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Львів, Субота, дня 23. марця (5. цьвітня) 1902

Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвят
О О1її год. пополудни.

Передплата
на >РУ СЛАНА* виносить:
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За границею:

на цілий рік

Річник VI

•Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: * не воаьмеш милости і віри не вовьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.» — 8 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевичж.

Парляментарне положене.
(X ) 3 неділі має рада державна даль
ше вести буджетову розправу, а тимчасом
нїмецке дневникарсгво все ще обговорює
цилєйску справу і висловлює ся про будуччину парламенту з певною зневірою.
ІІро погляди правительства на сю справу
маємо двоякі вісти. З одної дізнаємо ся,
що мінїстер-президент др. Кербер весь сей
тиждень аж до почину сесиі ради держав
ної буде занятий иересправами в справі
австро-угорскої угоди з угорским мінїстромнрезидентом. Вже з того можна догадувати ся, що др. Кербер не надає цилєйскій
справі великої ваги, коли всю свою бач
ність як-раз звернув на важну справу ав
стро-угорскої угоди. Після другої вісти та-,
кож в иравительственних кругах оцінюють
парляментарне положене доволі зневірливо.
Однак з всею рішучостю відпирає нравительство всякі докори за вислїд голосованя
в цилєйскій справі, піднесені Німцями про
ти него, яко неоправдані і безосновні. Правительство не занедбало свого обовязку.
Німці повинні собі задати питане, чи неко
рисний вислїд голосованя над резолюциєю
є оправданим поводом, щоби в теперішній
хвилі викликувати наново иересиленє. Правительство має право сподївати ся, що
сторонництва сьвідомі важкої одвічальности,
будуть вистерігати ся загрожувати єствованє парламенту задля аґітаторских цілий.
Иравительство, вірне своїй проґрамі, буде
тепер як і передтим невсипучо берегти
парламенту і конституцій.
>МопІа§8рГЄ88Є«, орґан вірноконституцийної великої власности, в котрім звичай
но ґр. Нітірґ виявляє свої бажана і по
гляди, виводить, що ще ніколи від нових
виборів до ради державної не заострило
ся до того ступня парляментарне положе
не, і небезпечність для парламенту не бу
ла ніколи з того часу так велика, як те
пер. Цилєйска резолюция мала для Німців
значінє закритого відвороту, сполученого
з акцептованєм відкиненої в 1897. р. буджетової позициї. Задну сторожу в сім
відвороті знищила нерозважно більшість
парламенту. Резолюция мала побудувати
міст, по якім мав відбути ся добровільно
уладжений відворот. Случайна більшість
з 2 1. марця спалила сей міст і приневоли
ла знов Німців до боєвого становища.
»Мопіа§8ргЄ88е« замічає, що заміт нартийности правительства проти Німців в цилєй
скій справі є зовсім безосновний і незгід
ний з дїйсностю. Сей орґан вкладає ви
ключно на иравительство задачу, винайти
вихід з сеї блуканини. Супроти розвинено
го широко зворушенн належало-б скоро
забрати ся до діла.
З табору сторонництва нїмецких лю
довцїв доходять також різкі відзиви
чу
тно знов, як чванять ся они, що Німці руководять ся »золотою беззглядносткх —
але при тім н. пр. посли Баєрлє і Хіярі
відзивають ся в такім тоні, який не є похожий на нотакуванє ворохобної політики,

педиция місцева в Аґенциї Соколовского в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене. —
Реклямациї неопечатані вільні
від порта. — Оголошеня зви
чайні приймають ся по ціні
20 с. від стрічки, а в >Надісланім< 40 с. від стрічки. По
дяки і приватні донесеня по
ЗО с. від стрічки.

так легкодуш но захвалюваної бурмістром би за цилєйскі наралєльки дано повну ви
в Інсбруку.
нагороду, то є для цилєйского повіту пов
В орґанах нїмецких поступовців наслі ну словіньску ґімназию, а замість марбурдую ть в части поступованє нїмецких л ю  ских паралєльок повну ґімназию в Мар
довцїв, в части однак накликують до умір- бурзї*.
кованн. В тім дусі виступають деякі посли
сего сторонництва в статях поступових,
ировінціональних дневників. Доволі виразно
висловлюють они там погляд, що Німці
судетских країв в інтересі правильної ходи
Краківский »Сгаз« ілюструє ось як чгзгесЬпарламенту принесли вже більші жертви,
роїзкіе
»8 їо \уо роїакіе» і другі всепольскі оряк вимагана від альпейских Німців, щоби
ґани:
В
богатьох, дуже богатьох точках прига
освоїли ся з положенєм, витвореним наслід
дує
діяльність
всепольскої демокрациї нещасні
ком упадку резолюцій ґр. Ш тірґа. В »Рга§ег Та^ЬІаМ» заявляє »один з найвизнач хвилі перед роком 1863. Ті знаки оживлюють
н іш и х * послів ради державної: »Коли ми ся і повстають в своїй цілій грозі, коли читає ся
Судетскі Німці ликнули Опаву, Цєшин і такі пр. напасти, як підношені тепер з причини
берненьску техніку, то Цилєя не повинна публїкациї виленьского обіжника кс. єпископа
бути знов гробом політичної констеляциї, Звєрбвича. Ся сама подвійна міра як і тоді. Для
котрої переворот нині був би тисяч раз них, заслонених тайною і чаром мучеництва —
небезпечніш ий, як упадок коалїцийного цілковита нетикальність, а супротив всіх инь
міністерства. Коли ми Німці наостанку по ших свобода, катоньска суворість і безнастанне
кинемо нещасну тактику! з’єдиненої лівиці: ставлене на позорище.
Виходячі в теиерішних часах всепольскі
невідкличні річи нерадо приймати, але їх
орґани
драпують сЯ в сю саму шату таємничо
обслонювати фальшивим серпанком, щоби
го
геройства,
згадують скромно про літа, які їх
себе і иньших обманювати, замість явно
аноніми
перевели
в каторгах, клеплять всяке
зречи ся того, що не дасть ся удержати,
назване
річнії
по
імени,
які они самі, — найщоби гнм енерґічнїйше придержувати ся
перні
і
нераз
одинокі
—
виволікають
на дневне
тенерішности і будуччини?! Німці з Чех
сьвітло,
але
від
иньших
вимагають
вже
не остоне заняли доси ріш учого становища в сій
рожности,
але
чинного
снівудїлу
в
укриваню
справі, они навчили ся від першого голо
сованя над Цилєєю, вижидати проясненя тайної роботи. Що більше, те, що їм самим
положеня і не впровадять своїх послів, ко вільно, уважають у других злочином.
Часописи всеиольскіїх агітаторів є пере
трі повинні вести практичну політику, в не
повнені
вістями про Л ї ґ у н а р о д о в у ; з рід
безпечне положене. Імовірно і сторонниким
самохвальством
пише ся там про єї мниму
і
нїмецких людовцїв, яке хоче показати
силу
і
зовсім
не
»осторожно«
обговорює СН ЄЇ
свою здібність ,4,0 управи, не дасть ся здер
діяльність.
Однак
противникам
не вільно згаду
жати ан'ї власними ворохобниками, ані тревати
про
те,
бо
се
єї
творцям,
членам, провід
вогою перед всенїмецкими рекримінациями,
щоби вести розважну- політику*. Сей ви никам і т. д. могло би зашкодити і скомпромізначний посол заявляє наостанку, що бу- тувати їх тяжко.
Ся подвійна міра — се одна більше про
ло-б се божевільностю, задля голосованя
ява
загальної
деиравациї характерів, яку викли
з 21. марця переходити в опозицию і ціле
кує
кожда
нелєґальна
робота, се спекуляция на
нинішнє положене поставити горі дном.
почуваня
сусгіільности,
під яких ослоною бажа
Між Словінцями »51оуеп8кі ХагосІ*,
ють
розвивати
безпечно
шкідну діяльність. —
орґан лібералів, не перестає проповідувати
Всеиольска
аґітация
хоче
витворити для себе,
компромісу в цилєйскій справі. Для під
з
сих
почувань
і
з
опіпїї
суспільности
охорон
держки своєї ідеї наводить історичні до ка
зи з досьвідів Чехів за останних трийцять ний плащ, під яким могла би, спокійна і петиліт. »Руководимо ся, каже він, найблаго- кальна, заставляти сїти на нерозважних, а напа
роднїйшими понуками, як і сьвідомостю, дати і обкидати калюмнїями всіх, що в сї сїти
що свої сили перецінюємо, а противників не дадуть спіймати ся.
Сей чар таємничості! і мучеництва, які амнловажимо. Рішене лишаємо стирийским
нонїми
переносять, се средства, що мають ви 
Словінцям і будемо з ними солідарні, чи
творити
опінїю для всепольскої аґітациї, що їх
они послухають нашої ради або нї. Бій
справа,
се справа єдино дорога і сьвята, якої
в парламенті приніс побіду, але скріпив у
не
могуть
відслонювати незвязапі з нею руки.
нас переконане, що мимо того можемо
втратити цилєйскі кляси без винагороди. Однак сей рахунок мусить дізнати заводу. Сн
Компроміс лише тоді можливий, наколи таємничість може стуманити хиба недозрілих,
Словінцям дадуть рівновартну винагороду, отже хиба бідну молодїж, яку сї агітатори під
яка відповідати-ме їх чести, достоїньству і бурюють до безнастанних протестів. Хто памяпотребам. Для нашого сторонництва і для тає і знає страшні хвилі з перед сорок літ, сей
не дасть потягнути себе тайними комітетами і
Країни не бажаємо нічого*.
'лїґами
і не піде за голосом анонїмових мучени
На иньшім місци вказує »81оуеп8кі
ків.
Хагосі* услівя компромісу. На вість одного
віденьского дневника, що иравительство
думає про самостійну ґімназию низшу в
Марбурзї і про уступки для Країни, зая
вляє »ЗІ0УЄП8кі Х агосі*: ^Компроміс на та
Про наради у спільних справах держави до
кій основі є неможливий. Країна не вхо
дить тут в рахубу і не повинна. На нашу носять-з Відня, що президенти міністрів Сель і
думку компроміс був би м ож ливіш ий, як Кербер відбули вчера конференцию в палаті

Всепольскі аспірациї.

З політичного поля.

2
угорского міністерства а Іаіеге. На сій конфе глубоко самого короля Едварда VII і приєднав ложила 5 шкіл середнах і 33 народних, котрі пе
рейшли на державний етат.
ренцій обговорено ряд економічних квестий, до для Бурів серця всіх.
Всі видатки «Матиці* покриває ческа люд
тичних обоїх половин монархії. Квестий не ви
Вся майже анґлїйска преса заговорила при- ність переважно зі сфер середнозаможних.
черпано і дальші наради будуть вести ся імо хильнїйше для Бурів, а голоси за заключенєм
В 1901 р. зібрано 551.198 К і подано 16.000
вірно на другий тиждень в Будапешті, куда др. мира стали щораз частїйші і голоснїйші. Крок ческим дітям спромогу образуаати ся. Приватні
Кербер удасть ся. По покінченю нарад будуть трансвальского правительства, котре рішило ся школи ческі удержує «Матиця* н і лише в Че
могли фахові референти обох сторін в як най- навязати переговори з Кіченером, посунув спра хах, але також на Ш леску і Мораві. В 1901. р.
зібрано 480.198 К дрібними добровільними склад
коротшім часі приступити до третого читаня ву о стілько наперед, що нині в Льондонї май- ками, з Краєвих субвенций прийшло 31.900 К, а
автономічної митової тарифи. Оба шефи кабіне- же нема особи, котра була би за веденєм даль- з легатів приватних осіб 30.017 К, вартість ретів згодили ся на .се, аби звернути ся до пар-!ш ої війни; всі домагають ся закіпченя різні, альностий 405.212 К, ріжні фондациї 512.985 К.
Отже не ми перші возьмемо ся чинно і
ляментів з просьбою задля вибору квотових де- хочби за ціну далеко ідучих уступок. На нересеріозно
до народного шкільництва — глядім,
путаций, які могли би з кінцем цьвітня зібрати говори, які тепер ведуть ся в полудневій Африщоби ми не брали ся послїдні! На жаль ми дося на наради.
ці, анґлїйска преса дивить ся оптимістично, хоч селї не могли ще занотувати ні одної дальшої
На дальші проби з польовими гарматами саме правительство не знає нічого певного о їх складки. Чиж би наша суспільність була вже
має вставити- ся до спільного буджету на буду- ході. Члени трансвальского правительства вже так призвичаєна до бляґи і сензациї,. що спо
чий рік кредит півтора до двох міл'іонів корон, мали віднайти Штайна і Девета. Сенігаї ЬІе\уз кійно піднесена гадка в найживотнїйшій пеку
чій’ справі не зможе єї одушевити ? А всеж та
Сим разом децизия мала запасти тілько щ од о доносить, що в короткім часі відбуде ся ріша- ки сором був би, колиб галицка Русь з почат
покритя коштів нових гірских гармат і гавбиць. юча конференция Бурів, в котрій возьмуть у- ком нового шкільного року не здобула ся анї
Для кождого корпуса армії потреба трех бате- часть: Штайн, Далярей і Щальк-Бурґер. Однак на одну приватну хімназию\
рий, кожда по б гармат, що чинить 45 батерий, окруженє президента Кріґера в Брукселї завсїди
— З Наукового товариства ім. Шевченка. Дня
або 270 гавбиць. В біжучім році має бути впро ще скептично глядить на миролюбну приклон 7. цьвітня, в понеділок, буде засїдаИє історичноваджена лише часть сих батерий. Нові гармати яють Англійців. Вчерашна бруксельска конфе фільософічноГ еекциї о год. 4. пополудня з та
ким порядком: 1) Др. Ів. Франко, Св. Климент
будуть калібру 1О’/2 центиметрового, і відлиють ренция в справі услівій, під якими міг би бути
у Херсоні. 2) С. Томашівський, Галичина в се
їх зі сталевого бронзу і віденьскім арсеналі. заключений мир з Анґлїею, була немов вступом редині XVII віку.
Мінїстер війни надто домагає ся також для гір- Д° великої наради, яка відбуде ся нині під про— Тарасове сьвято в Коломиї. Молодіж украскої артилєриї 15 чотирсгарматнїх батерий. Вза- водом Кріґера. Щ сій нараді має остаточно по їньскої ґімназиї в Коломиї устроює дня 6. цьвіт
талі цілий кредит на справлене нового материн- рішитись, чи Бури мають обставати при цілко- ня с. р. в салі »Сокола« вечерницї в 41 рокови
лу гавбиць без амунїциї і без конечного зб іл ь -' витій независимости нолуднево-африканьских ни смерти незабутнього . кобзаря України-Руси
шеня числа коний і запрягів, буде виносити в реиублик. Відповідь на се питане випаде, як Тараса Шевченка. Програма: І часть. 1) Ш ев
сегорічнім буджетї коло 6,200.000 корон.
надїють ся, потверджуючо, бо без повної неза- ченко-Колесса: «Було колись...*, муж. хор. 2)
Лїшт: «XII Рапсодия*, фортепянове сольо. 3)
Епископови Зверовичови з Бильна, якого за- «исимости, запевнюють боерскі делегати, не Ш евченко: «До Основяненка*, деклямация 4)
візвано до Петербурга задля его обіжника ви- можна мати виглядів на тревале удержане Кумановский: «Вязанка народних пісень*, міш.
хор. 5) Беріог: «Зсепе Ое Ваііеі*, скрипкове со
даного против посиланя польских дїтий до пра мира.
льо в супров. форт. 6) Бетовен: «Піснь вечір
вославих шкіл, вже закомунїковано вирок надня«, подвійний муж. квартет. II часть. 7) «Лю
сподївано скоро. Дня І. цьвітня рано прибув до
бов Ш евченка до України*, відчит. 8) Шевченбудинку духовн її академії зараджуючий департа
В II ц к и .
ко-Кишакевич: «Катерина*, часть II міш. хор з
форт. 9) Ґольтерман: »Котапсе«,віольончельове
ментом чужих віроісповідань дійсний радник
стану Моголов і предложив виленьскому еписко— Календар. В с у б о т у : гр.-кат. Никона, Ли- сольо в супров. форт. 10) Шевченко: «Буває, в
нови кс. Зверовичови, щоби уступив добровіль-' дні; рим.-кат. Вінкентия. - В н е д і л ю : гр.-кат. неволі...*, деклямация. 11)Фльотов: «Марта*, путпурі орхестра; Масканї: «Сауаііегіа ш зіісапа*
н о з і свого становиска, а в заміну признаю ть; ^ ахаРи*’ Рим- кат- Колвти.
смичковий квартет. 12) Щевченко-Воробкевич:
ему дотеперішню иенсию і полишать ему право; — Від Адміністрація. Просимо наших ВИ. Не- «Огні горять...*, муж. хор. Закінчене. — Початок
свобідного вибору місця замешкапя. Кс. Звєро- ’редвлатників відновити передплату і вирівняти вечерниць о 6. год. вечером.
і залеглости, бо на кредите не будемо посиліти
— З Станиславова. Дальший репертуар Ру
ВИЧ ВІДМОВИВ
сему предложеню, толкуючи СЯ, ’часописи
1
ського
народного театру: в понеділок 7. цьвітня
ЩО без призволеня апостольскої СТОЛИЦІ не МО-і
,,
..
‘
гг, ..
і — Не ми перші! «Діло» прилучило ся вповні
«Дуніегубн*, народна драма в 5 д ях; ві вторже резнґнувати зі свого достоіньсгва. Годі Мо- д0 нашого поклику: Закладаймо середні школи! ник 8. цьвітня «Ямарі*, оперетка; в четвер 10.
голов відчитав кс. еписконови вирок акту засу- і подає на доказ потреби і можливості! переве- цьвітня «Власть тьми*, сензацийна драма Толджуючого его па зсилку до Тверу на неограниче- деня сеї ідеї звіт Ческої шкільної Матиці стого; в суботу 12. цьвітня «Барон циганів*, оний час, з визначенєм пеисиї в квоті 1200 рублів (Іівігеїіпі Маїісе Зкоївка), що поклала собі за перетка; в неділю 13. цьвітня «Невольник*, дра
річно. Засуджений опускає Петербург вже в су- ааДачУ- піддержувати ческу молодіж і ческі ма; ві вторник 15. цьвітня «Скапаний сьвіт“,
■'
школи. Загальні збори того товариства відбули штука Оркана а епільоґом «Ніч*; в четвер 17.
0отУ'с я дня 23. марця с. р. Отже довідуємо ся, що цьвітня (перший раз) «Бурлака*, драма в 5 діях
В буреній справі наступив рішучий зворот «Матиця* удержувала своїм коштом .5 шкіл се- Карненка Карого; в суботу 19. цьвітня «Дзвони
в анґлїйскій оиінїї на користь мирового нокін- редних, 51 шкіл народних і 44 захоронок д л я дї- з Корневіль*, оперета; в неділю 20 цьвітня «Не
ченя війни Шляхотний поступок Делярея, який ти^ а КР‘М тог° платить австрийскому скарбова щасне кохання*, друма; ві вторник 22. цьвітня
сиовенцию д л я З Хімназий, одної школи реальної послїдне представлене (новість) «Катерина*, о
увільнив пійманого Генерала Метуена, вразив / 55
народни,г ; промисловІІХ, Крім £ , г0 з а _ пера в 3 діях.

Но

ГТ.

Яка тут нужда, думав Сьвітлик, вдивля зияльній лавці. Але скажу тобі правду, що відючись уважно в ту квадратову клітку, що мі- коли ти академіком, змінив ся так страшно, що
ОЛЕКСА К У ЗЬМ А.
рила три кроки здовж, три впоперек. Щось не- годі тебе коняти. Тоді жив ти ще якось з людьмов сінник і куферок, то ціла обстанова. В куті ми, ну, бодай з товаришами, а тепер зробив ся
коло дверий сїріла купа книжок.
з тебе відлюдок. Скажи, що тобі? Чи може каСьвітлик нагадав собі худе, схороване лице тастрофа любовна?
Дакевича, яке бачив нині на улици, рапалі очи,
Дакевич заворушив ся.
ш.
нужденний одяг та його дивачне поведене. .
— Дуже оклепане підозрінє. Впрочім коли
— Але я тебе нині не відступлю, се кажу
Починав його розуміти.
тобі вже о те ходить, то знай, що я нарочно,
цілком рішучо. Гнівай ся, називай мене, як хо
— Товаришу, оповіж мені, як коло тебе... значить, з засади стороню від людий.
чеш, я тебе мушу завести домів!
Тихо.
— То ти мізантроп!
Дакевич присягав Сьвітликови, що дурни-]
— Може тобі в чому прислужу ся...
— Се для мене байдуже, як ти мене наці робити більше не буде, що його клепки те
Міг його обидити, длятого не дожидаючи звеш. Я хочу осторонь від людского гамору
пер в порядку, відтак випросив собі його влі відповіди, заговорив живо:
І здобути собі основне знане, виробити твердий,
зливість, бо потребує СПОКОЮ, ВКІ11ЦИ вирік ся
— Ах, бодай тебе, чому ти мені не с к а - ]критичний погляд, а відтак не упереджений нїйого знакомства і приязни Та дарма. Товариш зав! У мене таке велике, вигідне помешканє, якими пересудами, вільний від усякої конвенвів його за руку як малу дитину.
а ти сидиш тут як у тюрмі.
ціональности, поправляти в сьвітї те, що в ньо
Перейшли ся ще кільканайцять разів по
Знов тишина, що мучила обох зарівно. му злого, реформувати. Хочу лишити ся таким,
під одну каменицю, суятили ся, переконували СьвітЛик вже сердив ся на товариша, що так який я є, — оригінальним, обєктнвним. Коли ж
с я .. Врешті вступили в браму.
неласкаво приймає гостя, хочби й серед таких кину ся у вир ваших товариств, «огладжу ся*
На сходах Дакевич пробував ще раз увіль незвичайних обставин. Не міг видержати і з в а  на танцях та забавах, полюблю житєві форми
нити ся спід опіки, а потім рад-нерад повів жив ся конче навязати розмову.
та ріжні зігнилі традициї, то яким піду відтак
Сьвітлика на третій поверх. Під самим дахом
у властивий сьвіт? Пересічною, зманїєрованою
— Що платиш за ту діру ?
зайшли оба до темної як гріб комірки.
— Чотири риньских.
людиною, вдоволеною з теперішности, неспосібМовчали кілька хвиль. Дакевич не знав,
— Ігі! З а чотири риньских можеш вигідно ною до нових думок. Нужденним рабом житя,
що говорити, а Сьвітлик глядів, де-б міг усісти. мешкати спільно.
яке анї скривило би ся, наколи-б я нагло про
— Не сьвітиш ?
— В тім ціла річ. Ти і всі подібні глядите валив ся під землю. Суспільносги я не поможу,
Дакевич не відзивав ся.
лише, щоб вам було вигідно.
ні не пошкоду, але для поступу не зроблю —
— Не маєш чим ?
— А ти ?
нічого. А се для мене одиноке мірило вартости
— Так.
— Я не терплю нікого в моїй хаті. Я му людскої одиниці.
Довший час павза. Сьвітлик чув ся збен шу мешкати сам і сусідства не зношу нічийого— То всьо дуже гарно, але ти не говориш
теженим і несьмілим. Підійшов до вікна, щоб
— Дивно...
нічого нового, а принайменьше, що могло б овзагалі щось з собою почати.
— Знаю, ви всі зовете мене диваком, та правдати твою ненависть до людий. От я також
— Сідай — промовив Дакевич глухо і ви мені про се байдуже.
стремлю до тої самої мети, уважаю сей сьвіт
сунув з темряви куферок. Сам повалив ся на
— Дакевич, будь щирий! Знаємо ся не від не найкрасшим, але не цураюсь так його, сти
якийсь темний предмет на долівці.
вчера, вісім літ просиділи ми на спільній ґімна- каю ся з ліодьіШ, входжу в житє. Впрочім я
4)
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з
— Зішите серце буде мати один Парижанин,
— Нові церкви після плинів п. В. Нагірного виленьского єпископа кс Звєровича покликано
наміряють з весною будувати отсї громади: онодї до Петербурга, аби оправдав ся зі свого зоперований д-ром Фонтаном. Операция зішитя
Теплиці, Вацовичі, Миклаїпів, Пшеничанки, Чор- поступку. Еп. кс. Звєревич видав недавно тай- серця доконує ся тепер чим раз частїйше, але
товець, Сокаль, Манаїв, Мальчичі, Довгомоетис- ниії обіжник до духовеньства своєї єпархії з еей послід т и случай замітний тим, що хорий
ка, Хишевичі, Біле к. Дунаева, Честиня, Олеша, приказом, аби католицкі діти не посилано до перебув наслідком рани кілька запалень, а ми
Лучицї, Торговиця. Куниньска воля, Олексичі, православних церковних шкіл. Обіжник принїс мо того виздововів і жиє. Рана в серци походи
Підгородище, Кустиня, Руське Село, Конюшки важні наслідки, бо родичі-католики відобрали ла від двох ударів ножа. В дві години по зраколо Рогатина, Перегноїв і Стинява вижна.
з православних шкіл кілька тисячів дітвори. неню приступне др. Фонтан до операциї. Рану
— Русин-нотар в Америці'. Др. Юлїян Чунка, Справа була би на тім покінчила ся, але одна вичистив, зашив, як належить, затамував кров
адвокат в повіті Люзорн, іменований рескрип з краківских часописий оголосила сей обіжник. і т. д. В часі реконвалєсценциї прокинуло ся за
том Губернатора стану Пенсильвенїї з дня 10. В слід за сим покликано еп. кс. Звєровича до палене грудної перепони, а потім ще жил в лі
марця с. р. иубличним нотарем з справом від Петербурга, а звідтам вислано єго на депорта- вій нозї. Та остаточно, мимо сих тяжких комбирана присяг на повисший повіт. Є се перший ї цию до Тверу і назначено єму річну пенсию плїкаций хорий виздоровів, а др. Фонтан міг
представити «чоловіка з зішитим серцем» пуРусин, котрий зістав адвокатом і нотарем аме- 1200 рублів.
риканьским в Пенсильвенїї. Другий Русин адво
— Фондация імени Ромуальда Лишковокого, блицї на відчитї, який він виголосив про сей
кат е п. Янович в ЧікаГо, Іл.
емерит. старшого радника львівского магістрату, цікавий випадок.
Перша руська робітна суконь Товариства повстала з дрібних складок урядників і служби
— Анґлїйскі ОФІцири. Одна з льондоньских ча«Труд» отворена при Підвалю ч.,7. II поверх, акцизової; зібрано від 1880. р. до тепер 11.482 еописий доносить, що в полудневій Африці роз(ріг Руської улицї) вхід з галєриї, на ліво по- К 92 сот. Фондацию назвали підвластні іменем стрілено двох анґлїйских офіцирів з Австралії,
слїдні двері. Робітна отворена від 8. год. рано свого бувшого зверхника; призначена она на які допустили ся убійства 10 Бурів задля радо 12 */а в полуднє і від год. 2. пополудни до 7. стипендиї для членів тої катеґориї міских фун- бунку. Справа була ось така: Сї офіцири дізнавечером. Просимо спішити з замовленими, а не- кціонарів.
ли ся, що 10 заполонених Бурів має при собі
ресьвідчать ся наші Пані, щ о робота виконує ся
— Безроботє у Львові. Кількасот безробітних звиш пів мілїона франків. Аби посісти сї гроші,
совісно і точно на означений час.
робітників зібрало ся вчера перед міским бю- офіцири зробили воєнну нараду і в короткій
Від Дирекцій Тов. »Труд* у Львові.
ром праці на Бернадиньскій площи у Львові і дорозі засудили Бурів на смерть. Однак вояки,
— Наші опікуни. До «ДІїл а» цпшуть з Сока- напрасно домагали ся роботи. Звідтам товпою яких призначено до виконана засуду, відказали
ля: Дня ЗО. марця мали відбути ся в селі По помашерували перед ратуш і вислали депутацию послуху. Доперва вояки з иньшого відділу, котрі
турпци коло Сокаля Шевченківскі вечерницї при до віцепрезид. Міхальского. П. Міхальский обі не були сьвідомі справи, вимордували полонених
співучасті! сокальского хору. Але п. староста, цяв постарати ся для них о роботу, почім ро- 1Бурів. Про се дізнав ся нїмецкий консула в
Преториї і на єго донос Кітшенер скликав во
дуже дбалий про наше здоровлє та житє, забо бітники розійшли ся.
— Нещасні лови. Два злодії чужої дичини, се єнну раду, яка засудила обох офіцирів на смерть.
ронив вечерницї, мотивуючи заборону тим, що
»не має певности, чи льокаль дає запоруку без- ляни з ІНидловець, повіта мілецкого, Лавро Ци- —• З сего можна собі представити, як поводять
неченьства вдоровля і житя зібраних гостин» ран і Іван Бопк вибрали ся були дня 28. марця, ся прості вояки з Бурами, коли «інтелігентні»
Ще в сїчни відбували ся в тім самім льокали в саму лат. вел. пятницю до двірского лїса на офіцири анґлїйскої армії визначають ся такими
вечерницї, а за два місяці' саля так попсовала польованє на дика. Іван став за нагінника, а розбійничими інстинктами.
Лавро підсів на переході' зьвірини. Почувши ше
ся, що аж грозить небезпека житя.
-- Як люблять Бури свою матерню мову ? Бу
лесть, не надумував ся довго і не чекав, аж
— З Жовкви. Намісництво розвязало громад- зьвірина вийде, але стрілив в то місце, звідки ри люблять незмірно свою мову і питають ся
ску раду в Жовкві за лиху господарку і укта- зачув шелесть. Коли пішов на місце, побачив нею. Они мають навіть свою пісню про мате
новнло заряд міста, до якого війіпли: Генр. Гіл- там замість зьвірини свого товариша лежачого рню мову, яка є виразом їх учутя. Зміст сеї
лїх, яко управитель, др. Вол. Мацюльский, яко в крови. Привів єго ще живого до дому, але без пісні' ось який:
нарід має свою мову. Від по
І асесор, а Вол. Ґорецкий, яко II асесор.
надії житя. Бонк по кількох годинах муки за  лудняКождий
до Трансвзлю говоримо одним язиком і
— Касацийний трибунал у Відни відкинув за- кінчив житє ще того самого дня.
легко себе взаїмно зрозуміємо. Що нас обхо
жаленє неважности, внесене б. податковим кон— Велика крадіж цінних паперів 3 Монахова дять чужі мови? Ми говоримо як наші вітцї і
срольором Ом. Литвиновичем в Товмачи, якого доносять, що там дня 25. марця украдено цінні
ттаниславівский суд засудив на рік тяжкої вя- напери, вартості! богато тисячів марок. Межи діди, мовою південної Африки. Також народний
поет з легковаженєм всего, що апґлїйске і гозницї за спроневіренє грошей в касі.
тими паперами було також девять штук чотиро- лєндерске додає: Нехай в нас Анґлїк або Голєн— Літний розклад їзди електричного трамваю нроцентової угорскої ренти золотої по 100 зр .; дер не знати як вговорює, що їх мова є красша
у Львові пічне ся дня 16. цьвітня. Вози трам і дві штуки коропової ренти по 10.000 корон.' і звучнїйша, ми глухі на їх вговорюваня, бо на
ваю будуть курсувати від 6. год. рано до 11. Онодї н ясніла вість з Карльсбаду, що там вже і ша мова, в котру ми від дитинних лїтвслухали
год. вечером. На шляху церков св. Петра і Пав продано ті папери. Продала їх якась елегантно ся, є і буде нам найдорозшою понад всі иньла а личаківский цминтар буде постійно щодня убрана дама, котра називала ся Августа , Ронс- ші. Так дорожать Бури своєю мовою. А наші
їздити один віз межи 2. а 7. год. пополудни.
без, і сказала, що она з Дісельдорфу. Тота пані перевертні, ледви навчать ся читати, так сейчас
— Ігнатий Горжіца. посол до ческогб сойму і етрітила ся опісля в сади буркутовій з якимсь замість до рідного слова, горнуть ся до язичія,
до державної ради, помер вчера на удар серця може сороклїтним мущиною, і обоє ще того а відтак до росийскої літератури, а вкінци д зяв
в Марсилії. Покійний родив ся в 1859. р. в Бер самого дня щезли з Карльсбаду.
кають ііаламаріциною — забувають про свій
ні моранскім. По укінчепю реальної школи і ка— Спіймано дезиртира. У Львові спіймано де- найдорозший скарб. І ми маємо свої піснї от
детских шкіл в Берні і Триєстї, служив до 1884. зиртира 30. п. п. Володимира Федака і переда хочби Маркіяиа Шашкевича вірш про рідну мо
р. у війску, а опісля посьвятив ся публіцистиці. но війсковим властям.
ву: «Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває,
Спершу був сотрудником кількох праских часо— Фальб заповів на цьвітень: В перших 7 той у грудех не серденько тілько камінь має*.
иисий, а потім вступив до редакциї «МагоОпісЬ днях дощі і дрібний сніг в цілій середущій Ев— Поред вінчанєм. Один з американьских фарЬІ8ІЙ¥«. Померший був одним з найвизначнїй- ропі. Теплота низька. Від 12. дощ, вітри, темпе мерів
оголосив в чікаґівских часописах, що має
іпих членів молодоческого клюбу і відгривав ратура обнизить ся. Коло 18. сухо, трохи снігу, намір оженити ся і пошукує жінки. В короткім
важну ролю в іклїтичнім житю.
температура низька. По 24. дощі, дуже тепло, часі' зголосило ся чимало кандидаток до супру— Депортация єпископа. Як ми вже доносили, бурь
жества. Одна з них припала фермерови до впо
доби, отже він пішов з нею д о склепів, купив
не можу бути для тебе міродайним, але так ро /із самого себе або й стидаєш ся, що міг бути за 700 доларів слюбну виправу, а 300 дав го
блять всі наші товариші. А з них бодай десята такою дитиною. Слухай, та-ж ти сам як студент тівкою. Суджена відійшла від фермера на кілька
часть вийде подвижниками поступу.
був доси: клерикалом иринайменьше до пятої хвиль, та вже більше не вернулась. Фермер звер
Дакевич усів нервово на своїм сіннику і клясн — правда? — в шестій, семій клясї за нув ся дб полїциї, але там нїчо не могли єму
помочи, бо такі случаї мав вже не один легко
махнув рукою, немов хотів сказати: >Ет чо взятим атеїстом та радикалом, в осьмій черво вірний і дав ся обманити Фермер з жалем вер
ловіче, мене ваш сьвіт нїчо а нїчо не обходить. ним социялїстом, по матурі безпощадним анар нув до дому вправдї лекший о 1000 доларів але
Говорю, бо випадає щось з тобою балакати, ко хістом. Вкінци усумнїв ся і перестав у всьо за те о один досьвід мудрійший.
ли ти влї'з до моєї хати«. Але натяг на „по вірити. Нині' оііять ти якимсь національним по
—Як хто умирає? Цїсарі і князі сходять з тро
ступових» товаришів подразнив йоги немило і ступовцем чи демократом?
ну; судпї і прокуратори зістають візвані на суд
Божий; адвокати і бесідники замовкають на все;
— І ним остану на віки!
заставив до дальшої репліки.
реєнти
і нотарі сповняють остаточний акт смер
— Покаже ся доперва, як будеш на стано— Нічого тим не доказуєш. Покличу ся,
тельний; трубачі, клярнетисти і флєтисти вида
подібно як ти, на себе... І я належав колись виїци. Як ожениш ся і будеш мати родину.
ють остатний віддих; великі і малі жиди пере
— Отже ти рішучий Еорог товариства?
до вашого товариства та слідив пильно те ваше
ходять на лоно Авраама; купці, банкери чи
— Ворогом бути не маю причини.
«житє». Даруй, але воно мені' нічим не заімпо
слять ся з послїдною мінутою; подорожні і
путники кінчать свою земну вандрівку; власти
— А прецінь?
нувало. Воно зводило ся до більше або меньше
— Я лиш не люблю тих незрілих диску телі домів переносять ся до вічности; довжнипильного відвиджуваня льокалю товариства,
ки спрачують довг... натурі; піяки пращають ся
граня в шахи, побіжного читаня часописий та сий, що виробляють надмірні амбіциї, гіретенсиї на все з... келишком; актори і комедиянти відвислуханя на місяць одного або двох відчитів. до учености, авторітети. Вибє ся кількох людий грають послїдну ролю; убогі переносять ся до
на таких авторітетів, тоді' . пї одна проява су лїпш ,го житя; запалячам лямп житє гасне; учи
1 який з того хосен?
— Ігі, о такі кардинальні річи спорити не спільного житя не уйде перед їх абсолютним телі' силябізують послїдні букви; редактори ви
буду. Ти хиба жартуєш, коли не хочеш узнати осудом. Всьо поза ними ретроградність, тьма дають послїдний нумер... житє; гірняки ідуть
впослїдне під землю, а візники і кондуктори
значіня спільних сходин, дискусий, виміни га кромішна. Тимчасом ті пророки-передтечі, що ідуть в незнані сьвіти ..
док. Деж, як не в товаристві виробляють ся голосили народови єдино спасаючу правду і
— Ц. к. Дирекция зелїзниць державних у Львззі
погляди та переконаня, скріпляє ся сьвідомість з димлячими смолоскипами вказували ного
оповіщує:
національна? Деж, як не в тім молодечім огни- змаганям єдино правдиву дорогу, виговорились
Північно-нїмецкий рух товаровий з Гали
іци виховують ся борці за народну справу? Деж, ранніше, чим мож було надїяти ся, википіли і по чиною і Буковиною. З днем 1. цьвітня 190?. р.
як не...
пали в найбільшу апатию. Властива пора до дї- входить в житє додаток VI до тарифи часгь II,
— Стій, досить того, досить! Вже знаю ланя наспіла, поле стоїть відлогсм і жде на но зшитка 2.
всьо, що хочеш сказати. То всьо пусті фрази, вомодний леміш та чересло, а колишні авторі
Східно-північно-західнии австрийский союз
тети або кпять собі зі всього, або хорують на зелїзничий. З днем 1. цьвітня 19(12. входить в
дурні слова і більш нічого. Не віриш?
— З тобою годі снеречати ся. Шкода слів... духову анемію. їх енергія вже давно виладу- житє додаток II до тарифи ча -ті. II зшитка І з
дня 1. січня 1900.
Сьвітлик став глядати за капелюхом.
вана....
Північно-нїмецкий рух товар івий з Гали
(Дальше буде).
— Пожди, молодче, я ще не скінчив. Ті
чиною і Буковиною. З днем 1. цьвітня 1902. р.,
всі ваші погляди та дискусиї, то переливане
а о скілько наступить підвис.иенє тарифи, з
пустого в порожне. Нині ти дав би собі за свій
днем 1. мая 1902. увійде в житє додаток XI до
зшитки 1. тарифи.
погляд стяти голову, а за рік-два ти сьмієш ся

4Стацию зелїзничу Дубна на зелізници льо-1
кальній Раконіце-Мляц уряджену доеи тілько
для руху особового і накункового, отворено з
днем 20. марця с. р. для загального руху.
— Конкурси. Виділ повітової ради в Цїшанові
розписує конкурс на посаду кондуктора згл. до
глядача доріг з річною платнею 1200 К і 600 К
на оОїздки. Поданя можна вносити до кінця
цьвітня с. р. — Магістрат м. Вадовиць оголошує
конкурс на посаду міского ветеринара з річною
платнею 1200 К.

— Краєвий Союз кредитовий у Львові має на
складі ось такі друки для руських товариств кре
дитових: 1) Книгу дневників аркуш по 10 сот.
2) Замкненя місячні 2 аркуші 5 сот. 3) Інвен
тар довжників аркуш по 5 сот. 4) Інвентар
вкладників аркуш по 5 сот. 5) Інвентар уділів
аркуш по 5 сот. 6) Книгу головну аркуш по 10
сот. 7) Книгу лїквідацийну аркуш по 10 сот.
8) Книгу вкладок щадничих аркуш по 10 сот.
9) Книгу уділів членьских аркуш по 10 сот.
10) Реєстр членів аркуш по 10 сот. — Купува
ти і замовляти можна в канцеляриї >Краєвого
Союза кредитового* у Львові, ринок ч. 10, І.
поверх.

циї£в міністерстві просьвіти, проф др. Людвик
Цьвіклїньский прибув сюда вчера і переняв: урядованє.
— Іван Потелицкий, почтовий офіциял в Чер
Білгород, 4. цьвітня. Надійшла тут відо
нівцях, упокоїв ся дня 3. цьвітня с. р. в 49. ро
мість про несупокої, які вибухнули в Новім Ба
ці житя. В. є. п.1
зарі. Що-до розмірів і значіня сих несупокоїв
нема тут доси близших подробиць, однак після
поголосок мали там збути ся поважні розрухи.
Петербург, 4. цьвітня. Заповіджені на 1.
Т е л єґр а м и .
цьвітня студентскі демонстрації не відбули ся, бо
полїция приарештувала в ночи перед назначе
Відень, 4. цьвітня. По год. 2. пополудня ним днем ЗО провідників студентів.
Льондон, 4. цьвітня. Бюро Райтера доно
відбула ся в Бурґу під проводом монарха, ко
ронна Рада, в якій взяли участь спільні міністри: сить з Кронштату: Члени трансвальского правиҐолуховский, Каляй, Кріґгамер, дальше Кербер, тельства перебувають єще дальше в Кронштатї.
Сель і міністри скарбу Люкач і Бем Баверк та Положене незмінене.
адмірал бр. Шпавн. Предметом нарад були гіредПретория, 4. цьвітня. Бюро Райтера доно
ложеня для делєґаций; делєґациї будуть скли сить, що Шальк Бурґерови і делегатам тран
кані на 16. мая, супротив чого оба парламенти свальского правительства удало ся порозумітись
довершать в найблизшім часі вибору до делє зі Штайном.
ґаций.
Відень, 4. цьвітня. Іменований шефом сек-
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у Львові, в пасажи „ГЕРМАНА“ ул. Сснїшна.

Русин

КУПОНИ

Нова величава і сензацийна програма 1
від І. до 15. цьвітня 1902.

При співучасти війскової музики 15. н. н.
1) 5 Аигога. '.чудовні діти на роверах. 2)
Штучний чоловік 6 ІІІ0 , містичний автомат, який
списує гадки видця і малює портрети. 3) Про
Фесор баиІЬ іег з Парижа стинає голову женщинї. 4) 5 сестер И а п іо г, анґлїискі акробатичні
дансерки. 5) ТгІО Кезьа, шпортова сцена. 6) ТЬе
АгіоІГів, гра дітей в огороді. 7) РвиІ і ІоЬп Р іегго ї в подорожи. 8) В го іііегз Васіїиз, ексцентрич
ні мурини. 9) 1.68 Непгу, уаіве тегуоиіііепве.
10) Коптюшок в американьскім біоскопі.
Що дня о 8. год. вечером велике предста
влене. В неділю і сьвята два представленя. Що
пятницї Н ід Ь -Ш е представлене. Білети вчаснїйше можна замовляти і набути в конторі Пльона
при ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.

з державним іспитом з рахунковости і практикою

шукає місця бухгальтера або касиєра при ру
ській фінансовій інституциї. Потрібну кавцию
може сейчас зложити, а надто жертвує 100 К
на народну ціль, яку вкаже ся інституция, при
якій петент найде посаду.
Близша відомість в редакциї «Руелана •

вильосовані
цінні папері

Читайте!
виплачує без нотрученн

Повне видане Творів ТАРАСІ ШЕВЧЕНКА

провізні або коштів

коштує лише 2 корони!

Контора виміни

Товариство „Просьвіти" бажаючи, щоби в
кождій руській хаті находили ся Твори Тараса
Шевченка, видано сими днями найдешевший
збірник сих творів її. з. „ПОЕЗИІ Т. ШЕВЧЕНКА"
Книжка, оправлена в полотно з золоченими ви
тисками, може бути найгарнїйшою окрасою ру
ських хат. Папір велїновий, формат на взір єв
ропейських клясиків, сторін 698.
При замовленю 10 прим, даємо 10% опусту. Висилає ся тілько за надісланєм 2 кор. ЗО
сот на адресу: КАНЦЕЛЯРИЯ ПРОСЬВІТИ у
ЛЬВОВІ (Ринок ч. 10.).

ц. к. уир. гал. акц.
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БАНКУ
Гіпотечного.

з ОФіцинами, садом і огородою
в БЕРЕЖАНАХ (ч. 4. побіч ставу)

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

Читайте!

Розклад поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го мая 1901.
(Приїзд і відївд поданий після часу середно-европейского).
Поїзд
..„МІ. І особ.
відходить
0 годині’

Ь О 18Д

Ц. к. упр гал. акц.

Банк
Гіпотечний
в

ПОСП. | особ.
приходить
о годииї
6- Ю
6-20
646
745
7-40
800
8-Ю
8-15
8-50
1145
11- 55
12-55
1-Ю

1-35

*

ВІДДІЛ депозитовий
принимав вклади і виплачує завдатки
на рахунок біжучнн, принимав до нерехонаня папери вартістні і дав на них
завдатки.
Крім того впроваджено подібно як
в інституциях 8агранпчних т. зв.

Депозити сховкові

>•20
•>•35
145

8
8
8
а
в

Кракова, Берлива, Ведіпави Відня
Чернівців (Іцкан, Га. ацу) г’усятина
Брухович, щод. від 16. мая до 15. вер. вк.
Янова
Тернополя, Бродів на дв. Підзамче
„
„ н а дв. головний
8 Лавочного (Пегату) Калуша, Сянока
8 Сокаля, Рави рускої
в Кракова, Відня, Варшави, Пешту. Берлина
в Ряшова, Любачова, Самбора
зі Станпславова (Кересмеае, Потутор)
в Янова
ві Сколього, Кзтуша, Хирова а в Лавочногс від 1. черв, до 15. вер.
а Бруховпч (16. мая до 15. вер. в нед. і сьв.
зі Самбора, Борислава, Стрия
в Підволочиск (Київа) Бродів на дв. Піда.
„
я
я
н адв. голов.
в Кракова
в Чернівців, Іцкан
8 Сокаля, Белаця і Любачова

Н іч

(8аїе Оерозііз)
За оплатою 25 до 35 кр. а. в. річ
но, депозитар дістав в сталевій касі
панцирній сховок до виключного ужит
ку і під’ власним ключем, де безпечно і
дискретно переховувати може своє май
но або важні документи.
Під тим взглядом поробив Банк
і 'потечний як найдогіднїйші 8арядженя.
Приписи дотично того рода депозіл ів одержати можна безплатно у від
ділі депозитовім.

3'14
440
511
5-35
5-50
5-40
6-00

до Львова

7-36
8-50
941
9-20
849
2-31
1216

9-50
9-40
10-20
10-20
10-02
3-12
3-35

в
в
а
в

6-25
6-30
6-43
6-35

1 55
2-08
8-30
2-55

8-40
9-09
9-15
9-25
9-42
10-20
10-25
1-25

240

216
3-05
315
3-26
з-зо

1245

6-10
6-20
6-30

2'51

6’35
7- 10
7-32
7-25
7-62
9-30
10-30
11-00
11.10
1Г32
4*15
445

в Кракова (Відня, Берлина), Ясла, Розвадова

ЗАМІТКА: Лота «ічна

числить ся від

6

до Станпславова. Ііідвпсокого, Потутор
до Підволочиск (Київа) Бродів дв. головний
»
»
» дв. Підзамче
до Лавочного (Мункача, Пешту) Борислава
до Кракова (Відня, Варшави), Берлина
до Сколього, до Л авочного(1. лип. до 15. вер
до Янова
до Підволочиск, Бродів, Гусятина дв. Піде
я
»
»
дв. гол.
до Сокаля, Белаця, 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 39. вер.
до Янова щоденно від 16. мая до ЗО. вер.
до Брухович шод. від 16. мая до 15. вер.
до ‘Ряшева, Хирова, Любачова

Н 1ч

Бруховлч (16. мап 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.)

в Чернівців, Букарешту,
в Лавочного (ІІешту) Хирова, Калуша
8 Підволочиск (Київа), Бродів на дв. Піде.
>
»
»
на дв. голов.
в Підволочиск Копичинець на дв. Підвамче
„
на дгорець головний

зі Львова

години

до Станпславова
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 Тергополя, Бродів дворець головний
„
дворець Підзамче
до Сокаля і Рави рускої
до Брухович (13. мая до 16. 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 іі
»
»
дв. Підаг
до Кракова, Відня, Берлина, Самбора
до Брухович від 16, мая до 15. вер. щод

вечером до 5

години

59 мінут рано.

Час середно-европейский різнить ся від часу львівского о 36 мінут, а іменно 12 год. часу середно-европей
ского = 12 год. 36 мін. часу львівского. — В місті' видають білети ївди: Звичайні білети аґенцня часонпсий
Ст. І. Соколовского в пасажи Гавсмана ч. 9. від 7. год. оаво до 8. вечером, а білети звичайні і всякі пньші,
тарифи, ілюстровані провідники, ровклади їзди і т. п. бюро іиформациине ц. к. зелізниць держав них (ул.
Красінких ч. 6. в подвірю, сходи II,- двері ч. 62.) в урядогих годинах (8—3 а в сьвята 9 —12).

Видає і п л і оі ідає за редакцию Лев Лопатиньский.

З друкарні В. А. Шийковскої?.

