложеня суб- так і тепер ми держимо ся іпчсіііп-у, і будемо ского' довгу і відішле властителів з титулу того
комітету в справі зелїзних доріг і ветеринарпй- єго держати ся, тілько, що уважаємо не відпо довгу до тої держави, що буде викопувати
відним злучуватп єго з митовим і торговель зверхничі права над Кубою.
них приписів.
Лівиця закидає нам, що ми не допускаємо ним союзом; за те будемо єго піддержувати
єї поправок. Але чиж она не робила так само, при предложенях, що найбільше тяжать нам. На
як довго становила більшість? Або тепер, став підставі того зі спокійною совістию ми будемо
ши більшостию, не вчинила би те саме? Та голосувати за дословностию артикулу І. правими не були би такі уперті сунротив вас, колн-б тельственного предложеня.
и
Опісля промавляло ще кілька бесідників
не були глубоко пересьвідчені, що всяку маленьку
І. Загальні збори «Краєвого Союза кредито
зміну у тих предложенях, мусїли би Угорщині лівиці, а наконець пос. Кафтан, яко справоздавого*,
стоваришеня зареєстрованого з обмеже
вець.
При
голосовашо
відкинено
всі
внесена
на
заплатити солоно. Що се предложенє не відпо
ною порукою у Львові, відбудуть ся дня 8. лат.
зміни,
і
припято
арт.
І.
праг.нтельственпого
иредвідає вповні бажаням і очікуваним господаревих
грудня т. є. в четвер о год. 0. рано в комнаі промислових кругів та що угодові стинуляциї ложеня 22 голосами против 17.
тах Товариства взаїмних обезнечень «Дністер»
Відтак приступлено до дебати над арт. II. [Ринок 10., II. поверх} з слідуючим порядком
потребують реформи — ми признаємо прецінь
вповні. Але маємо те почуте, що зробили все правительственного предложеня (договори з чу- дневни.м: 1. Вибір предеїдателя зборів, 2. Сираможливе, що могло причинити ся до поліпшеня жосторонними державами). Промовляли нп. Лє возданє комітету основатепїв, 3. Вибір 12 чле
хер і Ґрос; відтак перервано засїданє. Слідуюче нів Ради надзираючої і 6 заступників членів.
угоди.
Ради [§ 36 стат.], 4. вибір 3 членів комісиї [§
Лівиця піднесла оклик за розділом і утво- нині, в понеділок.
526], 5. Внесена і інтерпеляциї членів. - Право
участи в загальних зборах мають члени Това
ренєм осібного митового округа. Та нас спону
риства, котрі що найменьше 1 удїл в цїлости
кали важні причини відступити від такого на
оплатили
[§ 50 стат.]. На загальних зборах бе
міру. Нагле зірване дотеперіціного союза з Угор
руть участь члени особисто; иравні особи за
щиною стало би для нашого промислу певно
ступають їх законні гіредставителї [§ 51 стат.].
не підмогою, але погубою, а при нашім тепе
Загальні збори мають право рішати без огляду
рішнім національнім і політичнім роз’єдненю
З а д и р к а м еж и ц іс а р е м В іл ь г е л ь - на число прибутних членів [§ 55 стат]. Членів
і безсильності! скористала би з того сильнійша мом II. а Г р аф о м Ер в е с т о м Л їп п е -Б і- Дирекциї заїменує Рада надзираюча з поміж
членів Товариства [§ ЗО стат.]. О як найчисленсторона т. є. Угорщина.
•
с т е р ф е л ь д о м не полагодила ся, але про нїйшу участь упрашає комітет. Львів 19. падо
Закидають нам політичне мантїйство. Про тивно набирає більшої актуальности. Свого часі листа 1898. Др. Л. Кулачковский, Др. К. Левицтив таких закидів, нарушаючих лриличний тон, написав був ґраф-реґент князівства Лїппе-Дет- кий, Др. С. Федак.
мушу рішучо застеречи ся. Не ласкавих датків мольд дуже чемний лист до Вільгельма II.,
— Відкрите памятника короля Собіского у Льво
і дарунків ми бажаємо, але хочемо справедли в котрім жалував ся на Генерала команданта ві. Ще в 1883 р., коли то Львів і ціла галицка
вості! для нас і для всіх покривджених наро VII. корпусу, стаціонованого в тім князівстві. Польща обходили 200-лїтну річницю освободжедів, відповідно до їх числа і духової та фінан Лист зачинає ся: Ваша цїсарска Милість вво „я Відня польским королем Собіским від тусової сили; будемо домагати ся від всіх прави- лить ласкаво вислухати мене в слідуючій спра рецкої облоги, ухвалила львівска рада міска по
Собіскому в найблизшій будучности пательств тих заперечуваних прав. В сей спосіб ві і уділити мені своєї помочи і оборони. Від ставити
мятник. Кілька літ пізнїйше підняв ся львівский
треба понимати наші пересирави з правитель- так заносить жалобу, що Генерал командант різьбар Тадей Барони виконаня сего памятника
ством і тоті дрібниці, які нам тепер дають, не заборонив жовнірам віддавати вінскові понести і но многих формальностях доперва в 1897 р.
членам родини регента, і зносить розкази пану відставлено готовий модель з Гіпсу до віденьуважати якоюсь неналежною концесиєю.
ючої
голови без норозуміня з нею. Се підриває скої відливарнї Крупна В літі сего року памят-Нераз підносила тут лівиця сумніви в на
повагу
єго правительства, і утрудняє удержанє ник вилитий з бронзу природної величини станув
шу добру волю причинити ся до поліпшеня
ладу
і
карности в краю. Вкінци відкликує ся готовий, а вчера в неділю наступило нубличне від
предложень угодових і до бережена інтересів
крите. Торжеству сприяла чудесна погода, одна мо
господарских кругів. Я не хочу підозрівати до до справедливости цісаря, і просить о дотичний же з по’слїдних сеї осени. На т. зв. Гетьманьских ва
брої волі опозициї, але мушу застеречи ся про наказ командантови VII. корпусу. На те відповів лах, на против Ґранд-готелю, де уставлено патив вивиешуваня ся тої опозициї і трактована цісар Вільгельм короткою а різкою деиешою: мятник, зароїло ся під самого рана від кількадснас, мовби они були «більше вартні», і мали я- Ваш лист я одержав. Рознорядженя команди- сять-тисячної маси народа. Настрій торжественруючого Генерала видані в норозуміню зі мною, вий. О 10-ій год. розпочалась в латиньскій катедрі служба Божа, на котрій явились численні
Для будови руского народного театру за но попереднім запитанні. Реґентови належить сьвітскі і духовні достойники. Запрошено там і
сновано ся товариство, котре має вже 61 членів, ся, що реґентови — нїчо більше. Впрочім прошу Брандеса, що, як звісно, гостить тепер VЛьвові.
що зобовязали ся платити по шісточцї місячно. раз на завсїгди занехати такий тон, в якім ви Відтак розпочалась церемонія відкрити па
мятника. Хор «Лютні* відсьпівав при супроводі'
Не велика вкладка, а таке мале число членів! узнали за відповідне писати до мене*.
музики принагідну кантату, почім міский архиОтже
тепер
ґр.
Ліпне
розіслав
довгий
меСе вже якесь нещасне число, ся шістг.десятка.
вар др. Чоловский відчитав акт, що розказує
Всі ново повстаючі в недавнім часі товариства мориял до князів нїмецкого звязку. В мемори- історию повстаня памятника. Президент міста
рускі не полізли висше, як до шістьдесять ялї застерігає ся з гори, що не хоче підносити др. Малаховский виголосив інавґурацийну річ,
кількох членів: «Видавнича спілка» 66, «Това опозициї против цісаря, але не може призво і вкінци полотняна заслона опала,' відкриваючи
риство ’розвою штуки* 64, «Краєвий Союз* та лити на те, щоби трактувати єго, як підданого величаву стать короля Собіского на кони. Ста
тую уміщено на високім пєдесталї. Кінь спняв
кож не більше. Чи-ж се мало би бути мірилом пруского короля. Регент зазначує дальше, що ся назадних ногах і готовий до скокс у воздухи,
наших орґанїзацийних спосібностий? — Ні! треба мимо всяких старань позискати прихильність а на нїм їздець з маєстатичною повагою на
би ще переглянути списи тих членів, кілько ра цісаря, від самого початку дізнав кілька разів лици підніс високо булаву. Вражінє величаве.
зів повторяють ся в них одні і ті самі імена, докази неласки. Вкінци заступає ся за потре І ознесли ся звуки ще одної кантати, і попід
иамятник рушили в рядах, при звуці музик, всі
а аж тоді ми виробили би собі ясне понятє, бою, заховати нетикальність прав пануючого.
товариства і львівскі школи з хоругвами та
Т
Т
Т
о
Вільгельм
так
неприхильно
настроєний
яку живу участь в народній орґанїзациї бере
сунротив Гр. Лїппе-Бістерфельд, лежить причина відзнаками. На пєдесталї зложено численні війці.
інтелїґентний загал нашої суспільності!!
О 1-ій годині розпочалось в ратушевій бали
в тім, що він був щасливійшим конкурентом сніданє, що в нїм взяли участь многі достойни- •
(Конець буде).
до реґенциї в князівстві Лїгше-Детмольд від ки і гості. Публика оглядала пополуднії колишні
іпваґра цісаря кн. Шавмбурґа. Мимо иротекциї комнати короля Собіского в одній з камениці
цісаря, полюбовний суд визначних правників в І инку. Бечером відбуло ся в театрі торпід проводом короля саского признав се право жественне представлене опери Монюшка «Галь
ки*, підчас коли тисячі народа приглядались на
теиерішному реґентови. Але загальна опінїя нї- Гетмапьских валах електричному осьвітленю номецкої праси, хоть видить справедливість по во поставленого памятника по пізно! ночи.
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— Стояловский між соціалістами. Ся непри вини і з Буковини. При помочи війска удалось Ісидор Мидловский в Тернополі! для Тернополя,
родна нартия одного чоловіка, котрий сам не огонь пригасити. Ш кода виносить около 8.009 зр. Филемон Лятошиньский в Золочеві для Золо— Нещасливий скок. Дня 15. с. м. їхав Самуїл чева, Едмунд Филип у Львові для Львова, Юлїян
знає, до чого стреміти, і з властивою собі непосидючостию товче ся як Марко по пеклі від Бренер, шинкар з Топорова, зелїзницею до Хо- Олиньекий в Чернівцях для Сучави і Йосиф
кільканайцяти літ на галицкім горизонті, нартия релова, до свояків, котрі мешкали недалеко зе- Зайдлєр в Чернівцях для Сучави.
Радниками суду краєвого, яко начальники
сего Оорбіфакса осьмішує ся разом з своїм твор лїзничої рампи, перед стациєю. Бренер не хотів
цем, а заразом погубником, кождої днини. Віщує ждати, аж поїзд спинить ся, і вискочив з него судів повітових, іменовані:
Судиї повітові: Бронислав Левицкий в Внсе неминучий упадок партиї Стояловцїв. Ось не саме в хвили, як поїзд переїздив коло корчми.
давно тому, бо 14. с. м. скликав Стояловский Скочив так нещасливо, що забив ся на місци. і шнївчнку, Владислав Ґолуховский в Гвіздци,
до Бялої збори, щоби скартати тих послів, що
— Віднайдений убийник. Перед кількома днями Миколай Вербовий в Зборові, Лев Герасимович
сьмілн виступити зпід єго команди. Однакож розпочала ся в краківскім суді перед лавою в Новім Селі, Ернеет Ш тренґ в Болехові, Ми
социялїсти забігли єму дорогу і заатакували на присяжних карна розправа против Томи Ба хайло Глїджук в Боринї, Мартин Вербицкий
зборах самого Стояловского, як неменьше пос. чуся і єго жінки Мариянни за убийство Казими- в Мостах великих, Теофиль Тенча в Цєшанові
Данєляка, закпдуючи їм крайні політичні бруди. ра Ш остка з Кроводжи під Краковом. Плян і Кароль Виновский в Скалатї, всі з полишенєм
Стояловский крутив ся як в окропі, промовляв убийства піддав і також брав у нїм участь ро в дотеперішнім місци служби — а також
кілька разів, але видячи, що єго слова не ро бітник Валентин Каспридовский. По замордовасекретарі судові: Олекса Сальвицкий в Бор
блять найменьшого вражіня, завернув хоругов і ню Казимира Ш остка, Каспридовский був у щеві для Будзанова і Людвик Янїш в Бучачи
■сказав що він а социялїсти то всьо одно. Ді одноїженщини в Кроводжі, обмив ся там з крови для Городка.
лить їх лише релігія. В доказ своєї єдности і лишив їй одного риньского, що походив З ра
Стояловский прирік віддати социялїстам свою хунку. Від того часу Каспридовский щез неначе
ВІСТИ ЕКОНОМІЧНІ і СТАТИСТИЧНІ.
друкарню на власність. На зборах були посли під землю. Тим часом краківска полїция заря
Кубік і Шаєр, але оба мовчали завзято. Лише дила гляданя. Показало ся, що злочинець укри
Рахунок Товариства взаїмного кредиту «Дні
приватно мав завіряти Кубік социялїетів, що ваючи ся перебував на Шлезку. Обавляли ся,
стер»
у Львові, стоваришеня зареєстрованого
хотів би до них пристати. Обіцяв навіть зло щоби не утік за границю. Але онодї приставив
жити носольскнй мандат, але під услівєм, що єго жандарм до краківскої вязницї з Вшетіна з обмеженою порукою за місяць жовтень 1898.
на єго місце виберуть социялїста.
в Чехах. Тепер Каспридовский сидить у вязниІ. С т а н д о в ж н и й :
— Збори социялїетів відбули ся в Кракові | ци під сиецияльним надзором, а дальші слідства
і
ведуть
ся
енерґічно.
в неділю пополудня. На зборах було около 3000
1. Уділи членів . . . . .
52.125 кор.
99сот
участннкір. Перший промовляв посол Дашииь— Експльозия в Парижи. В неділю но полуднії 2. Фонд резервовий . . . .
3.337 „ ЗО „
ский о виїмковім стані в Галичині і о труднім в реставрациї Бельві. що містить ся під льока3. Специяльна резерва . . .
318 „ 47 „
положеню селян. Причиною тої'о положена є лем бюра аґенциї Гаваса в Парижи, наступила
брак просьвіти, поділ ґрунтів, високі податки, сильна експльозия. Цілий будинок почасти зни 4. Вкладки:
спосіб їх збираня і нужденна плата еїльских щений, а по части ушкоджений. Вибух ранив
а) стан на початку
робітників. Бесідник подав средства: охорону кількох слуг, а викинувши двері реставрациї на
жовтня . 375.158 к. 90 с.
праці, получшенє санітарних відносин і підне дорогу, убив переходячу тамтуди женщину. При
б) вложено в
сене просьвіти. Б бесіді робив закиди шляхті, чиною випадку має бути експльозия ґазу або
жовтни .
25.987 „ 97 „
духовеньству і правительству. Відтак говорили спіритусу.
в) винято в
иньші бесідники о робітничій орґанїзациї, о по
жовтни .
17.788,, 85 „
— Сонїчні проміні'. Коли гріє сонце найсильлітичній крутанині Стояловского і християньпозістає
з
кінцем
жовтня
383.358 17 02 „
нїйше?
На
то
питанз
звичайно
маємо
відповідь,
ско-людового сторопництва. Збори виразили Дашиньскому вотум довіря за оборону польского що в липни або серпня. Тимчасом два фран- 5. Сальдо процентів (побраних) 19.559 11 92 „
цускі учені 8ешісЬ<щ і НопйаіІІе по кількалїт- 6. Дивіденди за рік 1897 не
народа в парламенті.
иих обсервациях дійшли до пересьвідченя, що
піднята
.........................
675 11 83 „•
— За похвалу Люккенього. Перед звичайним
сонце
кидає найсильнїйші проміні в цьвітни,. а
трибуналом карним в Станиславові став дня 18
7.
Кошта
с
п
о
р
у
....................
170 11 68 „
відтак иостепенно що раз слабші аж до грудня.
е. м. війт з Креховиць, Іван Винннчук, обжалова8.
На
рахунку
біжучім
.
.
170
11
11
В найгорячійших місяцях літа проміні сонця не
ний ирокураториею державною о злочин обиди много
сильнїйші як в мартї.
9. На рахунок уділів для
членів цїсарского д му з § 64 з. к. і проступок
«Краєвого Союза
з § 305 з. к., сповнений захвалюванєм анархі— З дирекциї зелїзниць державних. Г а л и ц к о 1.449 11 30 „
кредитового* . . . .
стнчного замаху. З початком жовтня с. р., от У го р е к и й р у х с п іл ь н и й . З днем 1. СІЧНЯ
же около трех тижнів ио'смерти цїсаревої Елиса- 1899 увійде в житє нова тарифа (часть II. зшитка
Сума 461.165 кор.51 сот.
ветн, виразив ся обжаловаиий Винннчук в домі 4) на місце дотеперішної тарифи, зшитки 4 і
господаря Павловского в розмові о убийстві додатку 1. В наслідок сего тратять силу обоII. С т а н ч и н н и й:
Люккенього отсими словами: «добре той зробив вязуючу тарифи виїмкові III. до VIII., заміщені 1. Цінні папери фонду
що ввалив в т о ніж». З а ту похвалу злочину в тарифі часть II. зшитка 3. з дня 1. січня 1897
резервового . . . . .
З.ПЙ' „ — „
засуджено Винничука на 5 місяців тяжкої вя- і тарифа виїмкова VIII. заміщена в додатку І.
2)
Пожички
уділені:
з дня 1. грудня 1897.
зннць Розправа була явна.
а) стан на початку
П о л у д н е в о - н і м е ц к и й—а в с т р о-у г о рмісяця . 430.851 к. 11 с.
— Студентскі розрухи на університеті'. Дня 19 с к н й з в я з о к з е л і з ни ч и й : 3 днем 1. грудс. м. прийшло на віденьскім університеті до а- ря 1898 входить в житє додаток III. до тарифи
б) уділено в
вантурнпчих розрухів межи студентами нїмецки- товарової (зшиток спільний) часть II, зшиток Д.
жовтни
19.927 к. — с.
мп і славяньскнмп, головно ческими і нольски- з дня І. цьвітня 1895.
в) сплачено в
мп. Нїмецкі студенти кричали до ческих або
жовтий
25.514 к. 12 с.
А в с т р о - у г о р с к о - ш в а й ц а р с к и й з в яіюльских: 8іЬіпагія'/.і-г ЬіиннД і напастували та з о к з е л ї з н и ч и й : 3 днем 1. грудня 1898
Стан з кінцем жовтня . . 425.263 кор. 99
кож студентів жидів. Посередною причиною входить вжите нова тарифа часть IV. зшиток 4
3. Готівка в касі з 31. жовтня . 7.873 „ 05
рбзрухів була поголоска, що па суботнїшнім зі- (тарифа виїмкова для дерева).
браню нїмецкі студенти будуть демонструвати
II о л у д н е в о- н і м е ц к и й—-а в с т р о - у г о р- 4. Льокациї:
против славяньскпх, а між нїмецкими кру с к и й з в я з о к з е л ї з н и ч и й : 3 днем 1. груд-, а) в щадници почтовій (ожали знов противні вісти. В наслідок того в су ня 1898 входить в житє нова тарифа часть II. |
борот чековий) . . .
8.681 „ 92
боту зібрали ся славяньскі і нїмецкі студенти зшиток 19, в котрій заміщено ціни єдипичні для! б) в цінних паперах
. .
400 11
о много численнїйше як звичайно... Збори від артикулів наведених в клясифікациї товарів та-!
в)
в
нньших
інституциях
були ся в авли. Лівий бік занялй славяньскі а рифи часть І., як також для декотрих тариф
кредитових ....................
12.600 „ 82
правий нїмецкі студенти. Ж идівскі студенти ста виїмкових.
нули обік славяньскпх. З початку був в авли
о. Сальдо коштів адмінїстрациї 3.148 „ 73
—
---спокій, але коли около 11. години прибуло спо
Сума 461.165кор. 51 сот.
ре число славяньскпх студентів, нїмецкі почали
Львів,
дня
31.
жовтня
1898.
кричати: «ЗсЬтагоІгиґ! Ніиаиз! а славяньскі від
повідали: »Рґщ!» Ми гііаг і Кіесії гіфі! Тоді о т і  Ірленозаня, перенесена, відзначена, конкурси
Товариство взаїмного кредиту «Дністер».
нила ся страшна метушня. Нїмецкі студенти
\\'іеі.ег 71“ з дня 20. с. м. оголошує сліду
кинули ся з палицями в сторону Славян і жи ючі іменованя і перенесеня в судївництві:
дів. Нагло один Чех чи Словінець почав гово
Радниками краєвого суду при судах І. інрити так голосно, що всі утихли. Бесідник зая станцнї іменовані:
вив, що славяньскі студенти не зібрали ся по
Радники суду краєвого, яко начальники су
то, щоби демонструвати против нїмецких сту дів повітових: Лев Кульчицкий в Городку для
Прага, 21. падолиста. Роїйік доносить ,[що
дентів, але противно, думали, що нїмецкі сту Львова, Генрих Топодьніїцкнй в Лютовисках для ческий Сейм отворить на 27. грудня цїсарске
денти хотять провокувати славяньскпх студен Тернополя, Ферд. Гамгіель в Миколаєві для Тер розпорядженє, котре буде також відповідні© на
тів. Бесіду приняли Німці оплесками, а Славн нополя, Станислав Прачнньский вТеребовли для
ий почали опускати авлю. Німці тоді кинули ся Перемишля, Адольф Зеннед V. Ш арфенстайн в ухвалений в лютім с. р. адрес більшости сей
на жидів з криком: Лий-іі Ь і п а ї ї є ! , а жиди від Надвірній для Самбора, Гииолит Копистяньский мової.
повідали: Рі'и.|! Окиї-сІїе Сиііиг! Нозаяк жиди бу в Ж аою для Самбора. Владислав Висняньский
Поля, 21. падолиста. Командант марини
ли в значній меньшостн, то під напором нїмец- н Делятииі для Коломиї і Адольф Соммер в Се- адм. Шпавн і намістник Гоес прибули сюди по
кого табору мусїли уступити з авлї. На то всьо летинї для Черновгць;
питати цісаря Вільгельма.
явив ся ректор університету Віснер, котрий в
дальше посідаючі титул і характер радни
Відень, 21. падолиста. Після 8ояп- и. М< пдовшій промові зганив бурливеиостунованєсту ка суду краєвого, заступник старшого прокура
Іа£8-2еі(ііН£
заеїданя ради державної відбудуть
дентів, і заявив, що ужиє острих средств про тора державного Тадей Малина у Львові для
тив дальших студентских розрухів. Під впливом Львова;
ся сего ТИЖДІІЯ в вівторок, четвер і пятницю.
бесіди ректора студенти успокоїли ся і опусти
дальше секретарі судові: Тадей Граб в Б е
Прага, 21. падолиста Ріігпепзкі Ьієїу взи
ли авлю.
режанах для Бережан, др. Ігнат Сальтер в Су- вають молодоческий клюб, щоби змусив пра— В кавярни в Унґварі забавляв ся капраль чаві для Сучави, др. Іван Хомицкий в Дрогоби- вительство, щоби оно усунуло всіх старих, нї
від жандармів, Русин, з цивілістами; при другім чи для Тернополя, Іван Цибик у Львові для мецких урядників в Чехах, і заступило їх моло
столі недалеко сидів поручник від жандармів, Тернополя, Григор. Петричкєвич в Раві для Сата завізвав жандарма встати і йти до касарнї. нока, Вільгельм Іонас в Стрию для Стрия, Кор дими, ческими силами.
Петербург, 21. падолиста. Великий князь
Ж андарм не хотів послухати, сунротивив ся, і нило Проскурницкий в Стрию для Станисласе стало причиною, що поручник пробив єго вова, Кароль Райнер в Самборі для Самбора, Михаїл одержав з нагоди свого 50-лїтного, офіїиаблею в живіт. З а 3 дни помер жандарм, а по Авґустин Вольф в Перемишли для Коломиї, Ми цирского ювилею, царский рескрипт, в котрім
ручник сидить в ґарнїзоновім арешті в Ко- хайло Балтарович в Золочеві для Золочева і др. цар підносить єго великі заслуги, і розпоряджає,
Юліян Брилиньский у Львові для Львова;
шицях.
Нарешті субститути прокуратора держав щоби і тепер артилєрия ґвардиї, котрою він
— Пожар тартаку в Унґварі. В ночи з 17. на 18.
с. м. загорів великий тартак. Силу деревляного ного: Антін Вилецкий у Львові для Коломиї, занимав ся так щиро, віддавала єму почести,
материялу привозять до него з угорскої Верхо Йосиф Каранович Львові у для Станиславова, належні самому цареви.

Т е л є ґ р а м и.
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Розклад їзди поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го жовтня 1898.
Ц. к. упр. гал. акц.

(Приїзд і від'їзд поданий після часу середно-европейского).
Поїзд
посп. І особ.
приходить
о ГОДИНІ

Поїзд
посп. ! особ. | ■

до Львова

Банн
Гіпотечний

зі Львова

ВІДХОДИТЬ

0 годині
Іцкан (Ґалацу, Ясс), Сучавп
Янова
Тернополя і Бродів на дворець Підзамче,
Сокаля і Рави рускої
Лавочного (Пешту) Калуша, Стрия
Тернополя і Бродів на дворець головний,
Кракова (Відня, Варшави, Пешту)
Іцкан, Сучави
Ярослава, Любачева
Янова
Кракова (Відня, Берліна, Вороцлава)
Сколього, Стрия, Калуша, Хирова
Іцкан (Букаретту, Ґалацу, Ясс) Сучави
Підволочиск (Кієва, Одесси) на дв. Підз.
на дв. гол.
„
Козови, Бродів на дв. Підз.
на дв. гол.
Іцкан, Сучави
, Сокаля, Белзця і Любачева

645
740

7'50
7'55 І
805
8- 15
9- 05

1035
10-45
101
1- 30
1-40
1.50
215
2- 30
5-00
525
5-40

одо

6-00
605
6’15
8-35

до
„
„
„
„
„
„
„

Підволочиск, Бродів з голови, двірця
Іцкан (Букарешту, Ясс, Ґалацу)
Підволочиск, Бродів з дв. ІІідзамча
Кракова (Відня, Берліна)
Янова
Кракова (Відня, Варшави)
Сколього, Калуша, Борислава, Хирова
Підволочиск, Бродів з дв. головного
з дв. Пілзамче
„ Белзця, Рави рускої, Сокаля
, Іцкан, Сопова, Вергомету, Сучави
„ Підволочиск, Кієва з дв. головного
з дв. Підзамче
„ Іцкан (Ясс, Букарешту)
„ Кракова (Відня, Вороцлава, Берліна),
Любачова чер. Ярослав, Ясла чер. Ряшів, Хабівки чер. Ряшів або Тарнів.
„ Стрия, Сколього тілько від ’/, до Зо/в
„ Ярослави, Самбора через Перемишль

8'45 ]
850

9-15
9-35
9-53

9'55
10-55
Го5
2-08
2-40
2-50
300
455

переніс

КОНТОРУ ВИМІНИ
Відділ депозитовий
котрих бюра містили ся до тепер в
мезанинї власного будинку до льокалю
фронтового в партері.

Відділ депозитовий
припимає вклади і виплачує завдатки
на рахунок біжучнй, принцмає до пере
хована папери вартістні і дає на них
завдатки.
Крім того впроваджено подібно як
в інституциях заграничних т. зв.

Ніч

Ніч

5-Ю

610
8- 45
9-Ю
939
9-45

10-30
12-15

до
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

410
5-20

Підволочиск, Козови, Грималова на Підз.
на дв. головний
Кракова (Відня, Берліна, Варшави)
Кракова (Відня) Самбора на Перемишль
Кракова (Відня, Берліна, Варшави)
Кракова, Ясла, (Пешту) на Перемишль
Підволочиск, Бродів на двор. Підзамче
Іцкан. (Букарешту, Ясс, Ґалацу, Сучави)
Підволочиск. Бродів на дв. головний
Лавочного (Пешту) Хирова, Борислава
Стрия, Калуша, Борислава.

3.04
з-зо

6- 30
640
6 -55

7-00
7-Ю
7-15
7 44
10-05
10-40
1100
11- 27

Кракова (Відня, Берліна, М Ляборч)
Лавочного (Мункача, Пешту) Борислава
Іцкан, Радівцїв, Кімиолюнґа Сучави
Кракова (Відня, Берліна, Варшави)
Тернополя з двірця головного
Лавочного (Мункача. Пешту)
,
Сокаля, Рави рускої
Тернополя з двірця Підзамче
Янова
Іцкан (Ясс, Ґалацу) Сучавп
Кракова (Відня, Варшави, Берліна)
Підволочиск, Бродів з дв. головного
з дв. Підзамче

Депозити сховкові
($аґе Оерозііз)
За оплатою 25 до 35 кр. а. в. річ
но, депозитар дістає в сталевій касі
панцирній сховок до виключного ужит
ку і під власним ключем, де безпечно і
дискретно переховувати може своя май
но або важні документи.
Під тим взглядом поробив Банк
гіпотечний як няйдогіднїйші заряджена.
Приписи дотично того рода депо
зитів одержати можна безплатно у від
ділі депозитовім.

< Л М Т К А : Г с га нічна чнс/ить ся від 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.

Час середно-европейский ріжиить ся від часу львівского о Зб^мінут, а іменво: 12 год. часу середно-европеиского = 12 год. 36 мін. часу львівского. ■
— Бюро інформацийне ц. к. зел. дерзк. (Львів, ул. Третого мая,
і отель Імперяль) уділяє пояснень- в справах зелїзничих, продав білети всякого род і розклади їзди.

• • •' • -
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НАРОДНА

^4.

ТО РГО ВЛЯ

4^*.

Сьвітло церковне

Галицкий Банк кредитовий

впрост з фабрики Іа по 70 зр., Па по 04 зр. за 100 кіл. Іосо фабрика.

Ж

X
Ж
•ф-

--•'ті.

$

приймав вамовленя і посередничить в закупні:

Ж

В ино

>

в бочках о 185 лїтрах, а то Самородне почавши від 70 зр. ж .
за бочку І о с о місце продукції!.
Зі складів висилає: К А В У по 5 кіл. посилках почг. в цїнї X
по: зр. 9-20, 10'20, 10'70, 11-20, а специяльність по 12'20 франко Ж
ВИНО в о кіл’, барилках по зр. З-—, 3'70, 4'10, 4-90 франко. —
Иньші товари по умірених цінах.
76—?

•$7

•$1
•$5

&

ІРудольф Ачкевич

&

41 АСИҐНАТИ КАСОВІ
31 1 АСИҐНАТИ КАСОВІ
8-дневним виповідженєм,

швець,
у Львові, удиця Сикстуска ч. 23. {стара почта)
поручає готову обув свого виробу, переважно для духовеньства і ПП. війскових — принимає також замовлена всілякого
рода так місцеві як і з провінциї.

Львів, дня 31 січня 1890.

&
&•
&
к-

&
&
ІЗ-

•У?

Дирекция.

40— 52

Хорі

Зміна льокалю.

на легкі
горло,
гортанку і астму!

фірма в року 1877-ім

Вольф КавФман
перенесла ся з улицї Трибунальної
ч. І. на ул. Лукасїньского ч. 4. (пло- ,
шаКаструм), філія ул.Театральна 16. ,
Ново відкритий

СКЛАД

М Е Б Л ІВ

ЛЕВ

ЛО П АТИН ЬС КИЙ
••

••

ДО В Р А З И Л И !

також і випозичальня

заосмотрена в всілякі знаряди по
чавши від найбогатших донайскромнїйших. Цілі урядженя для покоїв
до спаня, сальонів, їдалень і др. —
Меблі оріхові, ольхові, чорні, також
зелїзні і гнуті, зеркала і т. д.
Цїви низькі і сталі.

Драма з галицкого еміґрацийного руху в 4. актах.

Ціна книжки брошурованої в картоні 35 кр., оправленої
в полотно з хорошими витисками 50 кр. — На почтову
оплату & кр.
Замовлена з провінциї у автора ул. Зибликевича ч. 18, Львів
У Львові набути можна в Ставропигийскій книгарні.

З поважанем

В. К а в Ф м а н ,

46_52

*$•

всі иньші находячі ся в обігу 4 1/ г ° / о Асиґнати касові
90-дневним виповідженєм будуть опроцентовані почавши
від дня І мая 1890 по 4 % 3 30-днев. речинцем виповідженя $$•

На міру вистане старий оказ

Заложена

?$•
&
&
&

почавши від 1 лютого 1890 видає

30-дневним ВНП08ІДЖЄНЄМ,

201

З

ул. Лукасїньского ч 1

Видає й відповідає за редакцию: Стєфйн Кульчицкий.

Хто раз на завсїгди бажав позбути ся
слабости легких, або горла, хотяйби найупірнїинюї, або астми, навіть дуже зада| вненої і на повір невилїчимої, сей негаіь
! пє г е р б а т у для хронічно хорих на легки
І і горло А . ЛУоІТнку-ого. Тисячні подяки
дають ґваранцию великої уздоровляючоГ
сили тої гербати. Пакет на два дни 75 кр.
Брошура (описане ужитя) задармо. Прав
дива лише у

А. УУоИТ8ку-ого, Вегііп, Иг. 37.
РОБІТНА СУКОНЬ ДАМСКИХ

Емілії Соколовскої
у Львові, Ринок ч. 29-, І- п.
приймає ласкаві замовленя і виконує їх ґусто 206
вно і по приступних цінах.
Н А У К У К Р О Ю УДЇияє в осібних годинах
Замісцеві панночки приймає на помешканє

З друкарні В. А.

Шийковского.

