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Львів, Четвер, дня 7. (20.) марця 1902.

Передплата

Виходить у Львові

в Австриї:

Редакция,

сьвят

адмінїстрация

і

експедиция «Руслана* під ч. 1.

цїлий рік
. . . 20 кор.
пів року . . . . 10 кор]
чверть року . . . 5 кор.
МІСЯЦЬ .
.
1'70 кор.

пл.Домбровского(Хорунщини).Екс-

За границею
. .
або
на пів року
. .
або
Поодиноке число

що дня

крім неділь і руских
о о’Із год. пополуднії.

ва «Р У С Л А Н А * виносить:

на цілий рік

Річник VI.

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

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

педицпя місцева в Аґенциї Соколовского в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене. —
Реклямациї неопечатані вільні
від порта. — Оголошена зви
чайні приймають ся по цїнї
20 с. від стрічки, а в «Наді
сланім* 40 с. від стрічки. По
дяки і приватні донесена по
ЗО с. від стрічки.

зали досадувати ся, що ііури осягали так основі того можна застановити ся, чи даль
тичні успіхи з кождим часом щораз лекше ше стояти на основі беззглядної непримиі дешевше. Ще минулогЬ року не важили римости, чи покористувати ся визволом Ме
ІІм іі зворот в п ів д а о -а ф р го ю іі
ся Бури звичайним наїздом на зложені туена і вступити на дорогу мирних пере
з трех тактичних узброєнь анґлїйскі відді говорів.
(X) Льорд Кіченер, суданьский витязь, ли зачіпати, наколи не мали чисельної пе
наймолодший зпоміж найвисших ранґою реваги і наколи се’ не нозело ся їм зроби
— Родимці! Памятайте про будову руского те
генералів в південній Африці, котрий лише ти несподівано.
атру у Львові!
наслідком своєї воєнної слави після льорОстанні бої показують, що тепер все
да Робертса дістав головне начальство в змінило ся. Бури в о.стачних боях навіть
південно - африканьскій війні, неперечно після анґлїйских вістий не були чисельно
втратив вельми значно довірє. Подібно, як кріпші, то значить, певно значно слабші,
єго попередник Робертс, заманював ся і як бритийскі відділи. Нападів не робили
він що-до кінця війни і уперто стояв аж вже Бури несподівано, в ночи, але в білий Університет через підписку.
до остатного часу при тім самообмані. На день. Бури не уступали но першім атаку,
Виткнувши сю хибу нашої суспільности,
віть в Льондонї, де доси все ще скрізь але вели кількагодинний бій, поки не від
рожеві скла гляділи на хід війни, мусїли несли повно? побіди і не приневолили Ан що за богато надїєсь і запобігає здобутків і
викликати деякі сумніви справозданя го гличан до капітуляциї. Се є доказ значно справедливості! з гори, а за мало довіряє своїм
ловного воєводи про недалекий упадок Бу зростаючого
скріплена бурского зачіп власним силам і дїяльности, — автор каже:
«Ми за тим, щоби нация робила своєю до
рів, як небудь радо про се читали. Се-ж ного духа і тактичних успіхів, що призна
рогою
заходи около заснована унїветситета а
мусїло впасти в очи навіть кождому зви ють навіть анґлїйскі урядові справозданя.
репрезентация
може пробувати своєю дорогою
чайному чоловікови, що Кіченер мимо мни В останнім бою з 8. с. м. після урядового
щастя
своєю
«зручностию* диильоматичною.
мого занепаду Бурів домагав ся безна справозданя повело ся бритийскому майоДумаємо,
що
одно
другому не стоїть на завадї.
станно нових воєнних сил. Тай про се му рови ГІарисови лише 40 людий з 1200
Напротив!
Ренрезентацпя
може успішвїйше ро
сїли виринути сумніви, чи Кіченер взагалі згромадити до наконечного опору, коли
бити,
вказуючи
на
нацию
д ’лаючу. Колиж хто
доріс до своєї задачі, яку ему вкладає го тимчасом 550 бритнискиХ їздців, що вте
ловне начальство. Інакше не додали би кли до Мариборґу і Краіпану, Бури про- таки думає, що заходи поза плечима репрезен
були єму перед двома місяцями шефа ґе- слїдували 25 кільометрів. Се є вельми див тацій компромітують єї, то ми спитаємо: чому?
нерального штабу до боку, котрий вправдї на проява супроти числа прослїдувателїв, Хиба тепер вже нема того, що давно, що прав подібнім характері був також при Ро- котре імовірно було значно менше. Вели вительство мало говорити: ну, ви Русини такі
бертсї, але відтак яко злишний вернув до кий переляк, який правильно проявляв ся вірнопіддані, такі маленькі, так гарно і витреЄвропи. Вже при єго ноновнім покликашо між анґлїйским війском в останних боях і вало просите, так вистоюєте терпеливо під двер
говорено, що він є призначений на наслї- ся обставина, що стріляючі з коний Бури ми, хоть ми на вас уваги не звертаємо; ми пе
дника Кіченера, але відтак сю вість уря могли здобувати в нападі навіть мільтралє- реконані вже, що ви не гайдамаки, і от в наго
дово заперечувано. З того часу війскове зи, потверджує здогади що з моральним роду вам катедра! — Не тому, що ми нїчо не
положене для Англичан в Африці значно одушевленєм бритийского війска в остан маємо, що ми ничтожні, що не дїлаємо, не то
погіршило ся. За пораженєм, яке Девет них часах дійшло до великого упадку. му, кажу, нам щось можуть дати, а тому, що
наніс Англичанам на коляду, слідували не Старі, привиклі до трудів, хоробрі вояки, дїлаємо, що сильні, що готові на акцию.
«Та вкінець не можемо вязати ся ні з а 
бавом иньші, поки наостанку бій під Клєркс- які в перших часах війни мимо всяких
гальними
обіцянками репрезентація, нї правидорп 24. лютого і бої 4. і 8. марця дове злиднів зложили докази хоробрості! І 110тельства,
бо в них нема докладно сказано нї
ли до страшного погрому Англичан.
стійности, ІІО більшій части полягли в бою,
часу,
нї
способів,
як воно думає, що зробити, а
Сей нещасний зворот війни в тій саме або ранені мусїли уступити. Доповненя пізагалом
кілька
лиш
фраз, от так, як ми дитину
хвилі, коли анґлїйска опінїя в Льондонї знїйші, як справедливо на се жалувало ся
збуваємо.
Скажіть,
що
менше вяже, як обіцянка
була систематично приготовлювана на ціл анґлїйске начальство, були що-до якости
ковитий підбій Бурів, не міг остати без вельми лихі. Тимчасом бурске війско вира- н. пр., що нравительство «розгляне ся* в цілій
впливу на оцінку головного начальника. бляло ся і вправляло ся довгим воєнним справі ? Після того нам здає ся, що нашим де
Сі нораженя виявили, що Кіченер зовсім житєм, а з мілїциї витворило ся майже путатам мож сказати, що для них Австрия
маловажне неприятельскі сили і їх не умів стале війско з найліпших в сьвітї кінних Америку завоює і вони-б відійшли з захватом!*
На сім кінчить автор свої докази, бо «хто
оцінити, і що вельми коштовна система стрільців, коли анґлїйске війско значно по
бльокових домів, яка абсорбувала головну гіршило ся. Сим поясняють ся лекше ще не переконаний, тому, здає, ся, ніякі аргу
воєнну силу анґлїйского війска, а по дум значно осягані успіхи Бурів> сим поясняє менти не поможуть. «А щоби річ поставити
ц і головного начальника мала довести до ся, шо анґлїйска армія в такім числі,
як практично, — каже дальше автор — вважаємо
повного успокоєня краю, сеї цїли не ося в 1870. р. нїмецка армія сконцентрована конечним, щоби зложив ся комітет унїверситетгнула. Сі помилки Кіченера викликали проти Франциї, не має спромоги упорати ский, котрий мав би взяти цілу акцию в свої
отже ще більші сумніви про успіхи єго ся з Бурами, котрі після анґлїйских спра- руки. В ін має візвати усіх, що звуть себе Русиначальства. Задля тих причин має до А- воздань мають силу ледви одної воєнної пами чи Українцями, до підписки. Що нацня ч
фрики виїхати давнїйший начальник ан ди пізні.
зложить величезну суму, о тім не може сумні
І
ґлїйских війск, польний маршалок ВольсеМаршалок Вольселєй буде отже маги вати ся той, хто бачить ентузиязм нашої нациї;
лєй. Запевняють вправдї, що сю подорож иньшу задачу по тих анґлїйских пораже песимісти знов по довшій розвазі' можуть пере
має він відбути в приватних цілях. Иньші них, як єму півурядово приписують. ГІо- конати ся, що ентузиязм не хвилевий, а має
знов кажуть, що він має навязати мирні заяк Бури по лицарски визволили Метуена свою причину в реальних основах. У нас ніхто
переговори з Бурами, а знов иньші, що без всякого домаганя відплати, нема при не буде заслинювати ся біднотою. Не в тім ді
він має перевести заповіджене проти льор- чини до надзвичайних операцію, які би ло, чи ми бідні, чи нї, а в тім: хочемо, чи нї.
да Метуена доходжепє, а бодай на місци були конечні, колиб Бури задержали були Коли хто думає, що ми не в силі, то не здавав
зібрати до того потрібні дані. Можна май анґлїйского ґенерала, а честь війскова ви собі справи з сили нашої нациї і не вмів почи
же напевно сказати, щц всі' ті мнимі зада магала би єго визволити. Визволенєм Ме слити, якої суми річно засноване унїверситета
чі вкладані на маршалка, не відповідають туена дуже зручно виминули евентуальні магає*.
дійсній правді.
надзвичайні висиленя Англичан. Вольселєй
«Уважаєм проте за- конечне подати буджет
Справозданя про бої в південній Афри має отже імовірно задачу на місци роз львівского університету і чи наша нация в силі
ці, як-небудь такі скупі і недокладні, ка глянути ся в похибках Кіченера, щоби на єго покрити:

війі.

2
Платня 8 звичайних про
фесорів богословского ви
ділу:
2 а 5.200 К|
1 .» 4.400 »* виносить
1 » 4.000 »* разом . .
1 » 3.200 »)
Платня 14 а вичайних професорів пра вничого видїгіу :
1 а 5.200 К
1 » 4.&00 »
2 » 4.400 »
1 » 4.100 »
5 » 4.000 »
1 » 3.900 »
3 » 3.600 »
Платня 19 з вичайних професорів фі льософічного
ви;цлу:
1 а 5.600 К
1 » 5.400 »
2 . 5.200 »
3 » 4.800 ,
3 > 4.400 »
4<» 4.000 »
5 » 3.600 »
1
1
2
1

Заряд
секретар
офіциял
канцелїс
педель

і служба:
а 2.200 К
» 2.000 К
» 1.400 К '
» 800 К

.
Сім слуг:
6 а 600 К(
1 » 480 К/ ~
'
Загальна сума
так представляє ся буджет
львівского унїверсит. пла
тні звичайних професорів
без активального додатку,
Наєм ЗО саль ....................
Сьвітло і опал . . . .
Амортизация 5°/о позички
4,000.000 К на 56 літ на
кабінети фізичний, хемічний, зоольоґічний і бота
нічний ..............................
Загальна сума видатків
Покрите:
Кождий руський госпцдар,
числячи 5 голов на роди
ну, по 20 сот. річно . .
200.000 інтелїґенциї руської:
500 а 100 К р.
5.000 » 20 К р.
Разом

Наш:

Львівский:
кор.

кор.

22.000

22.000

57.600

57.600

Понеже
деякі катсдри від
падають :
83.000

70.000

7.800

7.800

4.080

4.080

174.480

161.480

12 000
10.000

20.000
203.480

150.000 К
50.000 К
100.000 К
300.(100 К
(Конець буде).

Державна рада.
Як заповіджено, на першім місця засідай
станула розправа над
буджетовою провізориєю

яку в наслідок наглого внесеня пос. Катран на
ириспішено.
Пос. К у б р зразу по чески, відтак по нїмецки заявляє ся против провізорні.
Пос. Ш е н е р е р держать довгий виклад
про конечність нї.мецкого язика як державного.
Звертає ся остро против президента палати, що
упімнув пос. Айзенкольба за єго славословія ди
настиї Гогенцолєрнів і кінчить окликом: Неіі
сіет Наизе НоЬепгоІІегп! На те всенїмцї кли
чуть: НиггаЬ! ЬиггаЬ! а ціла палата протестує
збурена і вкінци президент удїлює Шенерерови
острої нагани.
По промові пос. Р і ґ е р а , який жадав зне
сена стану облоги в Триєстї, вибрано ґен ральних бесідників.
Ґенеральний бесідник рго пос. К р а м а р ж
заявляє, що лише тому записав ся за провізо
риєю, щоби прийти до слова, але буде голосу
вав против неї, вже хотьби задля нинїшних по
дій. Бесіда Шенерера не повинна ос гати без
відповіли. Крамарж зі своєї сторони протестує
енергійно против оклику в честь Гогенцолєрнів.
На се зриває ся буча між Шенерериянцями. Падають обидливі корчемні слова на адре
су Чехів і мало-що не приходить до бійки. Ко
ли троха успокоїло ся, пос. Крамарж занимає
дальше слово і закидує президенгови, що до
перна по дові'ім намнслї і хитаїпо прикликав
Шенерера до порядку. — Коли би приміром, в
нїмецким Райхстаґу який з нольских послів від
важив ся виступити з подібним окликом, то
можна би представити собі, до яких сцен прий
шло би. Нехайже иравительсгво розважить, що
значить такий вислів Шенерера, хто то іде на
чолі сторонництв, які домагають ся нїмецкого
державного язика. 1 ерманїзация ’ Австриї вийде
на єї шкоду. Не на геґемонїї одного народа, але
на справедливості! і рівноправності! всіх стоїть
сила нашої держави. Бесідник кінчить окликом:
Многая літа правдиво справедливій для всіх на
родів Австриї! (гучні оплески'.
Ґр. Ф е т е р застерігає ся против закиду
передбесїдника: не задля намислу, але задля
перегляду стенографічних записок мусїло здер жати ся на кілька хвиль наиімненє пос. Ш ене
рера.
Після промови Генерального бесідника со п Іга пос Г о р т і с а слідував ряд фактичних
спростовань.
Пос. Д е р ш а т а боронив пі'мецку лю дову
партию перед напастями Шенериянцїв, серед
безнастанних переривань з їх сторони, а т а ї са
мо і пос. Ф р а н к е.
Пос. К а т р а й н серед френетичних опле
сків палати протестує іменем всіх сторонництв
против висказу Шенерера. Всі сторонництва Ав
стриї, без ріжницї народносги і політичних пе
реконань є вірними цїсареви і династиї і сій
державі. Як до тепер, хочемо і дальше стояти

віддих, відійшов у свій кут і почав споживати
свою добичу.
О, боги, вчиніть із Семеном яку метамор
ОЛЕКСА КУЗЬМА.
фозу! Перемініть його в кусень поліна або в
камінного ідола, найденого як останок поганьскої доби от хочби над Збручом, від біди пере
киньте його в щось животного, в пса, кота, н а
віть малпу, лише не оставляйте його чоловіком,
Та самі гадки їх ані гріють, ані ситять, вразливим на запах оселедця! Увільніть його від
сидїти-ж в темноті рівнало ся легкодушному справдїшних вже Тая талевих тортур, супроти
гаяню часу. Тому оба, як на команду поубира- яких нинішнє подразнене апетиту під склепом
ли ся в плащі. Дальші їх рішеня вже порізнили ввтчини являєть ся дрібницею! Там міг принайся, бо Денис вийшов мовчки на улицю, з нам і меньше сплюнути, втечи геть від жерела покуром стрібувати ще раз щастя роздобути в який си, а тут мусить лежати горілиць на місци та
небудь спосіб гроші, а Семен підніс ковнїр і — ковтати слину, ковтати осторожно, поволи, що
як стовп — положив ся спати, не забувши на би Денис не почув. Скоро не вдавить ся, му
тягнути на уха шапку та пообтикати ся добре сить утопити ся у власній слині. Боги, ратуйте
ковдрою.
погибаюч'ого передвчасно смертельника!
Обертав ся вже на другий бік, як збудив
Молитва найшла послух. Вправдї Семен не
його Денис, вертаючи з виправи. Мусїла удати перекинув ся в камінного боввана, ані навіть
ся, бо підсвистував щось немов имн йобіди, в малпу, навпаки лежав собі дальше неповоступав різко, самовдоволено. Дійсно, по хвили рушно та удавав сплячого, зате Денис заш еле
зашелестів таємно папір, а по комнатї розійшов стів папером, мляснув ще кілька разів вдоволе
ся острий, але приємний і такий апетитний за но язиком і иішов спати.
пах оселедця.
Хитра штучка із сего Дениса! Не сказав,
Хвилька тишини. Денис надслухував, що пощо йде до міста, немов бояв ся, щеби Семен
робить Семен. Відтак підійшов тихо до софи, не ждав на його добичу. Цікава річ, що був би
нагнув ся і студиовав в темряві стан товариша. сей хитрун вчинив, переконавши ся, що він не
І вже мало не вибухнув сьміхом на вид натяг снить. Чи був би поділив ся своїм оселедцем?
неної на голову шапки, але достерігши його за Бо утаїти таку річ годі, з другої-ж сторони лежмурені очи та почувши рівномірний, спокійний і дви чи схотів би замісць оселедця ноликати

На перебій!

при нашім цісарю. (Довготревалі оплески, які
заглушують зовсім оклики Шенерер иянцїв).
Відтак ухвалено подрібну дискусию, а по
промові пос. Кльофача буджетову провізорию ухвалено в 2. читаню.
Пос. К а т р а й н вносить перейти до третого читана, але сему на перешкоді ста
нуло
обчислене голосів зажадане
послом
К л ь о ф а ч е м , при якім виявило ся, що супротив 109 голосів за, заявило ся 68 против
читаня. Задля браку вимаганих двох третин
більшості! відложено 3. читане провізорні а приступлено до торговельного
трактату з Мексико»

і дотичний закон принято у всіх трех читанях.
З черги палата приступила до дневного
порядку с. є до дальшого ходу
буджетової дискусиї

іменно, до розряду висших шкіл.
Пос. В е р ґ е р заступає ся за Шенерером,
який боронить в палаті лїнцку програму. Єго
оклик був лише протестом против знехтованя
далекосяглої діяльності! нїмецкого, цїса^екого
дому. Будуччина нїмецкого народа опирає ся
на Гогенцолєрнах. Ціла Е в р о в а /з зачудованєм
буде глядіти на патріотичний ЦЬегЬгеиі, який
устроїла палата своїм протестом против оклику
Шенерера. Австрия не Германізує ся, а слявізує
ся і сему треба конечно поставити запору. Даль
ше обговорює бесїдиик справи висших шкіл,
жадає їх реформи і протестує против жядівских
професорів університету. Кінчить заявою, що
Німці по сій і по тій стороні границі мають од
ну мову, одну культуру і є рівноважні. (Проте
сти Чехів).
Пос. Е р л є р занимає слово, але нагло вбі
гає до салі пос. Франко Штайн і счинає авантуру задля того, що пос Дик не схотів приняти єго визваня на поєдинок. Штайн брав ся до
бійки, але другі посли не допустили єго. Коли
анантура трохи притишила ся, пос. Ерлєр скін
чив свою бесіду, протестуючи против утраквізациї інсбруцкого університету та виступаючи
против міністра Гартля, якого відповіді! на ін
терпеляцій не вдоволили бесідника.
Пос. Г о р т і с жадає італїйского універси
тету в Триєстї, для якого є досить слухачів та
заявляє, що на утраквізацию інсбруцкого, або
основане італїйского університету в якім иньшім, нїмецкім місті, Італійці не пристануть.
Пос. С в є р т н я обговорює широко ротреби
австрийских політехнік. Всюди дає відчувати ся
недостаток рисункових і викладових саль, при
непропорціональнім зрості слухачів. Дотеперіпіннії теоретичний напрям треба змінити на прак
тичний, коли наші технічні школи не мають
остати позаду за заграничними. Мінїстер нросьвітп нехай би скликав анкету, яка винрацювала би нову програму для практичної науки в
слину. Та Бог з ним, нехай здорово видихає ту
незавидну поживу! Добре, що так ненадійно
зрадив свій поганий, самолюбний характер. Те
пер вже Семен знає, з ким має до діла.
Перевертав ся з боку на бік та обурював
ся чим раз більше на Дениса, що почав тим
часом здорово хропіти. Уявляв себе в його по
ложених Очйвидно, був би збудив товариша,.на
робив крику. „Вставай, вставай, не будуть тобі
снити ся цигани! Ось маєш вечеру! Бачиш —
оселедець, пишна річ! Бери половину, сю з го 
ловкою, я вже з’їм від хвоста. Але ж бери, дур
ний, не давай ся просити!«'
Ну, на се треба бодай крихітки альтруізму,
треба почувати ся справдїіпним товаришем, а
не хитруном, нк той...
Цілий Денис являв ся йому поганим нк
оселедець, а оселедець не меньше смердячим
як Денис. їх сусідство стало для него нестерпне,
прямо убийче. Вонь оселедця тамувала йому
віддих, затроювала кров. ІЦе трохи, а вона його
удусить.
Зірвав ся із софи і почав бушувати по
столі за останками оселедця, щоби їх викинути
сейчае за двері.
Находить папір, бере в жменю... Ов! В па
пері цілий оселедець... Ось намацав виразно го
лову з твердим як кістка ягоди оком, мягоньке
мясо з ікрою. Аж слинка спливає. Тай цибулька
з перцем найшла ся...
Ах пишна річ, пишна річ!

з
технїч н?их школах; до тепер нема навіть фахо
вого референта в міністерстві просьвіти.
Львівска політехніка збудована перед 25
літами Від 10 літ число слухачів зросло ше
стикратно, а салі не прибуло ані одної. Для сто
викладів е всього 9 саль викладових (слухайте,
слухайте!). Треба конче добудувати два крила
до теперішнього будинку, вибудувати новий бу
динок на хемічну лябораторию, попри вже істнуючу та поставити новий будинок для відділів:
машинового і гірничого. Конечним е також ви
будоване центральної етациї для електричного
ос вітленя, яка служила би заразом за лябора
торию до будови машин. Дальше занедбуване
технічних шкіл та їх уряджена вилинуло би по.губно на розвій австрийского промислу. Підпи
рати технічні школи се значить підпирати дер
жаву і єї найживотнїйші інтереси. Бесідник з а 
являє ся іменем польского Кола за буджетом
на 1902. р. але в сій надії, що в будучім буджетї стануть узгляднені єго бажаня. •
На сім перервано дискусию. Мінїстер торговлї предкладає проект закона в справі відно
влепя умови з товариством плавби на Дунаю.
Слідуюче засїдане нині.
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— Календар. В ч е т в е р : гр.-кат. Евфрема;
рим.-кат. Теодозиї. — В п я т н и ц ю : гр.-кат. Теофилякта; рим.-кат. Венедикта.
— Посол Барвіньский виголосив

в понеділок

мало, що не цілогодинцу річ про справу русько
го університету в посольскін палаті, котрої чи
сленно зібрані посли з ріжних сторонпицтв ви
слухали з великою увагою. Сю річ подамо після
стенографічних записок.
— Нове лихо. З Тернопільщини доносять, що
в повіті розвинула ся нагальна еміґрация до
Слявонїї. Людчй жене в чужі сторони голод,
нужда і злидні.
— З димом! Після урядової статистики з 1900.
року населене Галичини викурило в тім році
тютюну за 27 мілїонів корон і винюхало табаки
374.000 клґ., вартості! майже мі.тїон корон. З се
го загального числа припадає на циґара 4 міл.
корон (67 мілїонів штук), на паїїіроси 5*/2 міл.
корон (344 міл. штук і, а на тютюн в пачках
17С2 міл. корон (4,124.000 клґ.і.
— В Станиславові відбуває ся з’їзд делегатів
машиністів з цілої Австриї. На з’їзд прибули д е
легати зі Львова. Кракова, Праги. Відня, Оломгнця, Інсбрука. Сольногорода та з ріжних
міст Тпроля і Стпрнї На дневцім порядку є по
ліпшене материяльного стану машиністів.
Гр. ориент. митрополит Аркадий Чулеркович

помер вчера в Чернівцях в 79. році житя, а в
8. році по встуиленю на митрополичий престол.
— Підмінована Росия. Події, які стали ся в
послїдних днях в Варшаві, не є до нозавмдунаня. Найвиеші достойники війскових кругів в од
ну мить стали зрадниками роснйскої держави
на к ірнсть Німеччини. Оводі донесли ми, що

»

Держав оселедця в руках і ковтав слинку.
Про викидане за двері нема мови. Ходить те
пер о те, як би його не скоштувати, так трохи
сеї ікри... Денис не пізнає.
Пишна ікра! А цибулька як розкішно кру
тить в носі.
Апетит, заостреннй цїлодневним постом,
прибрав нечуваві розміри і приглушив всякі
иньші почуваня. Не знати, коли і як бідний осе
ледець мав ліпшу половину свого тіла вже ви
гризену. Навіть видра не знущала би ся над
ним так жостоко. Остав лише хребет та трохи
мяса від хвоста, Очивидно, лишати його в т а 
кім оплаканім стані було-б несовісно і не по
людски. Коли вже до того дійшло, так годилось
зробити йому копець цілковитий.
Небавом два кістяки оселедців повандрувалн з папером до печи на підпал, а вдоволе
ний Семен зачав вторувати хропіню свого това
риша.
Рано слухає, послугач нипає вже по комнатї. Крепко мусів спати, коли не чув, як той
добував ся до двернії. Та нехай був би і чув,
то не поспішив би йому відчиняти, бо вже нині
мусів би скинути до чищеня черевики. А так
теплійте було взутому спати і не потребував
перед послугачем викручувати ся новою брехнею.
(Копець буде).

в Варшдві увязнено майора Ґрімма з Генераль ся з 6 ох осіб, а мешкала коло місточка Велт
ного штабу, а слідство, ведене в тім напрямі, в Снол. Державах. Сусідам стало чудно, що з
викриває що день нових зрадників, в особах зачиненого мешканя Ірлів від пятьох днів ніхто
Генералів-Нїмцїв. Заговор викрито несподівано. не виходив. Аби дійти причини сеї загадки, зі
В росийекім •іінїстерстві звернуло увагу, що Ні брало ся кількох мущин, виважили двері дому
меччина умістила два полки в місті, що сусіду і війішіи до середини. Та ту представив ся їх
вало з росийскою місцевостию, яка підчас мо очам страшний вид. Ціла сьвітлиця була в кро
білїзациї мала бути збірним місцем війска. На ни, а на помості лежало 5 трупів: жена і 4-ох
основі сего, на вид так дрібного факту викрито синів Ірла. Ж ена мала розбиту голову, 3 сини
цілий заговор. Увязнений Ґрімм має бути лише поперерізувані горла, а один був застрілений.
одним з низших орґанів заговора, а провідни Старого Ірла не найшли між забитими, хотяй
ком єго має бути Генерал Бістрам, родом Кур нема сумніву, що й єго стрітила така сама до
ляндець. Заговірники видали Німеччині всі пли ля. Хто допустив ся сего страшного убійства і
ни будучої мобілїзациї війск і пляни граничних в якій цїли — ніхто не знає. Догадують ся ли
кріпостий. З Варшави доносять, що жандарме- ше, що головну ролю могла ту відограти месть,
рия в погоні за спільниками Ґрімма впала до бо всі гроші і дорогоцїнности стояли ненаруконсулатів австрийского і нїмецкого і перевела шені.
трусеницю, без огляду на те, що консуляти в
— Домашна наука. Домовий інструктор до
чужій державі є нетикальні.
ученика: Вже вмієш лєкцию?
— 50 томів Справозданє зі сьвітової вистави
Ученик: Ні, прошу пана.
в Парижа буде обіймати 50 томів друку на
Інструктор: Покажи зошит!
40.000 сторонах. Друк покінчить ся в грудня с. р.
Ученик подає зошит, а інструктор пише ось
— Кіранацийний плащ анґлїйского короля Ед- яку замітку: Володко нїчо не вчить ся; єсли
варда \ЧІ. буде зроблений з чистого золота.Н і так дальше буде, то дістане двійку.
Віддає зошит ученикови: Маєш показати
золотім тлі будуть вишиті шовком герби і сим
волічні цьвіти трех королівств Анґлїї, ІПкоциї і се татови. Ти нїчо не вчиш ся, я над тобою не
маю часу сидіти і — вийшов.
Ірляндиї.
— Статистика „кляпи“. Замітну статистику
— Сировиця против гадючої їди. Директор пастерівского заведена в Па рижи, Кальмет, винай подають льондоньскі статистики за сезон 1900
шов сировицю проти дїланя гадючої їди. Сиро- і 1901. Они обчислили, що в тім часі на Париж,
вицю в скількости 10 до 20 цц. належить Льондон і Новий Иорк припадала однакова
встрикнути під скіру сейчас по укушеню га скількість нових штук, а що дивнїйше, випали
з одиаким поводженєм. У всіх трох містах при
диною.
— Цілого мамута, враз зі скірою і з мясом, пало на новости 21 драм, з тих 7 перепало, 2
найдено в північно-східнім Сибірі над берегами мали дуже добре а 9 досить добре поводженє;
ріки Березовки. Перший натрафив на сего пе 20 мельодрам, з тих 10 перепало, 9 мало повне
редвічного велитня один з тубольцїп, що полю а 1 половинне поводженє; 16 комедий о 9 повав над Березовкою. На узгірю, іцо спадає до водженях і 7 фясках; 12 водевілів о 4 поводжеруска ріки, завваждв він довгий, крутий ріг, що нях, 8 фясках і 9 кротохвіль, з котрих 4 дізнавиставав із землі. Наляканий незвичайною по ло поводженя, 5 перепало. В відділі музики від
явою скликав рідню і сусідів, а сі урадили ріг носини є змінні, але пересічно числить ся на опе
від задубенілОЇ землі відтяти. Так і зроблено, а ри комічні і опери 13 поводжень і 12 пропа
ріг продано одному козаковії, що дав знати про щих.
— Дрібні вісти. При замкненю рахунків з про
ноходженє рога тамошній власти. Урядовою до
рогою дійшла вістка до якутского Губернатора^ дажі! соли, в адміністрацій' краєвого виділу, ви
котрий повідомив про се телеграфічно петербур казано чистий дохід в квоті около 60.000 К. —
ске иравительство. Імперат рска академія наук ‘Два апґлїйскі ювілери донесли віденьскій полі
вислала сейчас научну екснедицию під прово цаї, що в експресовім поїзді Остенда-Відень
дом звісного'сибірольоґа Герца. По тяжкій по- скрадено їм дорогоцїнности вартості! кількох
дорожи, зразу сибірскою залізницею, а потім мілїонів корон.
судном на Лені або санками добила ся експеди
ч
ция серед великих морозів до берегів Березовки.
Приступлено до відкопувана мамута, що після
здогадок Герца мусів перед десятками тисяч літ
улягти якійсь наглій катастрофі, бо лежав зі
Відень, 19. марця. Спільні делегацій будуть
зло.маним карком, маючи ще сьвіжу траву в
скликані
до Будапешту на день 25. мая.
писку і неперегравлениіі корм в жолудку. Щоби
Відень,
19. марця. До XV. N. Та^ЬІаИ до
відкопати тїлиіце зьвіряти, треба було перше
через кілька днів палити великий огонь довк і носять з берлиньских політичних кругів, що там
ла єго гробу, аби земля на стільки роїмякла, уважають донесене про відновлене тридержавщоби м о я: було її лупати. Відгребане т.'лнще по ного сбюза неправдивим.
рубано на части, обложено ледом у паках і зра
Відень. 10. марця. Кн. Фердинанд болгарзу санками, а далі зелїзннцею у замороженім
вагоні привезено до Петербурга. Тутки присту- скнії перебував тут в переїзді з Нїци.
Триєст, 19. марця. До дневника Тгісзіе до
плено до відповідного снренарованя єго і неба
вом випханий нередіїотоповий кольос стане о- носять з Полі: Політичні класти в Триєстї одер
красою музеа иетербурскої академії наук. Оказ жали в послїдних днях з кількох сторін остересей має 4 аршини на зріст, робить вражінє по
женя, що анархісти наміряли висадити у воздух
дібне до слоня, ті іько, що місто З пальців у ніг
має їх 5 та покритий густою, бурою, на 20 см. кораблі воєнної маринарки. Так власти політи
довгою шерстию і клеваки у него сильно за чні, як і маринарки зарядили всякі средства
кручені. Під шерстию є густа верства пуховато- ост. рожности.
го нолося, з чого можна заключати про поляр
Петербург, 19. марця. Робітники прилучили
не єго ноходженє. Масо мамута бучо ще цілком
ся
в
знатнім числі до демонстраций студентів.
сьвіже, червонаве і ликоиате, а пси їли єго з
вдоволенєм. Труба бракне, бо з’їли її мабуть Розрухи повторили ся і в других містах Росиї.
Царгород, 19. марця. Вчера вийшло сулдикі зьвірі. Язик у мамута довгий на 1’/2 ар
шина. Крім мамута привезла експедиция богато таньске іраде, яке потвердило 87 росийских
иііьших оказів рідкої фльори, фавни і мінераль шкіл в Палестині, котрих до тепер Порта не
ного сьвіта тундри.
хотіла признати.
— Новий канал межиморский. Мабуть вже не
Гонконґ, 19. марця. Вісти з Кванґсу ствер
далекий час, коли наша земля буде так вигля
дати, як планета Марс, на котрій, як звісно, є джують, що повстане ширить ся з великою наповно каналів, та й на нашій земли прибуває гальностию в трех провінциях, іменно в Кванґ
щораз більше каналів. До многих проектів бу су, Квантунґ і Юна. Против повстанців вирушив
дови каналів в Австриї, Німеччині і Росиї при
буває ще один оригінальний, а то канал, котрий Генерал Ма і звів з ними дводневну битву, пімає сполучити Чорне море з морем Каспійским. ся якої мусів цофнути ся. Повстанці заняли м і
Канал той має бути після проекту 6 і три чвер сто Тачґченґ і там утворили свою головну кваті! метра глубокий, 25 м. широкий, а 854 кільо м. тиру. Мандаринів вимордуваио або забрано до
довгий. Кошти будови обчислено на 215 мілїо неволі, а місто зрабовано. Численні відділи цїнів рублів.
сарских війск переходять на сторону повстанців
— Крах щадничої каси з Будапешті. Стлробудиньска каса в Будапешті зазнала такої долі, задля грабежів.
як кілька літ тому львівска щаднича каса. Ово
ді директор каси Самуїл Авґенштайн викрив
— На кннжочку вкладкову Товариства взаїмч.
дефравдацию на квоту 60.090 К, якої допустив кредиту «Дністер* ч. 1800. на фонд академічної мося касиєр Адлєр. Директор з розпуки застрілив лодїжи вплинули д. 19. лютого 1902 дальші жертви:
ся, а Адлєр пропав без вісти. На вість про де- Брацтзо церковне в Цеброзі від себе і сестриць
фравдацпю збігли ся властителі вкладкових з коляди 10 К, о. А. Нхкоиечяий в Дахнові
кннжочок, аби вибрати свої гроші, але всі бю- складку 4 К (від себе за лютий З К, панни П.
ра були замкнені. Сейчас делеговано контроль Лісїкевич І К); Т. Голозацкий Ямне складку
ну комісию, яка під захистом поліциї перевела 16 К (від себе 1 К, І. Туряньского 10 К, Г. Кошконтр каси і найшла фальшиві позицій в кни ' чержука 2 К, Зенюка 2 К, Д. Климовича 1 К);
гах. Властителі вкладкових книжочок нічого не о. О. Очабрук Волиця складку 7 К (від себе 1
стратять, бо резервовий фонд покриє здефрав- К, п-ні Ніталїї Очабрук І К, громіди Волиця З
авану квоту.
К, громади Рашнавиця 2 К); о. В. Гординьский
— Загадочного убійства допустили ся якісь Кричка складку 12 К (від себе місячну вкладку
К. зі сіарбони церковної в Крячці 10 К); о.
злочинці на цілій родині Ірлів, котра складала

Т е л є ґ р а м и.

І
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—

Дня 21. лютого 1902 вплинули дальші жертви:
Теодорович Раків складку 24 К (від себе залю -| Н. Ткачука; пи 40 с. від М. Тимофійчука, Ірени
тий 4 К, від І. К. пуроха в У. на руки о. С. Те- Тимофійчук, В, Лабачука, Д. Пентелюка, Ф. Ґа Торговля Н. Коцана Бурштин за 100 карт з ко
одоровича 20 К); о. Тит. Войнаровский Балинцї борака, Ю. Петрова, Д. Ткачука, Ів. і Мариї Сли- лядою 10 К, о. Е. Ходоровский Малошівцї 5 К,
з коляди хору Балинецкого 19 К (від М. Грабо- жук, Косми Алекеандрука, М. Лабачука Н Пан- о. М. Ґорчиньский, Фалиш складку 30 К (10 К
вецкого 2 К, о. Т. Войнаровского 2 К, І. Вир- телюка, Н. Данищука, В. Таборака, Ст. Лабачу від себе за січень і лютий 20 К, від громад
стюка І К, о. В. За лункого 1 К, І. Драґана Ни- ка, Н. Бойчука, І, Юрібчка, Анни Плитчук вдови, Станькова і Фалиша з дописию: «Честь слав
колая 20 с., С. Григорчука 1 К, М. Сиротюка ЗО Г. Олексюка, Р. Дручкова і М. Данищука; по 30 ним борцям за руську справу»); о. Т. Гутковс., С. Симовоника 10 с., П. Грицюка 50 с., І Ля- с. від Д. Тимофійчука і Ксенї Лесюк; но 20 с. ский в Ясеневі складку 20 К (від селян П. Кощука 10 с., І. Грабовецкого 80 с., М. Грабовец- від.О. Петрова. Анни Габорак, Мариї Габорак, стишина 2 К, М. Юркова 1 К, Д. Цюкала 1 К,
кої 1 К, П. Войтїховского ЗО с., 1. Дутчака 20 с., О. Й. Петрова, ГІ. Габорака, М. 'Гоколюка, С; Д. Поповича 1 К, Гр. Филюка І К, І. ДанилишиВ. Михайлюка 20 с., І. Грицюка 20 с., Ф. Гри Ванджурака, Д. Даннищука Варвари Питйляк і на 1 К, А. Демкова 1 К, Сем. Бориса І К. Ол.
щока 10 с., Л. Грабовецкого 20 с., Г. Корбутяка Анни Олексюк, решта дрібними складками. Честь Турчина 1 К, Гр. Юркова 1 К, В. Шевця 1 К,
00 е., Н. Симотюка 10 с., В. Михайлюка 50 с., всім добрим людям Бруетурским!; о. И. Рева- С. Кавича 1 К, Гр. Джека 1 К, Т. Семенюка 1
М. Михайлюка 04 с., Семена Сиротюка 10 с., кович з Хмелівки 4 К, о. П. Габлиньский Со- К, П. Короля 1 К, Т. Юркова 1 К, Д. Гудика 50
від молодїжи з коляди 7 К); о. Д. Танячкевич лонка 4 К, о. М. Кречковский Роеільна славним с., Д. Білецкого 50 с., Т. Короля 1 К); о. Т.
Закомаре складку школярів закомарских З К. Козарлкігам складку 50 К (від брацтва церков Гутковекий в Ясеневі складку 80 К (від себе
— Разом того дня 95 К.
ного в Росільній 10 К, з каси громадскої 20 К, 10 К, брацтва церковного в Ясеневі 30 К, від
Дня 20. лютого 1902 вплинули дальші жертви: Ю. Литвинів 1 К, І. Гуменяка 1 К, М. Стеблец- трех крамниць 22 К, О. Тартачиньского 10 К, Д.
о. Н. Смалько з Брустур складку 70 К (.від се ! кого 2 К, І. Мартинця 1 К, Й. Стеблецкого 1 К, Войцїховского 1 К, М. Біленького 1 К, Т. Васибе 10 К, зі скарбони церковної 10 К, з коляди ! Н. Питришина Манака 1 К, І. Бриндзея 1 К, Д. льовского 1 К, І. Юраса 1 К, її. Бавера 1 К. Г.
брацкої 10 К, по 2 К від крамниці брацкої, ГІ. і Иетришина Манака 50 с., Д. Марусина 1 К, п. Савки 1 К, Л. Смаги 1 К, 'Г. Деркача І К); о.
Е. См. і Ф. Чернявского; по 1 К від П. Петрова, і Б. Худзїкевнча 2 К, М. Кречковскої 1 К, Мільці К. Левицкий Топільниця за лютий 4 К, о. А.
І. Тимофійчука, Лукина Ґаборака, Я. Лукиньчу- і Кречковскої 1 К, Мінцї Кречковскої 1 К. о. М. Воляньекий Криворівня складку 15 К (від себе
ка, В. Дручкова, К. Миклащука, Г. Михайлюка, 1Кречковского 5 К 50 с); В. Недїльский ІІечинї- ' за лютий 10 К, о. А. Арсенича а К).
Анни Плитчук, Ф. Лабачука і Ф. Кашевка; від жин 2 К, о. Ем. Гавришо Бібщани вкладку мі
(Дальше буде).
Орисї і Мі ля 80 с.; по 50 с. від Мариї Габорак і сячну за лютий 10 К. — Разом того дня 140 К.

С0Ю 88ЕИМ Егпезіа ТЬогпа

Н О В ІС Т Ь !

у Львові, в пасажи „ГЕРМАНА" ул. Сснїшна.

Кождий дрібний властитель повинен заос.мотрити

Нова величава і сензацийна проґрама!

ПЕРШ ИЙ ГАЛИЦКІІЙ

від І6. до ЗІ. марця 1902

При співучасті! війскової музики 14. н. п.
1) Малецкий, славний престідіґітатор. 2) 1_е8
Оїезз’8, найзнаменитший дует францускнй. 3) йвУЄІЇОП-£еІІпа Тгіо, найліпший акт силачів на ви
сячих линвах. 4) ТЬо був їаддііпд їойпаопв, найвисша американьска сензация. 5) М агсеІІІ, на
слідувач інструментів. 6) N11323 МеІІІЇа, польска
субретка. 7) Іе їіо , комічний жонґлєр. 8) |_а ЬеІІе
УіоІеН а, француска субретка. 9) Американьский
біоскоп.
Що дня о 8. год. вечером велике предста
влене. В неділю і сьвята два представленя. Що
пятницї Н ідЬ -Ш е представлене. Білети вчаснїйше можна замовляти і набути в конторі Пльона
при ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.

Д /р Т О В А Н Н Й Д І ~!УГ

ся в нову ,

Д ІМ для ЗЕМЛЯН

— р уч н у с їв а ч к у =

у Львові

спроваджену нами з Т А М Б У Р І А.

улиця Ягайлоньска.

Ся с і в а ч к а сіє рівненько, рівномірно, отже л їп ш е ,
а заразом ощаднїйше, як сів ся рукою.

ЧЕРНІВЦІ, Тетреі^аййе 1.

(Ш

Ш

Вага 2 клґ. — Ціна 20 кор

II

Вже вийшов
Альманах руско-україньских богословів.
Прехороше видане на велїновім папері сто ть ли
ше 3 корон.

--------

гіі

ілю стрований календар

на 1 9 0 2 . р ік.
Чистий зиск призначений на запомоговий
Ціна
1
кор.
без
пересилки почтової; з пересил
фонд академикгв.
кою
о 10 сот. більше.
Замовленя приймає п. 3. Сушко, Львів, Ри
з офіцинями, садом і огородом
нок ч. 10. II и. і друкарня п. Вл. Шийковского,
Замовляти у Сеня Ґорука у Львові, площа
в БЕРЕЖАНАХ (ч. 4. побіч ставу) Львів, Коперника ч. 5. — Також книгарня Тов. Домбровекого ч 1.
Наук. їм. Шевченка, Львів, Чарнецкого ч. 26.
• ТОВАРИША» можна набувати також у
вцїх Філіях «Народної Торговлї».
Зголошеня приймає Редакция «Руслана».

продам сейчас за 4.000 зр.

Розклад поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го мая 1901.
(Приївд і відївд поданий після часу середно-европейского).
ІІ0І8Д
ГОСП. І огоб.

Ц. к. упр. гал акц.

Банк
Гіпотечний

6-10
6-20
646
’ї 'іо

7-40

8-00

8-Ю
8-15
8-50
1145
11-55
12-55
1-Ю

1-36

ВІДДІЛ депозитовий
принимає вклади і виплачує завдатки
на рахунок біжучпй. принимає до пере
хована папери вартістні і дає на них
завдатки.
Крім того впроваджено подібно як
в інституциях заграннчнпх т. зв.

Депозити сховкові
(ЗаГе Оероеіїв)
За оплатою 25 до 35 кр. а. в-, річ
но, депозптар дістав в сталевій касі
панцирній сховок до виключного ужит
ку і під власним ключем, де безпечно і
дискретно переховувати може свов мацно або важні документи.
Під тим наглядом поробив Банк
гіпотечний як найдогіднїйші заряджена.
Приписи дотично того рода депо
зитів одержати можна безплатно у від
ділі депозитовім.

до Львова

гриходить
о грдинї

1- 20
2- 35

145

3-14
440
5-11
6-35
5-50
5-40
6-00

з
з
8
з
в

Кракова, Берлина, Ее .'чавг Відня
’-еу півнів (Іпкан, Га. ацу'.. і'усятива
Брухович,Дцод. від 16. мля до 15. вер. вк.
Янова
Тернополя, Бродів на дв. Підзамче
„
„ н а дв. головний
8 Лавочвого (Пешту) Калуша, Сянока
8 Соьаля, Рави рускої
в Кракова, Відня, Варшави, Пешту. Берлина
і в Ряшова, Любачова, Самбора
8І ( тависяавова (Кересмезе, Потутор)
з Янова
х ,
зі Сколього^Калуша, Хирова а 8 Лавочного від 1. черв, д о '15. вер.
а Брухович (16. мая до 15. вер. в нед. і сьв.
8І Самбора, Борислава, Стрия
з Підволочиск (Київа) Бродів на дв. Підз.
„
„
„
нади.голов.
з Кракова
з Чернівців, Іцкан
а Сокалн, Ьелацн і Любачова

мі ч

8-40
2-31
12-15

7-36
8-50
941
9-20
9-£0
9-40
10-20
10-20
10-02
3-12
3-35

8
а
з
8
в
8
в
в

Бруховлч (16. мая до 15. вер. в нед. і сьв.)
Брухович від 16. мая до 15. вересня щод.
Янова від 1. мая до 15. вер. щоденно
Янова (від 1. мая до 15. вер. в нед. і сьв.)
Кракова (Відня, Берлина), Ясла, Розвадова
Чернівців,Букарешту, '
Лавочного (Пешту) Хирова, Калуша
Підволочиск (Киіва), Бродів на дв. Підз.
>
>
»
на дв. годов.
в Підволочиск Копичинець ва дв. Підзамче
„
на дворець головний

Поїзд
посп особ.
зі Львова
відходить
о годин!
6-25 до Станиславова. 11ідвисокого, Потутор
1-55 6-30 до Підволочиск (Київа) Бродів дв. головний
>
>
» дв. Підзамче
2-08 643
6-35 до Лавочного (Мункача, Пешту) Борислава
8-30 8-40
до Кракова (Відня, Варшави), Берлина
2-55
9-09 до Сколього,до Лавочного (1. лип. до Іб.вер
9-15 до Янова
9-25 до Підволочиск, Бродів, Гусятина дв. Підз
9-42
,
>
»
дв. гол.
10-20 до Сокаля, Белзця, Рави рускої і Любачова
240 10-25 до Чернівців,
1-25 до Янова від 1. мая до 15. вересня в не
ділі' і сьвята
215 до Брухович від 16. мая до 16. вересня
в неділі і сьвята
3-05 до Стрия, Сколього від 1. мая до 39. вер.
3-15 до Янова щоденно від 16. мая до ЗО. вер.:
3-26 до Брухович шод. від 16. мая до 15. вер.
3-30 До Ряшева, Хирова, Любачова
Ні ч
6-Ю
1246
6-20
6-30

2-51

635
7- Ю
7-32
7-26
7-52
9-30
10-30
1100
11.10
11-32
445
445

до Станиславова
до Кракова (Відня, Берлина, Варшави)
до Янова 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 ТергОиоля, Бродів дворець головний
„
дворець Підзамче
до Сокаля і Рави рускої
до Брухович (13. м аяд о іб .в р. в нед. і сьв.)
до Янова від 1. мая до 15. вересня
до Чернівців і Іцкан
до Кракова, Відня, Варшави
до Підволочиск, Бродів дв. голов й
»
»
дв. Підза
до Кракова, Відня, Берлина, Самбора
до Брухович від 16. мая до 15. вер. щод

З ЛКП ГА : Піца нічка числить ся еід 6 .години вечером до 5 години 59 мінут рано.

Час середво-европейскпй рівнить ся від часу львівского о 36 мінут, а іменно 12^год. часу середно-европеиекого = 12 год. "6 мін. часу львівского. — В місті' видають білети їзди: Звичайні білети аґенция 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 ївди і т. п. бюро івформацийне ц. к. зелівниць держав них (ул.
Крагінких ч. 5. в подвірю, сходи II, двері ч. 62 ) в урядогих годинах (8—3 а в сьвята 9—12).

Видає і відповідає за редакцию Лев Лопатиньский.

З друкарні В. А. Шийковского.

