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Львів, Субота, дня 2. (15.) марця 1902.

Річник VI.

__________________________________________
Передплата
на >РУ СЛ А Н А » виносить:

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

.
.
.

. 20 кор.
. ю кор;
. б кор.
1-70 кор.

За границею:
на цілий рік

. .
або
на пів року
. .
або
Поодиноке число

16 рублів
36 ф ранків
8 рублів
18 ф ранків
но 16 сот.

\

РУСЛАІІ

• Вирвеш ми очи і душ у 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 псальміз М. Ш аш кевича.

—

Начерк «кого яки оп і зам а.

— —

—Д—

■—

Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвят
О о ’Ь год. пополудни.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция «Руслана» під ч. 1.
пл.Домбровского(Хорунщини).Експедиция місцева в Аґенциі Соколовского в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застереж ене. —
Реклямациї неопечатані вільні
від порта. — Оголошена зви
чайні приймають ся по ціні
20 с. від стрічки, а в «Наді
сланім» 40 с. від стрічки. По
дяки і приватні донесевя по
ЗО с. від стрічки.

—

яка мала би бути якимсь будучим ідеалом,
лише о начерк для обопільних переснрак.
З того зворушенії, яке вже тепер прояви
ло ся в нїмецкім дневннкарстві і в нїмец
ких сторонництвах, показує ся, що д а л е 
ко щ е не н а с п іл а п о р а до п о р о з у м ін и в я з и к о в и х с п р а в а х . Тимто
справедлива є замітка одного з визначних
послів, який стоїть поза ческо-нїмецким
язиковим спором, що се лише корисно мо
же бути для парламентарних і констнтуцийних відносин в монархії, наколи або
зовсім а бодай не так скоро дійде до ческо-нїмецких переговорів. Як довго спір не
є актуальний, буде в раді державній спо
юй і богато пильних справ можна буде
полагодити. Актуальною стане ся та спра
ва однак, скоро почнуть сн формальні
конференцій. Неминучість уємного вислїду
впровадила би сейчас в раді державній
неможливий розлад.

Недостатки хоральних гіродукций надоложила вчасти деклямация «Чигирина» н-нї Оле
ни Будзиновекої, а вповні деклямация «Гама
ли» п. Корнила Устияновича, як і виголошене
власного твору «Елі, елі, ляма сабатанї». З а си
ми деклямация.ми повіяло в авдиториї живо
творним духом. Наш артист-маляр — можна
сьміло сказати — урятував ситуацию нламен
ним настроєм своїм. А в своїй поезиї сказав
стілько правди, пролив над тою Русиею-удовицею стілько щирих слез і показав до очий Р у
синам і еї провідникам стілько похибок їх в на
родній роботі, що ся деклямация була кульмінацийною точкою в обході Тарасового сьвята.
Часть музикальну виконала війскова орхе
стра 30. полку під управою свого капель майстра,
п. Ролля. В програму війшла увертюра чеекого
композитора Фібіха «N00 на К агіоуут Іупе»,
росийского композитора Чайковского «Серенада»
(сольо скрипкове з супроводом оркестри) і Ґріґа
«концерт а-то11 (сольо фортепянове в супрово
ді орхестри). Виконане двох перших композиций випало коректно (наколи поминемо неща
сливого корніста). Зовсім артистично виконано
однакож композицию Ґріґа, а заслугу за повну
удачу треба віддати концертантці, панні Дарнї
Шухевачівнї. Панна Дария зготовила нам дійсно
«артистичний пир« містерним відданєм сеї новітної комнозициї. Суперлятивів тривіальних не
хочемо уживати, але можемо щиро сказати, що
виконанєм сего «концерту» п-на Д. сама вдерла
ся в ряди концертанток фортеиянових — европейских.
Н. В.

(X) Суботня Роїііік подала в ранішнім
внданю під заголовком »начерк язикового
закона< ебвмистий з 24 параграфів зложе
ний виріб і не називає се вправдї виразно
начерком виробленим ческим язиковим
субкомітетом, лише »брулїоном язикового
закона«, який містить в собі многокротно
пересіяні скрізь молодоческе сито предло
ги до розвнзки нзиковово питанії в Чехах
і обнимає так державні як і автономічні
власти.
(З перестрілки, яка винизала
ся наслідком сеї н е д и с к р е ц ні »РоІііік» між староческим орґаном а молодоческим Хагосіпі ЬІ8Іу, як і з голосу
молодоческого, що відозвав ся в сій спра
ві в 5опп- и. Моп1а§8 2,1%, виходить, що
се є начерк посла молодоческого II а нт у ч к а , над котрим однак ще не відбуло
ся голосованє).
Сей начерк виходить з того засновку,
що кождому гіоселенцеви в Чехах повин Тарасове сьвято у Львові.
но бути законно обезнечено, щоби міг в
цілім краю необмежено дійти свого права,
Львівскі руські Товариства опровадили дня
що взято з начерку 1871. р. Постанови про 13. марця 41-роковини смерти Тараса Ш евченка
уживане обидвох язиків краєвих в автоно концертом в сади «Народного Дому». Концерт
мічних властях нереняті з свогочасного зібрав спору частину інтелігенції! руської місце
начерку д-ра Шольца. Начерк обнимає та вій' і виповнив салю по береги. Не доставало ли
кож М о р а в ію , проти чого Німці завзя ше руської молодїжи академічної, киненої тяж 
то виступають.
кими політичними обставинами в чужину. З а 
Сей начерк язикового закона вимагає значив сей факт у вступній річи др. Кость Ле
д в о я з и к о в о с т и у в н їш н ім у р я д о виці ий, сказавш и,.щ о т. зв. «славянофільство»
в а н ю з с т о р о н а м и , а крім того дома- переродило ся в Галичині в »братоубійство“ та
гає ся, щоби полагодженії, яких не дає ся що — на жаль*— „братоубіицнм* йдуть під ру
н а д о м а г а н є с т о р і н або не до осіб, ку і «домородні ренегати», ті самі, з котрими
Вчерашне заеїданє палати послів почало ся
які в справі виступають яко сторони, ма дехто для зовсім ненародних цілей та не для
ють бути уложені в однім з двох краєвих зросту народної сьвідомости і сили «консоліду відчитанєм інтерпеляций і внесень, почім пре
язиків, яким послугує ся особа, для ко вав ся». Галицка Русь — правив дальше бесід зидент міністрів др. Кербер відповідав на інтер
трої видане се полагоджене. Двоязиковість ник — переживає тяжкі часи, боре ся на коме пеляциї. Між иньшимп відповів на інтерпеляциї
є також вимагана д л я а в т о н о м і ч н и х дій кроці о свої права і треба кріпкого духа та н Брайтера і товаришів в справі тов. «ГГпіо сав л а с т и й . У внутрішнім урндованю уста з’єднана всіх суспільних верств, щоби ті невзго іЬоІіса» і в справі безроботя у Львові. Що-до
новляє начерк чисто н їм е ц к у , чисто дини перетривати. До такого • з’єднана» подав другої інтерпеляциї президент міністрів припи
ч е с к у і я з и к о в о м і ш а н у о б л а с т ь бесідник оклик при нагоді «Тарасового сьвчта». сує вину безроботя у Львові надмірному напли
В імени молодїжи промовив відтак технїк вові! робітників з околиці до Львова. Магістрат
з 20%.
З молодоческого боку викликало опо Фр. Тузяк. Він вмінив Тарасовії в заслугу у- Львова і кр. виділ старали ся найти роботу для
відане сего начерку, велике обурене, поза- вільненє народу україньско-руського з тяжкого як найбільшого числа робітників, при звичайних
як на їх думку дневникарске обговорюва кріпацтва, витворене «вольної, поступової ми роботах і при будові зелїзничого насипу на
не лише може пошкодити сій справі і її сли» в Росиї посеред інтелїґенциї та розродже- шляху Львів-Бас'івка. З весною прибудуть нові
заострити. Що Молодочехи не помилили нє ідеї «братерства і рівности» між суспільними роботи при будові дороги до Сихова, унїверситетскої бібліотеки і иньших державних будин
ся в тих поглядах, доказує найкрасше не верствами.
Часть концертова випала сего року слаб ків, яких будова зависить від ухваленя буджедільна статя N. £г. Рге88е. Хоч начерк сей
не є ще принятий ческою язиковою комі- ше, ніж давнїйшими літами. «Львівский Боян» ту. Немало рук найде роботу при будові зелїсиєю, хоч ледви троха виходить поза рам не дуже то підготовляв сй, а хоч вставлено в зницї Львів-.Ужок. Вирочім — заявив др. Кер
ці Ґавчівских язикових «розпорядків і не проґраму нові музичні твори наших композито бер — 'число безробочих сего року у Львові
накладає примусу на двоязиковість уряд рів: Тоїюльницкого, Сїчиньского та Людкевича, зменшилб ся, а зовсім не дасть ся усунути, бо
ників, добачає N. іг. Гге88Є в нїм новий то не подбано о точне виконане сих творів. «Три безроботє зависить від ріжних обставин і услоінструмент до чехізованя Німців. N. £г. фрагменти» (Топольницкого) випали дуже сла вин.
Опісля палата перейшла до дневного по
Ргеззе не хотіла ані предметово прочита бо. Орхестра, фортепян і хори розійшли ся до
ти, ані предметово оцінити сего начерку, крайности. Хор: „Небесная поміч Б ож а“ (комно- рядку, с. є до дальшої
а припускаючи, що політики не схотять зиция Сїчиньского до слів пок. Навроцкого) д е р -!
дискусиї над буджетом
прочитати самого начерку, лише обмежать жав ся лише енергією диріґента, п. Копача, а л е 1краєвої оборони.
Перщий промовляв п. Оберндорф, а по нїм
ся на читаню N. Гг. Ргеззе, то й можемо не одушевив слухачів. «Піснь моя» Сїчиньского!
з гори снодївати ся великого опору нї'мец- (до слів Франка) випала млаво задля млавости: п. К о р о л ь . Бесідник жалує ся, що війсковиіі
ких сторонництв. Вже та одна обставина, і монотовности ритму. Лучше випав хор: »Мо-[ заряд зовсім не звертає уваги на желаня людщо сей начерк розтягає ся не лише на литва» (до слів Ш евченка) Людкевича, підупра-' ности. Руські посли, що заступають З ^ -м іл їо Чехи, але й на М о р а в ію , зворушує Нім вою еамого-ж композитора. В оцінку нових тво новий нарід, не мають в сїй палаті ніякого впли
рів музичних годі нам на сім місци вдавати ся, ву. Правительство може супокійно зречи ся тих
ців до страшного завзятії.
Чехам не розходило си в тім начерку хоч можемо зазначити, іцо переднє місце між кількох голосів руських послів, а тоді весь на
рід кинено на поталу в поььскі руки. Бесідник
о ческо-національну максимальну проґраму, ними заняв п. Людкевич.

Державна рада.

2
жадає узгляднена домагань Русинів: 2 літної
служби у війску, усунена переслідувана вояків,
улекшеня в війскових вправах, реформи війскового карного закона і т. ин., а вкінци жалує ся
на упосліджене у війску руської мови і руської
церкви.
Дальший бесідник кс. Пастор жадає знесе
на реверсів демоляцийних, винагороди за підво
ди, реформи війскового закона карного, підвисшеня винагороди за збіжеві шкоди на маневрах,
узгляднювана війскових реклямаций. Вкінци об
говорює надуживана оружя підчас розрухів в
Триєстї, жадає, аби урльопованим воякам до
зволено брати з собою до дому мундір, який
носили у війску і домагає ся, аби родинам по
кликаних на вправи резервістів давано запо
моги.
Опісля промовляли пп. Свожіль, Кльофач,
Трафоар і Данєляк. Коли сей послїдний почав
свою бесіду по польски, на лавах ческих послів відозвали ся живі оплески. Бесідник промовляв
дальше по нїмецки, порівнуючи видатки на ар
мію з видатками на иньші цїли. Видаток на
армію виносить */8 цілого буджету, а на цїли
просьвіти і шкільництва видає ся ледви 25
часть всіх видатків. Дальше бесідник наводить
жаданя висказані передбесїдниками і обговорює
самоубійства і дезерциї в X корпусі перемискім.
По ц. Данєляку промовляв п. Вільк також по
польски, а кінчив по нїмецки. Підчас єго промо
ви члени польского Кола вийшли демонстрацийно зі салі. Дальше забрав голос мінїстер кр.
оборони Вельсерсгаймб а вкінци референт п.
Швеґель, почім ухвалено буджет міністерства
кр. оборони.
З черги палата приступила до нарад над

у Львові і в Кракові є нольскі. Львівский уні справі поведена ветеринари в Тахав, але палата
верситет був первісно призначений для Русинів, відкинула се внесене.
З сим покінчило ся вчерашне засїданє о
але з часом перейшов в польскі руки.
На 33 галицких ґімназий є лише 4 руські. 6. год. вечером, а слідуюче відбуде ся нині
Руських шкіл народних має бути тілько, що о 10. год. перед полуднем.
польских, а тимчасом на 4.404 народних шкіл є
2.043 польских а 1932 руських, а до того ще
руські школи є в найбільшій части 1 класові,
дуже мало 2- або 4-клясові. Перед утворенєм
кр. шк. ради в 1867. р. було в Галичині більше
-- Календар. В с у б о т у : гр.-кат. Теодота;
руських народних шкіл чим польских, а від
рим-кат. Льонгина. — В н е д іл ю : гр.-кат. Зе1867. р. число руських народних шкіл зменшує иона; ри.м.-кат. Любіна.
ся, а росте число польских шкіл. В тім часі,
— Жіноче віче в Станиславові. Підписаний ко
коли не силувано ходити до школи, Русини са мітет повідомляє отсим, що дня 25. марця (в
мі їх закладали.
Коли би утворено окрему четвер) о 3. годині відбуде ся в Станиславові
руську кр. шк. раду, школи зростали би скорше, в комнатах «Руської Бесіди» ул. Собіского ч.
чим доси. З огляду на такі відносини Русини 28. ж і н о ч е в і ч е. На сім вічу реферувати-муть:
Вп. її. К. Малицка: Про орґанїзацию жіноцтва
домагають ся: аби до міністерства просьвіти по містах і селах. Ви. п. Т. Трусевичівна: Про
покликано представителя руського народу; аби університет. Вп. н. Ев. Бохеньска: Про станоЗ огляду на се, що се буде пер
утворено руську секцию кр. шкільної ради в Га виско жінки.
личині, а тимчасом аби помножено число Руси ший крок на поли орґанїзациї і перша прилюдна
нів в кр. шк. раді; аби креовано посади русь манїфестация руського жіноцтва, просимо о як
найчисленнїйшу участь, щоби той наш перший
ких інспекторів шкільних для народних шкіл. виступ вийшов величаво. Кульчицка, ШахновиРусини домагають ся заснованя окремого русь чева, Цурковска, Карановичева, Баришева, Рибчукого університету у Львові. Число руських сту кова, Мардаровичева, Витошиньска, Весоловска,
дентів виносить тепер понад 800, а руська мова Кобиляньска, Шепаровичева, Скочдополева, Турв остатних часах величезно розвинула ся. Поки мановичева, Чорпенькова.
— З Буська. Виділ філії Руськ. Говіриства
заснує ся окремий руський університет, могуть
иедаґоґічпог.< в Буську запрошує на конференбути обсаджені катедри фаховими силами русь цию, що відбуде ся І. цьвітня с. р. о 3. год. по
кими. Найперше належало би обсадити най полуднії в Буську в кімнаті Читальні «Просьві
ти». Порядок такий: І) Взірцева лєкция прак
важнїйші катедри. а з часом всі иньші.
Дальше бесідник жадає заснованя нових тична з дітьми ПІ-ого степеня 1—2 кл. шкіл на
підставі уст. 89 п. з. «Роман Мстиславич» —
руських ґімназий, причім не треба покликувати або з дітьми IV ого степеня на підставі уст. п.
ся на число учеників-Русинів, що нині учаща з. «Петро Конашевич Сагайдачний». Прелєґент
ють до ґімназий. Коли би засновано ниві руські (наколи хто з пп. тт. не зголосигь ся добро
ґ мназиї, то число учеників зросло би три рази вільно) буде вильосований на місци. 2) Прак
буджетом міністерства просьвіти.
більше. Нині богато родичів-Русинів не посилав тична лєкция з дітьми ІУ-ого степеня на тему:
«Найважнїйші способи ублагородненя дерев ово
По референті др. Старжиньскім забрав го своїх дїтий до ґімназий тому, що сі ґімназиї є чевих». Прелєґент п. І. Коссар. 3) Відчитане
лос н. Р о м а н ч у к . Бесідник зазначте, що під польскі.
протоколу з послїдної конференциї і дискусия
Народні школи не є руські, але утраквісти над, повисшими лєкциями. 4) Відчит вільної те
теперішним правительством, яке все запевнює
про свою обєктивність і справедливість зглядом чні: русько-нольскі, бо польска мова є в них ми п. Осип Лада. 5) (Пожаданий є відчит і иньвсіх народів, Русинам діє ся много гірше чим обовязкова. Противно, в польских народних шко шого ирелєґента, котрий може зголосити ся на
місци). 6) Внесеня членів.
давнїйше. На 21 членів галицкої краєвої шкіль лах руська мова є надобовязкова. Сей стан про— З Коломиї. В неділю дня 16. марна с. р.
ної ради є лише чотирох Русинів, а на пятьох тивить ся приписам властий, треба отже наста відбуде ся звичайна конферепция членів філії
краєвих шкільних інспекторів для народних вати н і заряд просьвіти, аби належито дбав Руського товариства педагогічного в комнатї IV.
шкіл в Галичині є лише один Русин. В нїодній про виконуване приписів закона. Польска мова к.іяси рускої ґімназиї (1 поверх) о 3. год. ноноокружній шкільній раді Русини не мають біль- може бути предметом науки в руських народ лудни. Читати буде проф. Іванець про фізичне
шости, навіть в тих округах, де становлять 85 них школах, але не треба єї протизаконно ро виховане молодїжи. По нідчитї і дискуеиї на сю
тему відбуде ся нарада членів в справі засно
до 90 процент населеня. Окружні шк. ради об бити обовязковим предметом. Заряд просьвіти ваня дівочого інституту і внесеня петнциї до
саджено переважно Поляками, котрі поводять повинен також познайомити ся з потребами і місцевих дотичних властий о засноване 4-кляся ворожо зглядом руського населеня. Навіть жаданями руського народа.
сової жіночої школи з руським язиком внклаПо п. Романчуку промовляв п. Новак. Він довим.
місцеві шкільні ради є лише вчасти в руках
Тарасове сьвято в Станиславові. Молодїж
Русинів, а навіть в громадах, де нема Поляків, !жадає поділу академії красних штук в Празі на
учительскої муж. семинариї в Станиславові уони мають
представителїв в місцевих шк. і ческу і нїмецку.
строює в суботу дня 15. с. м. в сали «Сокола»
радах.
На сім перервано дискусию над буджетом, вечерницї в честь памяти Тараса Шевченка. По
Хотяй число руського населеня в Галичині а п. Гавк домагає ся отвореня дискуеиї над чаток о 4 ’/» год. пополуднії. Вступ за ззпрошедорівнює числу Поляків, то оба університети відиовідию д-ра Кербера на інтерпеляцию в нями вільний. ІІроґрама вечерниць ось така:
сі
ОЛЕКСА КУЗЬМА.

ТРУДНА КАРИЄРА.
Захіісць подати ся на улицю, Турович по
біг на подвірє. Жаль було переривати обсервацию. Та заким успів собі витолковати, що на
нині йора дати обсервациї спокій, перед ним явив ся низонький але кремезний чоловік і спи
тав його, чого він собі тут бажає.
Туровича ударила ся чемність каменичного сторожа. Коли почав думати над тим, як
би то коротко а ясно виложити йому слово
«обсервация», чоловічок показав ся нетерпели
вим і повторив своє питане вже меньше вві
чливо.
«
— Як би то вам сказати — говорив Ту
рович, незражаючись — ви мене може не зро
зумієте... гм... я придивляю ся людскому житю,
так як воно в середині представляєть ся, розу
мієте? Я... гм...
Сторож перебив з якоюсь дикою радістю.
— Вже розумію, вже!
І вхопивши Туровича .за барки, кликнув
голосно:
— Антек, ходи сюда!
З сутериновпх дверий вибіг молодий на
рубок.
— Тримай, вже його маємо!
Антек зловив Туровича крепко за карк і
поміг затягнули його до поблизького мешканя.

Н О В и н к и.

Счинив ся гамір, прибігло ще кілька осіб з каменицї і стали Туровича оглядати. Антек побіг
тимчасом на полїцию.
— А, то небезпечний пташок — сказав
хтось з присутних.
— Та я бачила, як він сюди закрадав ся
— говорила служниця, що стояла недавно з ко
новкою в брамі, і оповіла свою пригоду з ши
рокими коментарями.
— Алеж, люди, я Богу духа винен! Ви по
милили ся і взяли мене за когось иньшого.
Турович поводив ся спокійно. Його навіть
бавило се траґічне непорозумінє, що з приходом
полїцийного аґента скінчить ся комічно. Він уявляв собі наперед лютість иолїцейника, що
дармо лише фатиґував ся.
— А як псявіра делікатно викручує ся.
— То найгірше! Такий вам украде в живі
очи.
— Посидить з рік в криміналі, ей поси
дить...
Прийшов нарешті полїцийний аґент і ви
слухав жалоби каменичного сторожа. Сегодня
пополудни окрадено в сусідній каменици одних
панів. Всякі сліди за злодієм на разі про
пали. Аж тепер побачили присутні сьвідки сесе
індивідуум, як крутило ся по каменици, а запи
тане, чого хоче, признало ся, що заглядає до
середини людских •помешкань.
Ситуация Туровича стала нагло дуже кри
тична, бо його викладу про оббервацию ніхто не
хотів розуміти. Особливо полїцейник жадав від
нього ясної і природної причини, для чого зай
шов на чуже подвірє. Та й обжалованє служни-

ці кидало на нього неясне сьвітло. Його зревідовано від стіп до голови і найдено в кишени
унїверситетску лєґітимацию. Турович утішив ся
і покликував ся на своє академічне достоїньство, але лєґітимацию узнали всі просто —
украденою.
— Арештую вас і прошу за мною! — про
рік аґент суворо і повів Туровича на улицю, де
коло брами ждав вже на них поліцай.
Такий оборот справи зачав Туровичеви ненодобати ся. Але- пес Негсиїее сопіга ріигев!
З побуреним волоеєм, розхрістаною краваткою,
прорваним ковнїрцем та иньшими слідами сво1о арештованя станув він в полїциї перед комісарем і виглядав дійсно на кишеневого злодія.
При протоколі розказав ясно та основно свою
кривду і заапелював до личної інтелїґенциї ко
місари.
Комісар дивив ся цілий час йому бистро
в очи і сказав сухим, різким тоном:
— На жаль, скорше випустити вас не мо
жу, аж завтра.
І Туровича заведено до невеличкої комнати та зачинено на ключ.
Зразу здавало ся йому, іцо то всьо лишр
сон. Тілько вражінь, тілько розчаровань нараз
він зазнавав лише в хаотичних сонних мріях.
Але поволи освоїв ся із своїм положенєм і роз
глядівши, що він в тюрмі сам один, усів на тап
чані та опер голову на долонях.
Яке воно тверде те дійсне житє, яке по
гане! В тій брудній, сірій буденщині нема нічо
го естетичного, нічого ідеального. Нехай дарує
Золя та иньші корифей натуралізму, але ся бру

з
Вступне слово: Вп. др. М. Коцюба. (І). 1. 3. Ґ.
Урбанї: «Воскреснеш Руси сьвяга», поема му
зична на хор мужеекий, тенорове сольо і повну
орхестру ор. 16. 2. ЗсЬиЬегІ: «Оег \¥аіі(1егег»,
басове сольо в супроводі форт. т. А. Крупка. 3.
М. Оансіа: »Ьа Кезщпаїіоп», скрипкове сольо
в супроводі форт. т. Е. Вислоцкий. 4. Ш евчен
ко: «Думи мої», деклямация т. Л. Ясїнчук. 5.
О К.088ІПІ: Оиуегіига до опери «Тапсгеїї», ви
конає повна орхестра. (II). 6. а) Шевченко-Топольницкий: «Три шляхи», б) Б. Яепко: Кек
сіизтап уісіі, сербска нар. пісня, муж. хори а
сареііа. 7 Рг. ВіеЬІ: «Збгспаїа*, виконав смич
ковий квінтет. 8. Вербицкий-Шашкевич: «Не чу
жого ми бажаєм», дует на тенор і баритон в су
проводі форт. тт. А. Дзєконьский і С Шерман.
9. Ю. Словацкий: »О]сіес габ ін тіо п у сЬ * (Фра
ґмент), деклямация т. А. Лучиньский. 10. Тимольский: «Люба-згуба», думка і коломийка,
виконає повна орхестра.
— Іспити зрілости В І академічній ґімназиї
у Львові почне ся устний іспит зрілости дня
28. мая с. р., а в руській ґімназиї в Перемншли
дня 9. червня.. Письменні іспити зрілости поч
нуть ся дня 12. мая.
— ікадемічна молодіш на літний курс не вер
тає до Львова.
Онодї доніс «Ґалїчанїн», що
віденьскі богослови заявили Впреосьв. Митропо
литові! Шептицкому у Відни, що на єго зазив
готові вже на літний піврік вернути до Львова.
По кількох днях два академики, Роман Заячківский і Волод. Янович замістили в «ДІїл і»
заяву, що на великій довірочній нараді віденьскої молодїжи так богословскої як і сьвітскої

ми не потребуємо, але тому, щоби звести ще
одну борбу з Польщею», «бхіеппік роїзкі» при
знає сам, що згадану москвофільску «заяву»
цитує з «Ґалїчанїна», а мимо того в своїй пе
реворотности інсинуує єї не лишень руськоукоаїньскій молодїжи але і цілій руській су
спільносте Принимаємо се до відомости, каже
польекий гакатист, хотя ми сего давно догаду
вались. «О борбу ходило академикам, о борбу
руській прасї, лиш о борбу з Польщею ходить
тим, що ще днесь скликують по селах анальфабетів, щоби ухвалювали жаданя руського уні
верситету. Най же то іцире признане отворить
очи нашим одиницям «голубячої простоти» на
цілу глубину ненависти та переворотности галицких гайдамаків»!! Тільки «Ихіеппік роїзкі»,
а ми додамо, що такої нечуваної переворотно
сти на руській суспільности міг допустити ся
лиш польекий гакатист.
— Жидівска месть. З Турки доносять нам:
Минулого тижня викопано ту тіло
жидів
ки, що вмерла з вини неіспитованої акушер
ки і переведено судово-лїкарску
обдукцию.
Чернь жидівска, хотячи зімстити ся за нарушенє вічного спокою небіщки иісля приписів тал
муда, напала в ночи на 4. с. м на дім повіто
вого лікаря д-ра Карпіньского і на мешканє
слідчого суди! Планера і повибивала веї вікна в
їх мешканях. Кидано камінєм з такою силою,
що рами у вікон а навіть знаряди в кімнаті ноломано. Др. Карніньский разом з родиною, ря
туючи житє, сховав ся в спіжарни, де вікна бу
ли заслонені віконницями. Тепер голосять жидиталмудисти, що то небіїцка так помстила ся
за те, що єї непокоїли по смерти; найшли ся
навіть і такі, що в слідстві зізнають, що они
бачили женщину о півночи, як ішла з окописка
до міста в сторону помешканя др. Карпіньского.
Ж енщина несла в руцї кіш напакований кам і
нєм; — се мала бути згадана небіїцка.
Знесене льотериї. Інспектор начального Vряду ночтової каси ощадности п. Иосиф Цанер,
виголосив онодї у Відни в товаристві людової
просьвіти незвичайно цікаві погляди, в який
спосіб найлекше дала би ся усунути мала ч и 
слова льотерия, яка приносить австрийскому
скарбови 15 мілїонів корон річного доходу. Вся
кі стараня, щоби наклонити котрого небуд. з
дотеперішних австрийских міністрів скарбу до
зрезиґнованя з того огидного податку глупоти і
нужди, були безуспішні і остануть ними так
довго, аж найде ся нове жерело доходу, яким
можна би покрити дохід з числової льотериї.
Референт вносить, що найшов спосіб осягненя
тої цїли і розкриває плян гідний уваги. Основна
гадка представляє ся так: Кождий властитель
книжочки почтової каси щадничої може брати
участь в льотериї тої-ж каси, коли посьвятить
частину процентів від зложеної на книжочку су
ми, котра то сума впливала би до спільного
фонду льогерийного. Коли би властителі почтових книжочок ощадности згодили ся всі на той
плян, можна би урядити сейчас щорічно два
тягненя з двома головними виграними по 50.000
корон і численними меншими виграними по
1.000, 500 і 300 корон а надто зо 3.000 вигра
них по 20 корон. Кождий трисотний учасник
мав би одну виграну. Та можливість виграня

була би — після виводів референта - надзви
чайною заохотою до участи в грі і число вла
стителів книжочок щадничих зроело би. Доходи
пливучі звідси покрили би напевно браки в
скарбі, які би мали повстати в наслідок знесе
на льотериї. Збори приняли виводи бесідника з
повного симпатиєю.
— Голову продає за шитя. Якийсь глухий Ма
дяр оголошує, що «для добра терпячих і для
лікарів, які бажають іти з поступом», готов є
продати свою голову до досьвідів безболісних
за житя. По смерти могуть собі з нею зробити,
що схотять. Цікаво знати, чи найдуть ся куп
ці на мадярску голову.
— Голос шеншини про теорию Шенка. Якась
нїмецка писателька висказує отеї уваги про по
житок і вартість довільного означена полу потомства: «Я не могу зрозуміти, чому учені лю 
ди так заходять ся над розвязкою сеї квестиї,
коли потреба або пожиток сеї розвязки дуже
сумнівні. Чиж люди думають, що уладять сю
справу м удрійте і ліпше, чим природа? Після
мого скромного пересьвідченя, здійснене і при
мічене теориї Шенка в практиці принесло
би лише шкоду людем, а вкінци загрозило би
навіть вигасненєм роду людского, бо на сьвітї
взагалі родичі переважно желають собі мати
хлопців. Прийшло би може і до сего, що розпи
сувано би конкурс з нагородами для материй,
котрі добровільно зрезиґнуюгь з хлопця, а вдо
волять ся мати дівчину. А може мусїли би ви
дати навіть закон, що кожда пара супружа, яка
вже має двох хлопців, повинна мати яко трету
дитину дівчину. А як далеко приміненє теориі Шенка могло би занепокоїти родину! Пре
цінь вже тепер в наслідок пересадних вимогів,
які кождий ставить жигю, діти нераз нарікають
на родичів, чому ви мене на сьвіт видали?
Щож годі було би, коли дитина могла би за
кинути родичам, чому я є дівчиною а не хтопцем ? Я була би вільна, свобідна, могла би пра
цювати на себе, а ви мене скривдили! Чи на
відворот хлопці не нарікали би, що они не є
дівчатами, предвидїтя не дасть ся; о скілько
мені звісно, тепер се не приключає ся. Впрочім, коли би вибір полу залежав виключно від
родичів, то цікава річ, як би по якімсь часі
унормували ся відносини обоїх полів до себе?
Коли-жби нормоване відносин полів хотіла взя
ти в свої руки вдасть, чи не наразилась би на
революцию підданих, не говорячи про те, що
ировіренє і контроля відповідних заряджень властий були би в даній справі зовсім неможливі.
Уживане теориї Шенка спровадило би тоді на
людий нещасте, котрого наслідків годі навіть
предвидїти. Ні, такі справи повинно ся віддати
рііпеню Божої Всевідучости, котрої ніхто не
може потягнути до відвічальности, так як лю
дий. І після моєї гадки Божа Всевідучість не
викриє нам сеї тайни, сеї мистецької штуки
природи, і теория Шенка нозістане мрією.

тальна чернь не стоїть того, аби нею заним ати,
Виспавшись та відпочавши добре по тру
ся в артистичнім творі. Він хотів зобразити дах своєї обсервацийної одисеї, вибрав ся під
нужду жидів, а вони його мало не окамінували! вечір глядати в своїй полїцийній колїзиї пора
Бажав для бідної- дівчини вчинити добро і уві - ди. Зайшов очивидно до каварнї, бо тут надїяв
ковічнити її горе в книжці, а вона віддала йо ся знайти людий розумних, досьвідчених.
В куті при столику узрів Масляницкого і
го на полїцию! Бути мучеником за ідею він
зовсім не має охоти. Хто хоче творити, м усить' поздоровив його. Сей удав, що нічого не бачить,
усунути СЯ ВІД сеї черни, зьвірячої борби о ] і своїм звичаєм, набундючившись, підкручував
єствованє, від жадоб підлих інстинктів. Обі рго-і вуси. Відтак новів пальцями по чолі на знак
Іа п и т уцідив — сказав старий Гораций і ска- 1великої задуми.
Певно щось поетизуєте — сказав Туро
зав дуже справедливо.
З тяжкою бідою діждав ся Турович рана і вич, знаючи, що Масляницкий любить на гаку
не прижмуривши ока. В сусідній келії сиділи якісь' тему говорити.
Редактор нритис бороду до краватки і
женщини і виправляли такі орґії, що він про
кляв вкінци цілу полїцию, весь сьвіт-і ждав ли нроцїдив голосом, якби мав повний рот води:
— Ви читали нинішнє ЗІом/о роїзкіе?
ше хвилі, коли перед ним отворять ся двері.
Турович кинув .ся до 81о\у-а і спаленів
І пустили його о 8 ій рано, але по лєґітивід обуреня; зрозумів, длячого Масляницкий так
мацию мав зголоенти ся на другий день.
Маючи мури вязницї за плечима, постано згорда поводить ея супроти него. В новинці п. з.
вив домагати ся від поліцаї сатисфакциї. Аре „Крадїзк з вломанем“ вичитав ось що: «Зухва
штувати когось без причини, замикати як про лої крадежи доконано вчера при ул. С. в домі
стого злочинця, се що найменьше обида чести, під ч. 5. Досьвідчений лиходій усмотрів собі
се чистий напад, розбій, насильство, а чейж е' пору, коли паньство Н. вибрали ся по обіді на
ми не в Азиї, свободу личну запоручаюгь у прохід, і виломивши двері до помешканя, забрав
нас закони! Щось подібного в конституцийній готівку в квоті 200 корон та многі дорогоцінно
державі уходиш не сьміє!
сті! меньше більше такої самої вартости. ПолїПередумав цілу свою жалобу з еф ектовни-1ция арештувала того дня якесь індивідуум, що
ми, реторичними зворотами. Але до кого удати вешталось вечером по нодвірю сусїдного дому,
ся з сим ділом, перед ким пожаліти ся на по- і виказадось документами на імя академика
доптанє своєї невинности, він не знав. З права А н д р і я Т у р о в и ча. Небезпечний пташок роз
ми не мав доси нічого спільного, а з адвоката думує тепер в арештах полїцийних над зміячими починати також не мав охоти, бо ті люди востию іцастя«.
Щось безличнїйшого від сеї новинки Ту
для зиску готові з всякої дрібниці робити без
рович не міг собі уявити. Прокляті-ж ви писа
конечну історию.

ки! Не розвідаєте добре правди і робите найневиннїйшу під сонцем людину злодієм ! Застано
вляєте ся ви коли над тим, що пишете, чи оно
правда або неправда ? Ви робите пером, бо за
гроші наняли ся заповняти нублицї чимсь ґазету. А та п^блика кожде ваше слово бере за
сі.вяту правду, за точку виходу, розважає, ди
скутує, гарячить ся. Ваш хвилевий настрій, ва
ше часто нетверезо написане слово виробляє
серед глупої публики опінїю, засуджує не одну
одиницю на погорду. Бляґа, самолюбство і тьма
кромішна!
І Турович зразив ся так до всіх Газетярів,
що присягнув собі сьвято. більше з тими люд
цями не вдавати ся, їх рад не слухати, а бути
сам собі провідником та помічником.
На другий день помістив в »81о\у-і роїзк-ім* на основі §. 19. аакона прасового спро
стоване. На полїцию махнув лише рукою. Ледво
однак в'дотхнув, коли в кількох иньших дневниках
вичитує ту саму новинку, лише розширену і в
драматичнїйшій формі. Б ляґа розцвитаєть ся! З а 
кон прасовий найшов і тут приміненє, зате* Ту
рович увірив ся, що в тім місті йому вижити
трудно. В університеті, в товаристві, на улици,
в реставрациї — всюди напастують його това
риші та знакомі і він тисяч разів мусить опові
дати ту саму історию та оправдувати ся. Вкін
ці! ся процедура почала його так лютити, іцо
він рад-не-рад постановив який тиждень не по
казувати з дому носа, поки занепокоєні уми не
прийдуть до рівноваги.
(Конець буде).

ухвалено однодушно не вертати на слідуючий пів
р ік до Львова та що право рішати пру свій пово
рот молоділе застерігає собі самій.
— Хто вертає до Львова? Нинішнє «ЗІом'о
роїзкіе» доносить з Кракова: «Ягаилоньский унїверситет очистить ся трохи... з тих всіх май
же Русинів (?), що звісні ту були яко ноторичні
москальофіли. З кінцем сего зимового півроку
онн взяли з краківского університету сьвідоцтва
відходу і повертають знова до Львова, з тим
иересьвідченєм, що ґрунт під Вавельом твердий
і зовсім непридатний до управи москвофільскнх
кличів. Иньші, умірковані студенти руської на
родності! ходять дуже пильно на виклади, тво
рять межи собою тісні кружки і товариства, а
задля своєї лагідної вдачі і товарискої чемно
сті! зискали собі у Краковян загальну симпа
тині».
— П. Ольга Цїпановска, іменована головною
учителькою в жіночій учит. семинариї в Пере
мншли, є першою Русинкою, яку стрітила ся
гідність.
— Безличність польского гакатисті. « О гіе ппік

роїзкі» знаний з ненависті! против всего що ру
ське, так, що готов в потребі навіть подати ру
ку московским наймитам, допустив ся в ч. 116.
нової злоби на всій русько україньскій суспіль
ності!. В передовій статї згаданого числа під
заголовком «рідка а цінна щирість» цит^е під
конець слова русского академика-ренеґата з Кра
кова, що в імени своєї «кумпанїї» заявив при
людно в «Ґалїчанїнї* ось що: «Ми урядили сецесию не для україньского університету, якого

На книжочку вкладкову Товариства взаїмн.
кредиту »Днїстер« ч 1800 на фонд запомоговий

для академічної молодїжи вплинули дня 13.
марця с. р. дальші датки в сумі 231 К 07 с.;
по день 13. марця включно вплинуло 57.717 К
34 с.
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Саґаста відказав, заявляючи, що може бути
президентом лише ліберального кабінету.
Гаґа, 14. марця. Доносять, що Кітшенер
Будапешт, 14. марця. Мінїстер гонведів Фе- І розпоряджав крім відділів Метуена і Ґренфельервари був вчера на авдиенциї у цісаря. Ходить | са також відділом ґен. Коковича. Першу кочутка, що ся авдиенция вяже ся з недалекою ілюмну Коковича розбив Делярей дня 4. марця
димісиєю сего міністра.
коло Гортететсфонтен. Колюмну Метуена побіБудапешт, 14. марця. Прибув ту мінїстер і див Делярей дня 7. марця, а третя колюмна
війни бар. Кріґгамер, аби зложити цїсареви звіт Ґренфельса мусїла мабуть цофнути ся. Хотяй
з деяких важн ій ших справ, що належать до кружать вісти, що і відділ Ґренфельса стрітила
круга дїланя міністра.
доля двох иньших відділів.
Дрезно, 14. марця. Доносять, що саский
король Альберт прибуде в вересни до Відня, аби там стрітити ся з цісарем Вільгельмом, ко
трий в тім часі приїде до Відня відвідати ціса
ря Франц Иосифа.
Берлин, 14. марця. Ходить чутка, що Лев
ґр. Толстой помер.
те, чим Бог
наділив тебе в
Мадрит, 14. марця. На вчерашній кабінето
вій раді Саґаста заявив, що цілий кабінет подав природі, а чого доказують отсїм письма. (Орися до димісиї. По кабінетовій раді Саґ.іста був іґінали може кождий переглянути). Они пи
шуть:
у королевої реґентки, яка припоручи.іа ему утво
Пан М. бурмістр в М. Прошу уклінно, при
рити новий кабінет з ліберальних сецесіонїстів. слати мені ще раз 5 пачок «Ресіога» для ужи

Т елеграм и .

Надіслане.

Не топчи ногами

Вже вийшов

Всілякі

С0Ю83ЕІІМ Егпезіа ТІжпа

КУПОНИ

у Львові, в гасажи „ГЕРІ¥ІАНА“ ул. Сонїшна.
Нова величава і гензацийна проґрама!
від І. до 15. марця 1902.

»

та проти смотолоки (катару) і кашлю. — По ужитю першої носилки полекшало мені.
Пан Декан Б. в Р. Прошу ще раз прислати
мені за послїплатою одну таку посилку «Ре
сіога*. Чай добре розпускає слюз і вилічив
мого сусіда.
Пан Б. Ґ. в Н, Бавария. Прошу Вас ла
скаво, прислати мені за послїплатою знова 10
пачок Вашого «Ресіога*, бо він віддає мені зна
мениті услуги в треваючій у мене 25 лїт слабости. Хочу дальше уживати сего чаю, бо вже
довго хорую на дихавицю (астму), а маю вже
71 лїт.
Пан Ґ в Г. Пришліть мені сейчас 10 па
чок Вашого «Ресіога*. Я уживав єго вже в 1895.
або 96. році з добрим успіхом. Уже наперед
гарно дакую і здоровлю.
Пан А. П., в Горішних Лужицях. Прошу о
відворотну висилку 5 пачок Вашого знаменито
го «Ресіога*, бо хочу ужити єго проти катару
гортанки. Се средство помогло мені минулої
осени на катар кінчин легких, який надармо
лічили лікарі.
ІЦоби одержати дійсно правдивий «Ресіога«, належить звернути ся до антикв «Діани* в
Будапешті Кагоіу кбгиі 5, котра продає «Ресіога« в пачках по 2 корони.

і

При епівучасти війскової музики 24. п. и.
1) 5 ТЬе Тіує Іиддііпд ІоЬпвопв, найбільша
зензацийна повість американьска, переходить
границі можливосте. 2) Загадка XX столїтя ЕуегЬагї, король обручів. 3) Мівв КаїЬагіпа Вьгіїїо,
р гіта Ьаіегіпа театру „Меігороіііап Орега Ноиве« в Новім Йорку. 4) ґав Евігеїав, іспаньскі
дансерки. 5) Мів» Баісіз, воздушна артистка, (і)
Реіга РиІІвга, ексцентрична субретка. 7) ТЬе 7оІаг’8, ексцентричні акробати в продукциях ніко
ли не виджених. 8) і_е8 МІ8ІГ8І Рагізіеп, парискі
сьвіваки уличні. 9) ґа Ве Не НаІІег, найзнаменитша даньска субретка. 10) Сикобороди, найбіль
ший та найгарнїйший образ американьского
біоскопу!
ІІІо дня о 8. год. вечером велике предста
влене. В неділю і сьвята два представлена. Що
гіятницї Нідіі І_іів представлене. Білети вчаснїйпіе можна замовляти і набути в конторі Пльона
при ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.

вильосовані

Альманах руско-україньсхих богословів.
Прехороше видане на велїновім папері стоїть ли
ше 3 корон.
Чистий зиск призначений на запомоговий
фонд академиків.

Замовлена приймає п. 3. Сушко, Львів, Ри
нок ч. 10. 11 п. і друкарня п. Вл. Шийковекого,
Львів, Коперника ч. 5. — Також книгарня Тов.
Наук. ім. Шевченка, Львів, Чарнецкого ч. 26.
НАКЛАД А ХОЙНАЦКОГО

цінні папері
виплачує без потрученя
провізні або коштів

Контора виміни

Лев Лопатиньский.

•

! ж ~ ЯБЛОЧНИКАР ;
комедия в 1 акті, опрацьована після 9
♦
нгмецкпго.
♦
■
♦
— ' Г»

ж
♦

Набути можна в Ставропипйскій книгарни у Лввові.

•
*

ц. к. уир. гал. акц.

БАНКУ
Гіпотечного.

УРРРВА ІІИ П ДІД)
з оФіцинами, садом і огородом
в БЕРЕЖАНАХ (ч. 4. побіч ставу)

продам сейчас за 4.000 зр.
Зголошеня приймає Редакция »Руелана«.

Розклад поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го мая 1901.
(Приі’ад і відївд поданий після часу середно-европейского).

Складайте свої ощадносте в Дністрі!

істер

І ОЇ8Д
« сп. | особ.
приходить
о годині'

Товариство взаїмного кредиту,
стоваришенє зареєстроване з
обмеженою порукою у Львові,
Ринок ч. 10 дім «Просьвіти*

6- Ю в Кракова, Берлина, Ваустави. Відня
6-20 я Чернівців (Іпкан, Га. ацу) Гусятина
6*46 8 Брухович, щод. від 16. мая до 15. вер. вк.
7’45 а Янова
7-40 в Тернополя, Бродів на дв. Підзамче
8-00
„
„ н а дв. головний
8-10 в Лавочиого (Пешту) Калуша, Сянока
8-15 8 Соквля, Рави рускої
8-о0 а Кракова, Відня, Варшави, Пешту. Берлина
1-35
11-45 8 Ряшова, Любачова, Самбора
11-55 8І І таниславова (Кересмезе, Потутор)
12’55 в Янова
1-Ю 8І Сколього, Калуша, Хирова а 8 Лавочного від 1. черв, до 15. вер.
| 3-14 а Брухович (16. мая до 15. вер. в нед. і сьв.
4-4О
8і Самбора, Борислава, Стрия
.11 а Підволочиск (Кінва) Бродів на дв. Підз.
2-20
2-35 5-35
»
„
„
надв.голов.
5-50 в Кракова
5-40 8 Чернівців, Іцкан
145
6-00 в Сокалн, Белвця і Любачова

принимає вкладки щадничі і
Л „
опроцентовує їх по 4°/„ від ста.
ДПІСТ ЄВ Стан вкладок 31. грудня 1901
900.193 К 53 с. на 1.063 книжочках.

Дністер

уділяє своїм членам позичок
на векслї і скрипти за інтабуляциєю або при відповідній по
руці на 5‘/2"/о і 1“/о додатку на
кошти адмінїстрацї. Сплату по
зичок розкладає »Днїстер« до
гідно також до 10 літ. Членом
може бути тілько член обезпечений в «Дністрі., від огню.
Уділ членьский виносить 50 К,
вписове 2 К. .Уділи вплачені по
день 31 грудня 1901: 81.169 К
37 с Членів було: 2.006. Стан
позичок- 869 245 К 4 с.

уділяє рікрічно з чистого зиску
,
датки на публичні добродійні
СТЄР РУСКІ ЦЇЛИ — на церкви, бурси,
шклоли і т. д. — До кінця ро
ку 1901 уділено 8.840 К.

І

НІ м
7-36
8- 50

9-41
9-20

<0

•: І
•15

□

ІнФормаций в справах позичок уділяють
аґенти і Дирекция

до Львова

9-60

я
в
8
в
в

Поївд
посп особ.

Ні ч

12-46

о-10
6 20
0-30

2-51

6 35
710
722
7-26
7-52
9-30
10-30
1100
11.10
11-32
4-16
446

Брухович (16. мая до 15. вер. в нед. і сьв.)
і руховим від 16. мая до 15. вересня іцод.
Янова від 1. мая до 15. вер. щоденно
«нова (від 1. мая до 15. вер. в нед. і сьв.)
Кракова (Відня, Берлина), Ясла, Роавадова

У-4О 8 Чернівців,Букарешту,
10-20 в лавочного (Пешту) Хирова, Калуша
10-20 а Підволочиск (Київа), Бродів на дв. Піде.
»
>
>
на дв. голов.
10-02
3-12 в Бідьолочвск Копичивець на дв. Нідвамче
,
па дворець головний
3-35
с /Й ІН А :

зі Львова

і
о годині І
6-25 до Станиславова. ІЛдвигокого. Потутор
1 55 6-30 до Підволочиск (Київа) Бродів дв. головний
208
6-43
«
»
> дв. Підзамче
6-35 до Лавочного (Мункача, Пешту) Борислав”
8-30
8-40
до Крукова (Відня, Варшави), Берлина
2-55
9-00 до < колього,до Лавочного її. лип. до 16.вер
9-15 до Янова
9-25 до Підволочиск, Бродів, Гусятина дв. Ніда
9-42
»
’»
дв. гол.
10-20 до Сокалн, Беляця, Рави рускої і Любачова
2 40 10-25 до Чернівців,
1-25 до Янова від 1. мая до 15. вересня в не
ділі і сьвята
216 до Брухович від 16. мая до 16. верес ія
в недїлї і сьвята
305 до Стрия, Сколього від 1. мая до ЗО. вер.
315 до Янова щоденно від 16. мая до 30. вер.
3-26 до Брухович шод. від 16. мая до 15. вер.
3-30 до Ряшева, Хирова, Любачова
ВІДХОДИТЬ

до ( тані.гланова
д і ,аьока ( і . ід н н , Берлина, Варшави}
'до І нова від 1. май до 16. вер. т. в дні б.
а від 16. вер. до ЗО. цьвіт. 1902 щоденно
до . авооього (Пешту) Калуша, Хирова
ДО . <І 11.1,0дв. Бродів дворець головний
„
дворець Підзамче
до Сої.аля і Рави рускої
до Брухович (13. мая д о іб .в р. в нед. і сьв.;
до Кнова від 1. мая до 15. вересня
до Чернівців і Іцкан
до Кракова, Відня, Варшави
до Індьолочиск, Бродів дв. голов о
>
>
дв. Підза
до Кракова, Відня, Берлина, Самбора
до Брухович від 16. мая до 15. вер щод.

Бора вічна числить ся від 6 гадини вечером до 5 години 59 міиут рано.

Час середно-евроиейскпй різнить ся від часу львінского о 36 мінут, а іменно 12 год. часу середно-европей
ского = 12 год. 36 мін. часу львівского. — В місті' видають білети їзди: Звичайні білети аґенцня часописий
Ст. І. Соколовского в пасажи Гавсмана ч. 9. від 7. год. оано до 8. вечером, а білети звичайні і всякі иньші,
тарифи, ілюстровані провідники, ровклади їзди і т. п. бюро інформацийне ц. к. зелівниць держав них (ул.
Крагінких ч. 6. в водвірю. сходи 11, двері ч 62.) в урядогих годинах (Р—3 а в сьвята 9 —12).

Видає і відповідає за редакцию Лев Лоїатиньский

З друкарі! В А. Іііийкі и-кьіі .

