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Річник VI.

передплата
ва «РУСЛАНА» виносить:

в Австриї:
ва
на
на
на

цілий рік . . . .
20
пів року . . .
10
чверть року . . .
5
місяць . . . .
1'70

кор.
кор
кор.
кор.

За границею:
на цілий рік

. .
або
на пів року
. .
або
Поодиноке число

10 рублів
36 франків
8 рублів
18 франків
по 16 сот.

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

Упадок польскої праси.
Отже вже знаємо, хто побив редакто
ра Цгіеппік-а роїек-ого д-ра ОсташевскогоБараньского і як збула ся тота ціла по
дія. В К цц ег-і 1\¥0\У8к-ім помістив слух,
техніки Тадей Мокловский опись сеі події
(яку сконфіскувала ц. к. прокуратория) і
подав свою адресу для ужитку полїциї.
Дуже сумне се сьвідоцтво для Вгіеппік-а роїек-ого, що сама польска молодїж
не видить можности інакше розправити ся
з ним, як лише терором. Цгіеппік воює не
від нині інсинуациями, клеветами, коварством і уже виробив собі справжню »си
стему в своїм шельмовстві». Тож »фізична
відправа» п. Мокловского не відносила ся
певно до того одного виступленя Бгіеппік-а
роїзк-ого, але до цілого духа і напрямку
єго коварскої ДІЯЛЬНОСТІ!.
Ми вже зазначили в попереднім числі,
що з загальників Бхіеппік-а про провокацийних аґентів »не знати було, куди єще
чесний орґан загне кирпу і на кого відтак
натякне»... Але що одній каналії «перебили« договорити, се висказала друга... бо в
їх «шельмовстві є вже система»...
Ото АУіек X X приніс статю, в якій
між иньніими сказан о: »М и не є а в с т р и й с к и м и п а т р і о т а м и, але справді трудно
зрозуміти, я к и й ми, Поляки, можемо ма
ти інтерес в тім, або навіть лишень при
ємність, щоби австрийске нравительстко ун о к о р я л о с я п е р е д р о с и й с к и м або
пруским. Тимбільше трудно зрозуміти, що
кому з нас може залежати на тім, щоби
намісник Поляк, хотяй австрийский уряд
ник, мусів висказувати жаль росийскому
консулеви, або мусів подавати ся до ди
місиї, коли би не хотів згодити ся на се
упокорене. Бо . такий буде передовсім на
слідок зневаженя росийского гербу.
«Сумнїваємо ся, чи найзавзятїйші по
літичні противники ґр. Пінїньского, хотіли
єго примусити до уступленя т а к и м с п о 
с о б о м і в т а к и х о б с т а в и н а х . Бо се
було би, будь-щ о-будь, знехтованєм нашо
го народного достоїньства, не говорячи
про се, що не лише край, але навіть опозицийні сторонництва, не богато зискали
би на тім, коли би наслїдником ґр. Пінїнь
ского став — а лише такий міг би стати
в подібних обставинах — якийсь віденьский бюрократ, або ультральояльний консерватист.
« Є д и н о Р у с и н и , які уважають ни
нішнього
намісника
найнебезпечнїйшим
своїм ворогом і всякими способами інтриґують против него, м а ю т ь в тім і н т е 
р е с , щоби єго примусити до уступленя.
Фальшивими є припущена, що поль
ска молодїж демонструє з п іду щеня фанта
стичних провокаторів, але п о в и н н а г л я 
д іт и , щ о б и н е с т а л а
б е з с ь в ід о м им о р у д и є м р у с к о ї ін т р и ґ и » .
Нема Мокловского межи Русинами, але
за богато чести для такої каналії, щоби
рука амбітного і перепитого ідеалом прав
ди і слушности молодця, спочала на мідя
нім лици гиєни в людскім тілі. Ш кода, мо
лодим людям ризикувати цілою своєю бу-

Виходить у Львові щ о два
крім неділь і руски х д і я
О 0*1, год. пополудни.
Редакция, адміністрацій і '
експедиция «Руслана» під 4 .1 .
пі.Домбровского(Хорунщини).Еж©педиция місцева в А г е н ц ії Соколовского в пасаж і Гавемааж.
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дучностию, щоби таким дневникарским ша пкі плоди, тоді она убояла ся. Але замість
кал ям подати єще нагоду, розтрубіти свій здержати молодїж розумними і ч е с н и м и
поличник на всі части сьвіта, зробити себе арґументами, она хоче помочи собі ложею,
«менченнїкєм справи народовей“ і відбира викрутами та інсинуациями. Тому і попала
ти телєґрами співчутя...
в погорду у молодім, незіпсутім єще поЩ ож до самої інсинуациї, виненої на колїню і стратила всякий вплив над молоРусинів, то она є так грубо ложною, що дїжию. Для таких підущувачів і крутіїв
може зашкодити лише дневникарскій чести польска молодїж має лише погорду. Се
сих орґанів, в яких появила ся і ще поя- вимовне сьвідоцтво теперішнього занепаду
вить ся. Як се можливо припустити, щоби галицко-польскої праси.
польску. молодїж, яка тисячною гурмою
сьпіває патріотичні нольскі пісні на моги
лі повстанців з р. 1863., відтак кількатисячною товпою садить з личаківского цминтаря аж на другий конець міста, переби
З Праги
ває полїцийні кордони і обходить аж че
От вже добігає і другий тиждень побуту
рез „Новий сьвіт“ . щоби дістати ся перед
росийский консулят — щоби тоту кілька- україньскої молодїжи в Празі; протяг часу ко
тисячну громаду молодих, польских патріо роткий, а однак змістом своїм богатий. Слн го
тів вправила в рух... руска молодїж, якої ворю про зміст сего часу, то розумію через се
заінтересоване ся нами суспільності! ческої і
тепер нема у Львові?
Ми не згадували би про сей вибрик праси, форму, в яких се заінтересоване проя^ іе к -у XX, коли би... не система, яка вляеть ся, а вкінци наслідки та результати, до
перебиває ся
в тім
шельмовстві. Бо яких оно довело. Я зверну передовсім увагу на
ото Бгіеппік роїккі повторив цілу сю прасу і на першім місци згадаю про «Кагосіпі
статю н а ч і л ь н і м
мі с ц и
н е д і л і - Іізіу», знані зі свого руссофільства. По причині
ш н ь о г о ч и с л а. Надто Ргге<І8і¥І1; за нашого приїзду они помістили статю, в котрій
становляючи ся над дірою в росийскім говорячи про молодїж нашу у Празі, уживають
гербі, припускає, що є ї з р о б и в ’ по д е  слів: гизіі акасіетікоуе, що в ческім язиці зна
м о н с т р а ц і ї х т о с ь , к о м у з а л е ж а л о чить «российскі» (в чеській мові наша назва
н а т і м , а б и к и н у т и п і д о з р і н є н а д е - звучить: гивіпзкі акаїїешікоуе або икгаіпзкі).
м о н с т р у ю ч у м о л о д ї ж , щ о о н а з н е  При тій нагоді подають цілу масу нісенітниць,
важ и л а роси й ски й
г е р б . Де буде ось н. пр. говорячи, що ми домагаємо ся уні
польска нраса в дальшім ході сплетень та верситету з »)ахукет уеікогизкут», і що тіль
інсинуаций шукати того ,,хтось“ — покаже ки в переходовім стані має його заступити нарічіе шаіогизке і т. и. Над таким інформованем
сн небавом.
про
наші постуляти читачів (а «Цатосіпі Іізіу» —
Ось, вчера зібрало ся знов коло тися
те
найбільше
читаний дневник), котре вийшло з
ча молодїжи коло иамяткової каплиці „на
Вульцї“ , щоби почтити річницю повстанн. «кгиііи гизкусЬ акасіетікй V Ргаге» (певно від
Відтак товпа рушила до міста і устроїла сего одного представителя «русских ґалїчан»),
демонстрації!, в яких навіть потекла кров. ми переходимо до порядку дневного і на него
Щ о не прийшло до більш ого якого скан не реагуємо; але ми не могли перейти до по
далю, треба завдячити лише війсковим по- рядку дневного над сим фактом, що нас назва
готовлнм, які заздалегідь обсадили всі мі но «гизкуту» — що сим впроваджує ся чита
сця, куди демонстранти могли би зміряти. ючу чеську суспільність в блуд. Молодїж виго
Нинішні дневники описують широко ті по товила протав тому заяву і трьох єї репрезен
дії, а намісниківский орґан, Оагеіа пагоЗо- тантів появило ся вредакциїзгаданого журнала.
\уа, в передній статі висказує ся про них Цікавий був сей іпіегичеіу з п. референтом славяньских справ. Чули ми тут, що ми внравдї
так:
„В ід сеі хвилі тих, які до уличних етнографічно відрубна Група, але відрубним на
авантур заохочую ть, або наклонюють не- родом ми не єсьмо, що українского народа він
сьвідомі товпи, не можемо вже уважати не знає (шкода!), що язик наш то нарічіє і т. п.
дїлаючими в добрій вірі, але просто таки Але і з нашої сторони почув п. знаток Славяньми, що хотять шкоду заподіяти польскому щини аргументи і докази, де що признавав, де
народови. К о л и о н и є и н ь ш о ї н а р о д  чому перечив, посипали ся назвиска учених;
но сти , ч и м
п о л ь с к о ї( ! ) , повинен до тов. Брик зачав цитувати істориків і фільольоних примінити ся карний закон, — а о ґів, навіть росийських, що довели самостійностж
с к і л ь к о б у л и би П о л я к а м и з у р о  нашої мови і взагалі народа — ми почули у
д ж е н а ^ ) , не лише сей закон, але і опі- відповідь, що се все єще не рішене і ноки-що
нїя цілої польскої суспільності! мусить він знає один народ «гизку» — а коли йому д о 
звернути ся против них, як против шкід казано, що сему перечить не то фільольоґія але
істория і само жигє вкінци, то значить правда
ників власного народа“ .
Оттак шукає собі польска праса жер- научна і житєва — видвигнув послїдний аргу
твенного агнця за власні свої гріхи. Бо мент, по правді сказавши — найщирійший:
виновником сих демонстраций, під яких правда научна і правда житя є правдою научзнаком тепер живемо тепер у Львові, не є ною — но політика є політикою — і з нею му
хто нньший, як та сама праса, яка розду симо ся числити і єї правила узгляднити.
Ми мусимо признати, що сі слова вельми
вала народну буту і нетерпимість, яка вже
в краю не хотіла знати Русинів, а навіть щирі — бодай наш «руссофіл» нїколи-б так щи
в такі бурливі дни, як послїдні, з фанфа рим не був і таким аргументом нїколи-б не за
ронадою пиш е: м и н е є а в с т р и й с к и - слонив ся. Тепер ми порозуміли ся: ми маємо
рацию, бо по нашій стороні правда — але — але
м и п а т р іо т а м и !
А коли підущуванє ираси принесло тер — політика приказує не признавати нам сеі ра
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циї. Мені здаеть сн, що ми дістали повну сатисфакцию сими словам и.— Більше як годинна
ся замітка і вельми характеристична диспута
скінчилась осьвідченем — що нашої заяви «Магосіпі Іізіу< не помістять в формі, в якій була
висти.іїзована і зредаґована, ставили нам услівя: не називати себе молодїж гизіпзка, не го
ворити, «що ми не єсьмо ргізіизпіку гизкеЬо
пагосіа*, не згадувати иро кривди в Росиї, а
вкінци не уживати слів «ренеґати, зрадники*
про москвофілів, но молодїж заявила, що она
ніяких концесий і уступств не зробить ніколи, де
ходить о ідею, засадничість і правду, там тор
гів нема. На тім скінчив ся іпієг \уіє \у в редакциї, молодїж опустила єї льокаль в переконаню, що сповнила гідно свій обовязок — а з
вдоволенєм, що її переконане та тверджене не
можна було оспорити ніяким арґументом, та що
тверджень своїх противна сторона боронила оди
ноким, всесильним арґументом: «політика*.
(Дальше буде).

вича). Чисто руских народних шкіл в Галичині львівскої рускої ґімназиї до рускої ґімназиї в
сьогодні зовсім нема, основним законам відпо Перемишли.
— Демонструючий Льзів. Від часу вжесїньсковідають лише польскі школи — в диазі руских
школах мусять діти учити ся по иольски. Дав- го процесу маєм з у Львові цілий ряд польских
демонстраций. Старі дали лихий примір, демон
нїйше були в Галичині рускі препаранди, тепер струючи перед нїмецким консулятом підчас від
руских семинарий учительских зовсім нема. Пі слонена памятяика иольского поета Корнеля Усля справозданя краєвої ради шкільної за рік єйского. В д того часу польска молодїж акаде
1900 901 є в Галичині чинних шкіл нольских мічна і ґімназияльна устроює майже що тижня
2121, а диазі руских 2157. Отже дані наведені нову демонстрацию. Демонстрації перед нїмецкям консулятом переїли ся, те іер прийшла чер
кн. Радзївілом не відповідають дїйсности. (Дать-і га на росийский. Кілька днів тому — як звісно
ше наводить др. Затлєр голоси рускої праси про — ґімназияльна молодїж устроїла велику д е 
народне шкільництво після статий д. Р. Сембра монстрацию перед росийским консулятом. Вчетовича). Наведені мчою погляди про Галичину ра вечером знова демонстровано, але з більшим
— говорив дальше др. Затлєр — висказав пу напором, а навіть прийшло до проливу крови.
Початок вчерашної демонстрациї вийшов
бліцист Роман Сембратович в многих австрий- з Вульки, де молодїж академічна, ґімназиясти і
ских часописах як: «Біе 2еіі«, «Біе \Уауе«, X- робітники зібрали ся перед каплицею, побудо
ЗігаЬІеп*. Дотичні статї підписував д. Сембра-] ваною на памятку січневого повстаня. Там відтович повним іменем. Він також не відпирає ся ; сьпівано патріотичні польскі піснї, виголошено
своїх статий поміщених в Німеччині під псевдо- і промови і вирушено з поворотом до міста. По
хід ступав спокійно ул. Вулецкою. При вході на
нїмом «Еіп ^аІігівсЬег 81ауе< або підписаних ул. Льва Сапіги відділ полїциї прилучив ся з за
буквами »О 8* — «К. 5* — і т. д. З а те поси ду до демонстрантів і йшов за ними ул. Коперлано п. Сембратовичеви листи з погрозами, ви- ника. Коло почти демонстранти звернули на ул.
зивано його на двоєбій і т. д., но ніколи не за- Словацкого, в якої сусідстві стоїть росийский
консулат, але перед ним стояв кордон полїциї.
II
II
скаржено його до суду, щоби не дати йому
Похід сьпіваючи, перейшов улицями 3. мая, Яспромоги перевести доказ правди. Проте я не гайлоньскою, Кароля Людвика аж до пасажу
маю ніякої причини відкликувати що-небудь з Міколяша. Ту під напором полїциї похід урвав
Як звісно, у вжесїньский справі вніс був того, що я сказав 10. грудня і нїчо не відкли ся, часть демонстрантів війшла до пасажу, а ча
кн. Радзївіл інтерпеляцию в нїмецкім парламен чу! Кн. Радзівілови раджу, нехай своїх земляків стина пішла в гору ул. Коперника. З а демон
ті. На се одержав рішучу і безпощадну відповідь в Галичині спонукає, щоби на будуче поборю странтами до пасажу Міколяша війшла патроля
полїциї і війска та арештувала одного мущину.
від нїмецкого канцлера: що нїмецке правитель- ючи сего рода вискази, не вдавали ся на доро Офіцир, що проводив війском, визначив пятьох
ство піде дальше по дорозі ґерманїзациї схід гу двоєбоїв, заборонених католицкою церквою, вояків, аби арештованого відвели на головний
них провінций держави, і не лише буде кольо- — але щоби удали ся на дозволену сею цер одвах при пл. св. Духа. Та ледви патроля ру
шила з місця, коло неї зробила ся неможлива
нїзувати там нїмецкого мужика, але також бу квою судову дорогу!*
глота. Вояки держали арештованого за руки і
де старати ся о створене нїмецкого юнкерства,
Отеє слова д-ра Затлєра. Такої думки є у- крок за кроком посували ся улицями Сокола,
щоби зрівноважити впливи польскої шляхти.
ся обєктивна чужа праса.
Д".
Зиморовича, Академічною, Фредри, Баторого,
Немов на оправдане сеї негуманної орґії
Галицкою і Театральною до одваху. Товпа кри
чала: «осІЬіб, піе сіаб* і сунула майже по пятах
«сили перед правом*, нїмецкий посол др. Кароль
за патролею. Груди снігу, болота і камінє гу
Затлєр, звернув увагу нїмецкого парламенту на
стим градом летіло за патролею. Вояки цілий
се, що Поляки не інакше поводять ся з Руси
час боронили ся баґнетами. На ул. Фредри прий
нами в Галичині і в своїй довгій та незвичайноІ
шли їм в поміч два полїциянти з блискучими
— Календар. — Ві в т о р н и к : гр.-кат. Павла шаблями в руках. Полїциянти кинули ся на ата
старанній бесіді сказав між иньшим таке:
і ііоана; рим.-кат. Кароля. — В с е р е д у : гр.- куючих демонстрантів і зранили пять осіб. По
«Мої панове! Як я дня 10. грудня 1901 го кат. Петра; рим.-кат. Францїшка.
таких кровавих пригодах прийшла патроля з
ворив про галицку адмінїстрацию і про галицкі
— Від Адміністрацій'. Всіх, що доси не звер увязненим на одвах.
відносини, старав ся я зібрати як найбільше нули висиланих їм «на показ* чисел «Руслана*,
Ескортуючі вояки поранені на лици каміобєктивного материялу. Я не опираю своїх ви-і уважаємо нашими постійними передплатниками, иями, виглядали як по якій кровавій битві. За
сказів на бесідах виголошених в австрийскім вписуємо їх до книг і просимо їх точно приси хвилю одвах окружили товпи народа. Проклони,
грозби, а за ними град каміня посипали ся на
парламенті під охороною ненарушимости по- лати передплату.
сольскої. Но противно, я покликую ся на пози — Віче руско-україньскої молодїжи академічної відділ війска. Нараз офіцир, командант одваху,
закликав »\УасНе апігеїеп*, а коли ще раз по
тивні дані в розвідках мужів, котрі сї розвідки у Відни, яке мало відбути ся нині, заборонила сипали ся каміня, офіцир закомендував «наби
полїция.
підписали повними іменами, на публіцистів д-ра
вати*. Набиті карабіни при ногах вояків розлю
—- ВПреосьв. Митрополит Шептицчий — як го тили ще більше демонстрантів, а град каміня
Івана Франка і Романа Сембратовича. Я яко
історик обовязаний на сїй трибурї голосити ворять в кругах духовеньства — наміряє скли був виразом їх злости. В тій хвили офіцир кри
кати в осени сего року дивцезальний синод. Скли
тільки се, що може видержати прилюдну крити кане сего синоду показало ся — кажуть — по кнув по польски: «Єсли ще один камінь поле
тить в сторону войска, прикажу стріляти*. На
ку. Наколи би мої попередні вискази оказали трібним по части з огляду на деякі постанови стала хвиля глухої мовчанки, деякі почали роз
ся безосновними, я напевно признав би се при провінціонального синоду з 1891. року, котрі ходити ся, але новий град каміня полетів на
людно. Але я не можу сего признати, навпаки треба розібрати і вияснити, а по час ї й задля одвах. На площі була сама молодїж, старші за
з радостю мушу сконстатувати, що дані посла деяких справ стоячих на дневнім порядку ни- брали ся. Офіцир вислав кількох вояків з канїшної хвилі'.
пралем, аби розігнати демонстрантів. Найблизші,
кн. Радзївіла не суть правдиві. Я маю на се до
— Про® Ґавлїковский, про котрого ми недав майже самі діти, розлетїли ся на всі сторони.
казовий материял. (Ту цитує посол др. Затлєр но тому мали нагоду згадувати не «не злим і З старшою молодїжию була біда. Вояки кольз великою точностю дані про галицке шкіль тихим словом*, переносить ся, а зглядно зістав бами били одного по другім і ледви по чверть
ництво після послїдних статий д. Р. Сембрато перенесений, з новим шкільним півроком з годині змогли виперти всіх з площі св. Д уха,
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Крім тої одної каварки, що си
діла з ним цілий вечір, присідали
АНТІН КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ.
до нашого стола ще дві иньші: Катя і Міна. Катя досить собі пога
ненька женіцина, яких трицятьпять
років — молодша її сестра Міна
мала на собі всі познаки молодечої
сьвіжости. Пятнацятилїтня, пухка,
Д р. І в а н о в и Г р и н е в е ц ь к о м у
троха навіть за соромлива на кана спомин.
варку.
Були се Мадярки. Катя жила
Ми сиділи в нічній каварнї — вже кілька років у Чернівцях—тож
довго, довго...
вивчила ся добре німецької мови.
Мій приятель сидів побіч дово Міна була тут усього три місяці.
лі гарної каварки, пригортав її до Не вспіла ще досі вивчити ся по
себе, плів їй якісь нісенітниці; вона нїмецьки — тому дуже мало гово
щебетала всілякі любощі... фальши рила з нами. Більше сиділа мов
вим, штучним тоном, натягаючи чки, сумна, задумана.
його раз по раз на коняки для се
Вони присідали ся до нас до
бе і для двох товаришок. Ошоло- сить часто. Посидять хвилину, вимлений тютюновим димом, безлї- пють кілька коняків і забирають ся
чю коняків і облесними словами до иньших гостин.
дівчини забував, здавало ся, про
А гостий було повно в передніх
свої клопоти. Був навіть доволі кімнатах і в одній за нами.
оживлений, веселий.
Коло четвертої години я хотів
Я радував ся тими свобідними уже вставати, коли нараз отвирайого хвилями, тож хоч нудило мене ють си з лопотом двері від задньої
се окруженє, хоч мучила пуста ба кімнати і вилітає із відтам Міна зі
лаканина, я дотримував йому това сльозами в очах. Біжить прямо до
риства.
нас. Майже впала в крісло.

Школа жатя.

— Вже знов!... — крикнула Ка на дивила ся німо перед себе —
з безмежним сумом в очех.
тя, що сиділа при нашім столі.
— Я не знаю .що вже робити
Міна мовчить.
з
тобою.
Я нагоню тебе на сто ві
Не діставши відповіди, схопила
трів,
тай
іди на улицю, коли не хо
ся старша сестра, полетіла до сусі
чеш
їсти
хліба чесно запрацьовано
дньої кімнати.
го... — кричить Катя успокоївши
-■ Знов, знов зачнеть ся! Знов
ся троха.
буде мене мучити! Боже, яка я бі
— Що-ж таке? Що-ж сталося?
дна!... — простогнала Міна.
— питаємо оба нараз.
Заки ми могли дізнати ся, що
А що! От дич погана! чисто
таке скоїло ся, вилетіла Катя із звір в лїса! Не знає, як поводити
зьвірською злобою в очех і припа ся з людьми. Що не прошу, що
ла до сестри.
не благаю! Ні... вона від гостий т і
— Ти, ти, ти дідьку, ти чорте, кає!...
чого ти мучиш мене, чого ти за— Та може обидив хто?... Ну,
троюєш мені житє...
що вам стало ся?
Міна мовчить.
І накинула ся на Міну із со
— Де, де обидив! Я знаю її!
тнею всіляких поганих проклонів,
сварила, ганьбила зразу по нїмець Вона не перший раз зробила мені
ки, потім по мадярська — вкінци се!... А най мене чорти візьмуть, як
розплакала ся нервовим, судорож я не плюну на всьо і не заберу ся,
ним плачем. З цілої тої сцени ми а ти роби, що хочеш!...
По хвилі:
вирозуміли лише, що Міна прови
нила ся чимсь проти когось із го
— Я стараю ся, я мучу ся че
стий. Але як, у який спосіб — годі рез неї, я бідую тут... а вона!... Чи
було вирозуміти. Мусїла то бути не треба би мені тут сидіти нині? Та-ж
мала провина, коли сестра скарта я пішла би до «Габсбурґа* і пану
ла її так сильно.
вала би! Чи-ж я мусїла би сидіти
А поки-що Катя ридала, а Мі тут цілими ночами за трицять ле-

з
«бо демонстранти боронили ся і старали ся роз- парку. Інспектор парку скочив на поміч і засл )- 40 К (в тій квоті від д-ра Е. 20 К); С. К. зі
оружити вояків. Одному вирвали баґнет, а два нив собою короля. Наслідком сего король вий Львова 10 К, А. Чемериньский Будзанів 1 К 35
карабіни ушкоджено.
шов ціло, а інспектор поніс тяжкі рани». Друга с., о. І. Кушик, Синьків 10 К, о. І. Кулицкий
Взагалі' арештовано вчера три особі: одно телеграма з Відня звучить: >Вість про замах Маркопіль складку 20 К (від себе 15 К 40 с.,
го техніка, якогось шевця і одного слюсаря. Ра на грецкого короля не є правдива, а вий збірку в Ратищи 4 К 60 с.); о. Л. Гриневич з
нених було кількадесять осіб, а межи ними пять шла звідси, що на короля підчас проходу Шумлян складку 39 К (від себе 2 К, коляду з
вояків, що відпроваджували на одвах арешто в Фалєроньскім парку кинув ся струсь; ко Шумлян 17 К, коляду з Славятина 20 К); С.
ваного демонстранта в пасажп Міколяша. —Коло роля заслонив інспектор парку, якого струсь Сімків з Завадки часть доходу з представленя
9. год. вечером в місті був спокій, а перед нї- клювом поранив. Тепер вгадайте, котра те «Ніч Вефлиємска» від аматорів 16 К. о. І. Сумецким і росийским консулятом та перед па- леграма правдива? А може справця замаху мик Волосів складку 16 К (коляду від селян з
мятником Ґолуховского стояло по компанії вій- називає ся »Струсь«, як приміром двзряик при Волосова 12 К від Ф. Зана 1 К, від І. Сумик
2 К і від Олесі І К, о. П. Стукач Тісна від се
ска, а 4. компанія і ескадрона гузарів були в львівскім магістраті називає зя «Лабендзь».
поготові на подвірю дирекциї полїциї.
— Дрібні вісти. В Білгородї помер б. прези бе і своїх парохіян 20 К, о. А. Крушельницкий
— Наслідки демонстрант перед росийским дент кабінету міністрів др. Никола Хрістіц в 83. 3 Білої часть коляди від брацтва ЗО К, Д. Деньконсулятом. Професори львівских Гімназий одер р. житя. — Віче кравців відбуло ся вчера при ко Бурштин другу збірку 23 К 20 с., (від Ліжали лриказ перевести слідство і пригадати у- участи около 400 осіб. — На праскій полїтехнї- щиньского 6 К 80 с., С. Копцюха 2 К, Воляньченикам, що їм не вільно брати участи в де цї відбула ся перша промоция надкомісаря бу ского 2 К, Баліцкого З К, Телїховского 2 К,Лимонстрациях. Таку осторогу оголосив своїм уче- дівництва, Івана Баста, на доктора технічних сяка І К, Фрухта 1 К, ФоГля І К, Малька 1 К,
Крайковского 1 К, Коцана 40 е_ Дм. Денька 2
никам проф. IV Гімназиї др. Яворовский, але коли наук.
йшов в суботу зі школи до дому, напав на него
— В нашій Адмінїстрациі зложила на фонд К); о. Д. Хомин Шульганівка збірку в день Но
технік Кібер і ударив професора в лице. Проти академиків Вп. п-ї Олена Гординьска з Куль- вого Року від громадян Шульганівки і Долини
напасника прокуратория зарядила слідство і при- чиць 6 К (від себе 4 К, Наталії і Мачнюсї Гор- 9 К 20 с., о. Ів. Каранович Миколаїв к. Бродів
коляду від громади 20 К 20 с., о. Фр. Рабій
казала увязнити Кобера, а в его мешканю за диньских по 1 К).
Самбір місячний дар від місцевих Русинів 67 К
рядила трусеницю.
— На книжочку вкладкову Товариства взаїмч: 35 с., о. І. Ісаїв, Черн'іїв складку 22 К 42 с. (від
— Поляки в австрийскій дипльомациї. Недавно кредиту «Дністер» ч. 1800. на фонд академічної мо о. Филипова 2 К, Ольги Ісаєвої 2 К, о. Івана
тому подали польскі часописи докладний спис лодїжи вплинули дня 15. січня 1902 дальші жертви: Ісаєва 2 К, Орисї Ісаєвої 1 К, брацтва дівочого
всіх Поляків, які занимають визначнїйші стано- М. Девоссер Станиславів 2 К, о. ІЦ. Пєсцьоров- з коляди З К, Ваиди Куровскої 1 К, Т. Баґая 1
виска в динльоматичній галузи державної служ ский Виноград складку 14 К (від І. Сваричев- К, І. Кондрата 20 К, П. Коперского 50 с., М. Луби, а петербурскнй >Кга]< кінчить сей спис ось ского господаря Островець 10 К, І. Бойченюка чиньского 1 К, Н. Кимака 1 К, Т. Ґаха 20 с., Г.
як: Загалом можна числити, що в динльомати 1 К. Ст. Гаврелюка 1 К); Г. Дїдак Зборів, склад Кривенького 1 К, М. Королюка 40 с., М. Голов
чній і консулярній службі е ЗО до 35 Поляків. ку 8 К (від К. Ґалачиньского купця 5 К, С. Бо- ки 20 с., Н. Стефинина 20 с., Н. Шимчука 40 с.,
Ґр. Толуховский незначно, але систематично лярина 2 К і М. Дмитрова 1 К); Д. Гнилянь- М. Перхулина 20 с., І. Ґаха 20 с., Анни Кимак
підпирає польску молодїж, бажаючу иосьвятити ский 1 К 02 с., Читальня «Просьвіти» в Клїцку 20 с., П. Бедруса 20 с., меншими датками пере
ся сій галузи державної служби.
18 К 20 с., о. Г. Гладилович Хирів складку 6 К важно від жіноцтва 4 К 32 с.); о. Т. Леонтович
(від
себе за січень 5 К, І. Мозоля за січень 1 Зашків збірку з акафисту 7 К 75 с., М. Мико— Огні в 1901 році. Краєвий союз охотничих
огневих сторожей у Львові оголосив статистику К); о. 3. Сїменович, Гостів з соборного акафи- лайчук з Куличкова 7 К, о. К. Зиблїкевич Черпожеж в Галичині за 1901. рік. Після сего ви сту і коляду 10 К, о. Д. Лисий Ланчин 6 К, о. нелиця 4 К (від себе 2 К, від жениЕмилїї 2 К);
(Дальше буде).
казу було 694 огнів: 169 по містах, а 525 по се Збудовский Зубрзць, складку 9 К 20 с. від Зубрецкої
громади
7
К
20
с.,
одного
Поляка
2
К);
По
день
26.
січня
включно вилинуло
лах. Згоріло 2.441 домів, 2.780 господареких бу
динків, 15 промислових заведень і 1 церква. При Товариство ремісників »Поміч» Підгайцї ЗО К, 43.588 К 24 сот.
пожежах згинуло 8 осіб. — Шкоди виносили Л. Фединьский Мости вел. 2 с, др. Андроник
10,895.977 К, з сего 8,289.561 К припадає на мі Могильницкий Рогатин, складку 88 К 82 (збірку
ста, а 2,606.416 К на села. З того були обезпе- на обіді у Бізанца ЗО К, з акафисту в Стиняві
чені на 5,194.780 К по містах, а на 1,237.118 К ниж 14 К 66 с., від громадян в Стиняві ниж.
по селах — разом 6,431.904 К. Причини огнів на руки'Т. Лецюка 16 К 44 с., коляда школя
були: підпали в 21 случаях по містах, а в 53 рів в Стиняві ниж. 7 К 72 с., від громадян РозВідень, 27. січня. Відносини у Львові оціню
по селах; необачність в 39 случаях по містах а гірча 20 К); о. Яків Косоноцкий Подільцї 20 К і
20
с.
(від
себе
дальшу
вкладку
6
К,
з
коляди
ють
міродатні
круги зовсім нестерпимими. Важ
в 60 по селах; лиха будова домів в 21 случаях
по містах, а в 18 по селах; грім ударив в З 13 К, від М. Задорожного 1 К, С. Бобія 20 с.); ні зміни послідують.
случаях по містах, а в 29 по селах; незвісні о. Андрей Тимус Гумниска 11 К (з коляди бра
Відень, 27. січня. УУіепег 2Л§. доносить в
причини пожежи в 75 случаях по містах, а в тів церковних в Гумнисках 8 К, від читальни неурядовій части, що державна рада буде скли
ків в Гумнисках нових і старих і від С. Сороц345 по селах.
кого З К); о. І. Савчиньский Єрмарківка 31 К кана на день 4. лютого.
— Сумнїва похвала. Про славного тенора Яна 06 с., (від себе 5 К, складку в церкві 11 К 06 с.,
Будапешт, 27. січня. На соботнїшнім засїРешкого, який недавно виступив в великій опе від молодечого брацтва 10 К, від старшого брацданю
угорского сойму посол Ґорове інтерпелю
рі в Парижи, відтворюючи ролю Зіґфріда в рів- тва 5 К); о. К. Павловский Суха воля збірку в
ноіменній опері Ришарда Ваґнера заміщено ось церкві 13 К, з того 4 К для Парани, о. Д. Дея вав в справі політичних демонстраций студен
яку рецензию: Ян Решке виступив нарешті в кий Старий Самбір, складку міщан 16 К, о. Ю. тів університету з народної партиї, на що відпо
тутешній опері, принятий ентузиястично публи- Гумпцкнй Бутири 10 К (від себе 5 К, від о. Ше- відав мінїстер просьвіти др. Влясіч.
кою, яка певно оцінює заслугу знаменитого ар леметки 5 К); Читальня «Просьвіти» Товмач з
Берлин, 27. січня. Князя Вали, що приїхав
тиста, що з невгашеним запалом посьвячує коляди 23 К, о. Д. Курдидчк Звинячкавід брацнадточені віком сили і струджений ^олос для ) тва церковного 20 К, о. Н. Анастазієвский Сапо- ту, витали на двірци цісар Вільгельм з князя
відтвореня молодечої постати Зіґфріда.
гів, з коляди від громадян 15 К, о. Л. Горале- ми, анґлїйский амбасадор і Генерали.
Женева, 27. січня. Кн. Петро Караґеорґе— Дирекция „Чпіо са1Ьоііса“ внесла рекурс вич, Угерско 25 К (від старшого брацтва цер
проти розвязаня сего товариства.
ковного 20 К, від молодшого брацтва церковно вич перед виїздом до Петербурга оголосив ма
— Замах на грецкого короля. Ііоред нами го 5 К); др. Данилович Тернопіль від Товари ніфест до сербского народа, в якім взиває єго,
лежать дві телєґрами про атентат на грец ства «Мііцаньске брацтво» 25 К, Р. Перфецкий, поставити памятник свому дїдови »чорному Юкого короля в Атенах. В одній телєґрамі доно проф. Гімн. Відень, для молодїжи без ріжницї рієви з Тополі», котрий причинив ся до освобосять з Парижа телєґрафовану вість з Атен от- партиї 40 К, о. Т. Мурович, Лолин, за січень З
дженя Сербії з під, турецкого ярма.
сего змісту: »Якийсь незвісний з імени мущина К; разом того дня 913 К 12 с.
Льондон, 27. січня. Росийский амбасадор,
Дня 16. січня 1902 вплинули дальші жертви:
мабуть божевільний, кинув ся з ножем на ко
роля, коли сей проходжував ся Фалєроньскім Г. Онишкевич з Угнова коляду від хору бурси бар. Сталь, по королївскій коронації! уступить

Т ел єґр ам и .

вів місячно, як би не вона? Але
що-ж.. думаю: дурне, не дасть собі
само ради. Сестра-ж вона мені! Не
кину її. І йду тут на службу і її бе
ру з собою: привчить ся по нїмецьки, познайохмить ся із гістьми, при
викне до каварняного житя — тоді
вже зможемо служити і в ліпшім
льокалю... А вона от як віддячуєть
ся....
— Ну, що-ж раз... стало ся...
поживе — набере розуму.
— Та де набере! Зараз із са
мого початку гості жалували ся,
що вона втікає. Гість хоче пригор
нути її, вона в ноги. Паня якась!
Та ти нуждо знай, що ти каварка,
знай свою службу. Коли вже сидиш
тут на те, аби приманювати гостин,
то роби-ж своє як слід!... Я знаю,
що се погана річ надувати людий
— але як уже не можна зарабляти інакше, то годі! А все-ж таки
сей заробок ціле небо красший, ніж
уличний... А вона знає, що їй ще
лишило ся!... Як не тримати меться наварні — то не мине її улиця.
По хвилі спокійнїйше:
— Я працюю ооь так пятнацять літ. Була вже, як то кажуть,

на возі і під возом. Мала вже і по
шістьдесять у місяць А від гостий
скільки... Умерла мати — вона ли
шила ся. Я взяла її до себе. Думаю: дам їй хліб у руки. Кидаю своє
місце і наймаю ся ось тут із нею.
А всьо лише для неї. Там, де я бу
ла, не хотіли приймити її, бо не зна
ла розмовити ся з гістьми по нїмецьки. А самої не хотіла я пусти
ти. І за се мені дяка.
— Я не піду ніколи до того се
кретаря, — простогнала Міна.
— Не підеш? Ні?... Зараз іди!
Зараз мені іди! А ні, то марш на
сто вітрів! Здохай під плотом і не
признавай ся до мене! Мені і так
Господар говорив уже, що не має
з тебе потіхи, що ти дика, утіка
єш від гостий. Знаєш прецї, яке
твоє собаче право, робити всьо, чо
го хотять гості, позволити робити
зі собою, що їм захочеть ся...
— Але по лици бити себе не
дам.
— Що?... — крикнула Катя і
вибігла до сусїдної кімнати.
Та зараз і вернула.
— Що?... Хто тебе ударив?...
Там нема їх уже. Хто ?... Секретар?...

— Не ударив, але грозив мені.
— Він ? Він ?... А чомуж ти не
сказала ? Я була-б веліла викинути
його! Ну, най він мені більше не
показуєть ся...
А Міна з плачем до нас:
— Він мучить мене вже цілий
тиждень. Я ні і ні. Тікаю від него,
ховаю ся. Він обмерз мені із сво
їми залицянями.
— А щож тебе обходять його
залицяня. Ти роби своє, натягни
його так, аби відхотіло ся йому.
— Я й того пробувала. Усього
пробувала. Нарешті почала тікати.
Він все найшов мене. Я просила на
віть иньших гостий, аби затриму
вали мене. Нині не вирвала ся. По
садив мене на коліна. А тут прихо
дить його пес, той великий, скочив
мені на груди і полизав мене по
лиці. Я відтрутила його, а коли він
знов пхав ся, — я вдарила його по
за уши. А секреті як не лине ме
не, як не скочить до мене: «А ти
сяка, ти така! Яке тобі право до
мого пса! Ти доторкни ся його ще
раз, то я сперу тебе так поза уши!...« Розумієть ся я не могла
довше сидіти...

— Дивіть ся!... А він собака
сказав мені, що наговорила йому
грубостий і втекла!... А песїй син!...
Не має він тут по що показувати
ся більше... Кельнерови скажу ви
кинути його...
— І десяткою приманював ме
не передше і адресу лишив.
— Ну, велика річ адреса! І я
маю його адресу. На те він гість...
А ти як трафиш на свого, також
знати-меш, що робити... До мене
не прийдеш певно на пораду. Ніби
я не бачу, що там з тим бароном
від уланів... Але щож, любочко, житє — школа... Поживеш — навчиш
ся неодного... І я була дурна ко
лись... А нині, бач, жию... Кождому
своє писано...
Я не міг слухати дальших їх
наук. Попросив приятеля розплатити ся. Змучений, а ще більш роз
дражнений вийшов я на улицю.
— Погань, погань... — Проше
птав я.
— Школа житя... — додав мій
приятель.
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зі свого становиска, а єго місце займе посол з
Пекіна, Лєссар.
Відень, 27. січня. Цїсар виїздить дня 4. лю
того до ГІешту.
Прага, 27. січня. Виконуючий комітет чеких послів до сойму і державної ради відбув
вчера засїдане, на якім на разі не ухвалено ні
яких востанов.
Білгород, 27. січня. Король вислав кількох
мужів довіря на довірочну місию за границю.
Заносить ся на зближене Сербії до АвстроУгорщини. Король на послїднім двірскім балю
дуже приязно витав австрийского посла барона
Гайдлєра, а на росийского навіть не звернув
уваги.
Відень, 27. січня. Наслїдник престола архикнязь Франц Фердинанд поїде дня 6. лютого
до Петербурга, подякувати цареви за іменоване
его росийским ґенеразом кавалериї. — Властиво
сї відвідини мають політичний характер, аби
зблизити обі держави на економічнім поли,
дсм

-

С 0 1 .Ю Т М Егпезіа ТІіогпа.

Альманах руско-україньских богословів.

у Львові, в пасажи „ГЕРМАНА“ ул Сонїшна

Прехороше видане на велїновім папері стоїть ли
ше 3 корон.

Небувала, сензацийна проґрама!

Чистий зиск призначений на запомоговий
фонд академиків.
При співучасти війскової музики 80. п. п.
Замовлена приймає п. 3. Сушко, Львів, Ри
1) Увертура (Реклямоґраф). 2) ТЬе бопегз, нок ч. 10. II п. і друкарня п. Вл. Шийковского,
сьпів з електричними демонстрациями. 3) А\»/а- Львів, Коперника ч. 5. — Також книгарня Тов.
іа, незрівнаний жонґлєр. 4. СЬезГег Іойизіопе, Наук. ім. Шевченка, Львів, Чарнецкого ч. 26.
феноменальний американьский циклїст. 5) Моигйіпу, король вломавачів. 6) Орлеаньска дівиця,
найбільший і найгарнїйший образ американьского біоскопу. 7) Орхестра. 8) Братя Адам, модернїстичний гкт Гімнаст. 9) Сагтеп, італїйска су
бретка. 10) Мг. ВигіоІТі, артист в концертовім
свистаню в пальці. 11) Віодоки, славна япаньска
дружина. 12. Орхестра. 13) 15 білих медведїв, 4
з ОФІцинами, садом і огородом
пси, 1 кінь. 14) Марш.
в БЕРЕЖАНАХ (ч. 4. побіч ставу)
Піп дня о 8. год. вечером велике предста-!
вленє. В неділю і сьвята два представленя. Щ о 1
пятницї Нідії -І_іТо представлене. Білети вчаснїйше можна замовляти і набути в конторі Пльона
Зголошеня приймає Редакция >Руслана«.
при ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.
від І. до 16. с чня 1901.

УМ УРОВАНИЙ

РІК ЗАСНОВАНІЇ 1892.

В с іл я к і

—

,Д Н І С Т Е Р“
Львів, ринок ч. 10. (дім >Просьвіти<).
•д а в о ке р у с к е т о в а р и с т в о ас е к у р а ц и й н е ,

обезпечає будинки і е«Т пред
мети движимі против огневих шкід.
• Д н іс т е р » п р и п о р у ч и л и Преосьвящ. Ординарияти В сеч . Д у х о в е и ь е т в у
іж ір в в м в с іх т р е х Е п а р х ій
Фонди Гваранцийні •Дністра» з днем ЗІ. грудня 1900.
Фонд ревервовви . . . 311.540 кор. 11 «от. І
Реаерва премії . . . . 171.942 „ — „ і
разом
Реверва специяльна ,
6.000 „ „ і 520.406і ккор. 65. сот.
Фонд емеритальний
30.924
54
Тарифи •ДиТотра» умірноваиі. Надвижка річна розділяв ся між членів в формі
акоротів. За рік 1900 дістають члени 8% звороту а премії
•Дністер» виплатив до Зі. грудня 1900 відшкодоване 2,120.834 кор. Шкода
А аідую ть ся безпроволочно в присутносги Делегата і 2 членів.
Поліси
М »Диїстра« лринимають при позичках гіпотечних: Банк краавий і Каса
мцадвоети у Львові, Коломиї, Самборі, Долині, Снятинї, ГороденцІ, Теребовли, ЗаліГородку і Богородчаяах.
НА ЖИТЄ треба обезпечатись тілько через «Дністер» в Товаристві взаїмн обезпеч,
а к и х обеапечень
«Дністер іде часть провізи
В Крайові; а ттаких
обезпечень через «Дністер»
провізні' яа русиі публичні
добродійні цїлн; поліси і квіти видав Краківске Товариство рускі
• Дністер» пошукує спосібних агентів, особливо селян господарів в окрестностях,
де ще нема близько аґенций «Дністра» Агенти заробили вже 274.964 кор. провізні.

£

Д ГМ~

продам сейчас за 4.000 зр.

Товариство взаїмних обезпечень
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Зголошеня о аґенциї треба вносити до Дирекциї у Львові.
Селяне! убігайте ся тілько о аґенциї «Дністра»

БАНКУ
[іпотечного.

Розклад поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го мая 1901.
(Приїзд і відївд поданий після часу середво-европейского).
1І0Ї8Д
посп. | особ.
приходить

П 0Ї8Д

до Львова

О ГОДИНІ

1-35

2-20
2-35
145

6- ю 8 Кракова, Берлина, Врршави Відня
6-20 в Чернівців (Іцкан, Галацу), Гусятина
6‘46 8 Брухович, щод. від 16. мая до 15. вер. вк.
7-45 8 Явова
7-40 в Тернополя, Бродів на дв. Підвамче
800
„
„ н а дв. головний
8-Ю а Лавочвого (Пегату) Калуша, Сянока
8-15 в Сокаля, Рави рускої
8-50 8 Кракова, Відня, Варшави, Пешту. Берлина
11-45 в Ряшова, Любачова, Самбора
11- 55 8І Ставиславова (Кересмеве, Потутор)
12- 55 в Явова
1-Ю ві Сколього, Калуша, Хирова а 8 Лавочного від 1. черв, до 15. вер.
314 а Брухович (16. мая до 15. вер. в нед. і сьв.
4-40
зі Самбора, Борислава, Стрия
5- 11 8 Підволочиск (Київа) Бродів на дв. Піде,
5-35
я
я
я
надв.голов.
5-50 в Кракова
5-40 в Чернівців, Іцкав
6-00 8 Сокаля, Белвця і Любачова

Н іч
7-36
8-50
9-41
9-20
8-40
2-31
12-15

8
8
8
в

Брухович (16. мая до 15. вер. в нед. і сьв.)
Брухович від 16. мая до 15. вересня щод.
Явова від 1. мая до 15. вер. щоденно
Янова (від 1. мая до 15. вер. в нед. і сьв.)

9-50 8 Кракова (Відня, Берлина), Ясла, Розвадова
9-40 & Чернівців, Букарешту,
10-20 в Лавочного (Пешту) Хирова, Калуша
10-20 в Підволочиск (Київа), Бродів на дв. Піде.
10-02
’
»
»
на дв. голов.
3-12 в Підволочиск Копвчинець на дв. Підвамче
3-36
„
на дворець головний

, ,,

посп. | особ.
відходить
о годині
155
208
8-30
2-55

240

6-25
6-30
6-43
6-35
8-40
9-00
9-15
9-25
9-42
10-20
10-25
1-25
215
3-05
315
3-26
3-30

НІ ч
6-10
12-45
6-20
6-30

2-51

^•35
7-Ю
7-32
7-25
7-52
9-30
10-30
1100
11.10
11- 32
4-15
445

зі Львова
до Ставиславова. II :двисокого, Потутор
до Підволочиск (Київа) Бродів дв. головний
•
>
» дв. Підвамче
до Лавочного (Мункача, Пешту) Борислава
до Кракова (Відня, Варшави), Берлина

Контора виміни

до Гкглі ого,до ЛаЕОчного(1.лпп.до1б.вер
до Янова
до Підволочиск, Бродів, Гусятина дв. Піда
„
.
»
дв. гол.
до Сокаля, Белвця, Рави рускої і Любачова
до Чернівців,
до Янова від 1. мая до 15. вересня в не
ділі і сьвята
до Брухович від 16. мая до 16. вересня
в неділі' і сьвята
до Стрия, Сколього від 1. мая до ЗО. вер.'
до Явова щоденно від 16. мая до ЗО. вер.
до Брухович шод. від 16. мая до 15. вер.
до Ряшева, Хирова, Любачова

Банку

до Станиславова
до Кракова (Відня, Берлина, Варшави)
до Явова від 1. мая до 15. вер. т. в дні б.
а від 16. вер. до ЗО. цьвіт. 1902 щоденно
до Лавочного (Пешту) Калуша, Хирова
до Тергополя, Бродів дворець головний
„
дворець Підвамче
до Сокаля і Рави рускої
до Брухович (13. мая до 16. в? р. в нед. і сьв
де Явова від 1, мая до 15. вересня
до Чернівців і Іцкан
до Кракова, Відня, Варшави
до Підволочиск, Бродів дв. голови, й
••
>
»
дв. Підза «-о
до Кракова, Відня, Берлина, Самбора
до Брухович від 16. мая до 15. вер, щод

ц к упр. гал. акц.

Гіпотечного
2

купує і продає
ВСЯКІ

папери цінні
і МОНЕТИ
по н а й д е ш е в ш і м кур
с і деннім не мислячи ніякої
провізні.

Герб йічпа числить ся від 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.

чйс «іередно-европейский рівнить ся від часу львівского о 36 мінут, а іменно 12 год. часу середно-европеи;
ского ,== 12 год. 36 мін. часу львівского. — В місті видають білети ївди: Звичайні білети аґенция часописии
Ст. 1. Соколовского в пасажи Гавсмана ч. 9. від 7. год. рано до 8. вечером, а білети звичайні і всякі иньші,
тарйфй, ілюстровані провідники, ровклади ївди І т. п. бюро інформацийне ц. к. велївниць держав них (ул.
Красїцких ч. 5. в подвірю, сходи I I , двері ч. 52.) в урядогих годинах (8—3 а в сьвята 9—12).

Видає і відповідав за редакцию Лей Лопатиньский.

З друкарні В А. Шийю вскою. ■

