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Львів, Четвер, дня 2 (15.) мая 1902.

Річник VI.
Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвят
о о*|3 год. пополудня.

Передплата
на >РУ СЛАНА» виносить:

Редакция,

в Австриї:
на
на
на
на

. .
або
на пів року
. .
або
Поодиноке число

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

і

пл.Домбровского(Хорунщини).Екс-

За границею:
на цілий рік

адмінїстрация

експедпция «Руслана» під ч. 1.

цілий рік . . . . _20_лор.
пів року . . . .
10 кор]
чверть року . . .
о кор
місяць . .
1-70 кор.

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

педиция місцева в Аґенциї Соколовского в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертає ся лише
на попереднє застережене. —
Реклямациі 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 донесеня по
ЗО с. від стрічки.

требують жизнені інтерес” Австриї, оно б а - і
Дальше обговорював мінїстер тарифову режає лише обезпеченого ь своїм єсгвованю форму і вияснював трудності!, які заходять щопромислу, котрий не був би в кождім .у- ДО їх ясности і простоти. Представив стан роб т,
горскім комітатї наражений на иньшу виконаних на підставі інвестицийного закона і
(+ ) Ми вже в попередній статі згада практику, і бажає такого господарства повідомив, що зелїзниця Львів-Самбір Ужок були про суботнішну раду міністрів в справі сїльского, котрого інтереси не були би ви- де віддана до ужитку в р. 1904. Боронить дпугодових переговорів з Уграми. Після сеї ставлені на страти наслідком яскравого ректора зелїзниць уЛ ьвові супротив закидів
ради всі є тої думки, що поки-що не бу нарушуваня ветеринарийних приписів з бо- пос. Еленбоґена і перечить, немов би заряд зедуть відбувати ся дальші переговори, поки ку угорских властий. Коли отже угорске лїзниць робив ощадности зі шкодою для безУгри не зближать ся до австрийского ста правительство бажає угоди, то повинно печности. Зменшене доходів зелїзниць е наслїдновища. Се вказує виразно на те, що до- зближити ся до австрийского становища*, ком загальної економічної депресиї і поліпшена
си в Пештї опирали ся вдоволити яким Се річ певна, що в найвисших міродайних платні' зелїзничої прислуги. Обговорює улї'ншенебудь домаганям Австриї. »Мопіа§8ГЄУие«, кругах бажають удержачя економічної і ня і технічні поступи на державних зелїзницях.
котра дуже близькі має звязки з ґр. Штір- торговельно-політичної звязи поміж обид- Нова парова машина є в силі неребічи 140 кіґом, пише в сій справі:
двома державами, а так само там бажають льом. на годину; також особові і товарові ваґо»В останнім тижні подано доволі о- внминати всяких переснлеиь кабінетових і ни улїпшено значно. Елєктричність як нотягова
сновне представлене австрийских домагань, парляментарних як і пересиленя у відно- сила надає ся добре, але не приносить великих
наколи взагалі можна так назвати в е л ь синах обидвох держав до себе. В тім дусі ощадностий в прирівнаню ло парового руху,
ми с к р о м н і в и м о г и австрийскої поло мають сі найвисщі круги впливати на у- Дальше мінїстер представляє роботи коло будовині монархії. З сего можна було бачити, горске правительство, але який се мати-ме вп двірцїв, і заявляє, що буде старати ся ущо у Відни не бажають зовсім нічого, що ■успіх, покаже ся небавом. З острого і на- згляднити всі . бажаня послів, а коли средства
вкладало би на Мадярів які небудь мате- пасливого тону угорских часонисий против вистануть, приступить до удержавлена північнорияльні або моральні жертви, бо коли би Австриї і австрийского правительства мож- західної зелїзницї і шляху тов. державних зезнесенє т р а н с п о р т о в о г о п о д а т к у , за на бачити, що Мадярі! ані крихти не хо- лїзниць (йіааїзеізепЬаЬп^езеІІзсЬаЙ).
веденого не з фіскальної але з економіч тять із свого становища уступити. В поне
Польскі посли
ної неприязнії, уважано шкодою для Угор, ділок в угорскім СОЙМІ виголосив Франц К о л ї ш е р і С в є р т н я виголосили довші ирото треба замітити, що Австрію лише в ком Кошуть пламенну річ, в котрій називає до- мови в справі зелїзниць. Пос. Колїшер предстаплексі условій є готова признати увільне маганя Австриї нечувано пересадними і з а - і вив історию удержавлена зелїзниць і виказав,
не угорских фондів від р е н т о в о г о новів іменем радикальної партиї найострій-| що жертви держави для зелїзниць в виді дефіп одатку,
що означає
так важне шу опозицию супроти того «походу* Ав- циту не є чимсь надзвичайним, але можна би
піднесене
ціни
угорского
державного стриї на Угорщину. Єго радикальний това-!се оминути через поворот до засади, щоби всі
кредиту,
що
супроти
того
дрібний риш Варта назвав домаганя Австриї «роз зелїзницї стали власностию держави. В інтересі
дохід
з
транспортового
податку
не бійничим нападом* на Угорщину і заповів збройности держави поносить особливо Галичи
входить в рахубу. На цілій лінії своїх «парламентарну ворохобню під начальством на великі жертви, бо заряд війсковий жадає,
предложень здержувало ся австрийске пра независимого сторонництва*. Кошут також щоби шлях ішов не надто близько коло місцевительство з повним намислом від всяких вказував на те, що ніби то корона стає по востий, щоби льокальні лінії не мали полученя
вимагань, які би могли як небудь осла стороні Австриї проти Угор в справі уго з головними і ин. Бесідник говорить гіро децен
бити вплив угорского правительства або ди. Мінїстер-презндент Сель очпвидно ду тралїзацию і улїпшенє на взір нїмецких, а від
впровадити єго в трудне положене. Ні од же радо бачить таку опозицию Кошутів-. так порівнує наші тарифи з росийсккми і угорна з австрийских точок не зміряє до того. цін і з сего можна додумувати ся, якою скіімп і виказує, що наші тарифи мусять улекшувати нам конкуренцию з сусідами що-до
Мимо того, як з вістнй про суботнішну дорогою та ціла справа піде.
експорту ріжних продуктів.
раду міністрів ясно виходить, заняв С е л ь
З черги по пос. К у б р і заняв с\ово пос.
супроти австрийских предложень в устннх
С т в є р т н я . Пасивність зелїзниць можна буде
переговорах з д-ром Кербером в і д п о р н е
аж тоді сконстатувати, коли всі зелїзницї бу
с т а н о в и щ е . Можна се вносити і з сеї
дуть удержавлені. Бесідник жадає, щоби авто
обставини, що з боку Селя не зроблено
На’ представлене президента палати ґр. Фе- номічним урядникам, сі-вященикам і учителям,
н і я к и х п р е д л о ж е н ь . Чиж справді ду
мають в Будапешті, що Австрия, яка знов тера, ухвалено висказати сиівчутє францускому за показанєм лєґітимациї удїлювано знижки 2.
вернула до парламентарних форм, прийме правительству з нагоди нещастя в Ст. Пієр на о- і 3. кляси та заведено 4. клясу на державних
рите еі з іт р іе угоду на основі §. 14 ? Не острові Мартинїцї. Відтак відчитано інтериеляциї, зелїзницях; вносить утворене Генеральної дирекма ніякого австрийского правительства, ко між якими находились: Я в о р с к о г о , в справі циї для приватних зелїзниць, щоби тим спосо
тре могло би вступити ся за октройованою яаказу вічованя на львівскій полїтехнїцї, К л ь о - бом відчинити їх більшому впливовії міністер
угодою з формулкою Селя і условною, ф а ч а, в справі внчеркненя імени Толстого з ства зелїзниць. Представляє, що по вибудованю
зелїзницї Львів Самбір Ужок потреба буде оснонедомагаючою взаїмностню. Поки яке не листи почесних член в праскої академії.
Мінїстер Г а р т е л ь відповів на інтерпеля- ваня четвертої дирекциї в Перемишли або Тер
будь австрийске правительство се приняло
би на себе, поручило би оно скорше р о з  цию Яворского і Брайтера, а опісля перейшла нополі! і вступає ся за децентралїзацию в адмінїстрациї. Бесідник заявляє ся против ощадно
д іл , з яким продукцийні верстви в ав палата з дневного порядку до дискусиї над
стий на персоналю і жадає заведена польского
стрийских краях більше освоїли ся, якби
буджетом зеїїзниць.
ІІос. Р о з е н ц в а й ґ , а відтак пос. К а ф - язика у внутрішній службі на грлицких зелї
се в Уграх могли припускати*.
Про стан угодової справи подають т а н підносять ряд жадань своїх країв в справі зницях.
По промові пос. Ф р е с л я замкнено засї»Хаго(іпі Е ізіу « таке справозданє на осно тариф і будови льокальннх зелїзниць.
данє, а слідуюче назначено на нині 10. год.
ві півурядових інформаций: «Наколи з уМінїстер зелїзниць
горскої сторони хотять уможливити даль др. В і т е к відповідає в справі дефіциту дер рано.
ші пересправи, то повинні заявити рівну жавних зелїзниць. Зазначив, що реитовність зе
міру готовости, як австрийске нравитель- лїзниць на сході монархиї є місцями більша
ство у виражених ним бажанях і предло- чим на заході. Однак треба брати реитовність
гах. Угода не є угодою, наколи лише з загалом цілої сїти. Але мінїстер узгляднить ба
австрийского боку мають бути зроблені у- жаня послів іцо-до збираня статистичних дат.
Христос воскрес!
ступки. Австрийске' правительство показало Що-до децентралізацій заявляє мінїстер, що
Родимці!
Може у жадного народу добро
вже свою готовість, позаяк не обставало вже тепер богато аґенд центрального бюра пе
дійні
товариства
і інституциї не є приневолені
при ревізиї угодових предлог, якої вима рейшло на 11 зелїзничих дирекцію і тим спо
гано в парляментї • і в суспільносги. Пра собом доповняє ся, вдоволяючий впрочім, орґа- так часто відкликувати ся до публичної жервительство не вимагає більше, як сего по нїзацийнпн закон державних зелїзниць з р. 1896. тволюбности, як у нас. Наш нарід бідний, ли-

Угодові переговори.

Державна рада.

В ід о з в а .

2
шений меценатів-капіталїстів, вимагає доконче
бодай дрібних публичних складок, щоби при
скорити свій культурний і цивілїзацийний роз
вій. А що першою основою такого розвою є середна і висша осьвіта, тож нарід мусить най
більше жертв поносити для цїлей просьвітних.
Тому то по ґімиазияльних містах Галичини
повстають численні бурси і інститути або това
риства для материяльної підмоги молодїжи.
В Чернівцях удержує ся від кількох літ
при >Народнім Домі< бурса для Русинів, але
виключно для учеників православного віроісповіданя, ионеже лиш під тим услівєм дістає бур
са запомогу з православного релігійного фонду.
Тож ученики Русини греко-католицкого віроісповіданя лишені суть всякої публичної помочи.
Ж аль стає, коли бачить ся, що ті ученики не
тілько що не можуть сподївати ся примі щеня
в бурсї, але навіть запомоги в хвилевій потребі.
Тому то Русини черновецкі постановили засновати запомогове товариство «Шкільна Поміч*,
щоби запомагати бідних учеників гр.кат. віро
ісповіданя як і постарати ся о бурсу для тихже
учеників. Але о власних силах сего наміру в ді
ло ввести годі.
Родимці! Наш нарід подає на очах приміри
невичерпаної жертволюбивости. Богато інституций добродійних основує і удержує ся тою жертволюбивостию. І на всенародні і на часні рускі
цїли складає наш нарід всегда богато жертв.
Але ми сподїваємо ся, що попри свої потреби
Русини галицкі як і всі иньші, що сприяють
нашій бідній молодїжи, з любови ближнього не
відвернуть ся від своєї посестри «зеленої Буко
вини* і порятують і «Черновецку Шкільну По
міч» в єї добродійних змаганях. Просимо-ж всіх,
що люблять молодїж і осьвіту, вступати в чле
ни товариства (членьска вкладка місячно 20 с.)
або бодай о одноразові датки, хочби як малі.
Просимо наші пані і панночки не забувати при
весїлях і забавах на бідних молодих ближних
своїх, що нераз в голоді і холоді приготовля
ють ся до будучої праці для добра нашого на
роду. Просимо Всечесних Отців духовних від
часу до часу при молебнях і акафистах зберати
складку на ту бідну нашу молодїж і заохочува
ти братства церковні до такої складки. Проси
мо наші інституциї кредитові, просимо товари
ства просьвітні і другі уділити нам лепту з своїх
доходів. Нехай і кожда розривна при з’їздах і
товариских сходинах принесе щось і для наших
учеників.
Підносячи сей голос, маємо в Бозї надію,
що кождий, що має чутке серце для ближнього,
ревно і успішно иідопре нас, а вдячність моло
дих і щирих сердець стане милою нагородою
з а всякий благородний чин. (Всі посилки про
симо звертати на руки каеиєра товариства, проф.

КОРНИЛО УСТИЯНОВИЧ.

К А В К А З.
(Розвідка етноґрафічно-історична).
Та єдність обрядів, обичаїв і забобонів да
ла — здає ся мені — і повід до видуманя казки,
що Сванети і Осїти і Картвельцї походять від
трьох братів Суои, Осе і Картил, хоть тілько
Свани належать до племени картвельського, а
не Осїти.
Обичай тілько і віра у Сванів та сама, що
у Осїтів і они — яко племячко нікому непри
ступне — заховали декотрі єще старші обряди і
повірки як Осїти.
Р отропіиз Меіа оповідає, що Лошіси (мо
же Страґонові Мошіси) і Тібарени, жителі веж
то є нинішні Сванети, сходили ся в означений
день на одну гору для ігор і там мущини і же
ни — хто з ким хотів, під голим небом ночу
вали; а празник той відбував ся в честь кавказкої богині >Ляші<.
Понятно, що задля такого обичаю все потомство належало виключно до матери, муж
котрої — як захотів добути собі власть вітцївську над дитятем, то клав ся в постіль і удавав
злоги. Сим обрядом і получав над дитиною вітцївську владу.

ґімназ. Івана Тірона в Чернівцях, ул. Вагова
(ХУа^наезе) 5.
Від Виділу товариства «Черновецка Ш кіль
на Поміч».
Чернівці, в маю 1902.
Крилош. і Декан черн. Н. Костецкий, предсїдатель,
нотар Ник. риц. Дрогомирецкий, заст. предсїдателя,
катехпт о. А. Левіньский, секретар,
проф. ґімн. Ів. Тірон, касиєр,
проф. ґімн. Ор. Гандяк, контрольор.

Н о в и н

К II.

— Календар. В ч е т в е р : гр. кат. Бориса і Хлі
ба; рим.-кат. Софії.. - В п я т н и цю : гр.-кат
Теодозия; рим.-кат. Иоана.
— «Діло» супроти дел. Барвіньского. З нагоди
розмови цісаря з дел. Барвіньским в Пештї на
кинуло ся >Дїлб* мокрим рядном на п. Бар
віньского. Передовсім мусимо тут зазначити, що
дел. Барвіньский в ніякій часописи (отже і в >Русланї») не подав своєї розмови з цісарем, а се,
що подали часописи (за якими м.і повторили),
не дає ніякої основи до напасти. А вжеж «Діло»
найменше управнене поучувати п. Барвіньского,
кого він має уважати Русинами, — се «Діло»,
яке цілими роками баламутило руску суспіль
ність про »старо-Русинів< і сиільммй ґрунт з ни
ми, те саме «Діло», котре піддержувало при
всяких нагодах консолїдацию з Дудикевичами
і Мончаловскими, те «Діло», котрого і теперішний редактор др. Охримович і єго сотрудники
Будзиновский і Цегельский з «Національно-де
мократичним комітетом» потверджували москвофільских кандидатів до ради державної, сойму
і ради громадскої у Львові. Отже тесіісе, сита
іе ірзиїті!
— Посол Барвіньский вніс в раді державній
на засїданю дня 13. мая нагле внесене в справі
підмоги для погорільців Р а д е х о в а , а також
петицию від громади Радехова о підмогу.
— Перший день весни завитав нині, в полови
ні мая. Вправдї деякі дневники повитали огни
стими статейками весну уже перед двома міся
цями, але она а її руш не хотіла здоймити з се
бе хмарної та дощевої заслони і усьміхнути
ся веселим, соняшним личком. Від початку мая
в львівских огородах грають музики, від за в 
тра вже отворені стави для купіли — але те
все виглядає сего року на сьміх та іронію. Од
нак тото зимно і дощі мали також свою добру
сторону, бо хотяй засіви через них немало по
терпіли, то, як кажуть, вимерзли маєві хрущі та
всяка иньша погань, а вже напевно, що вигину
ли з нащадком весняні поети...
— Прошу тих ЧЧ. дяків всіх трех диєцезий,
котрі в непереривній службі дяківскій доси про
вели цілих ЗО літ, подати мені без проволоки
літа своєї служби. Дальше прошу мені подати
всі відомі припадки зглядно імена окалїчілих
дяків через отемненє, онїмінє, оглушене, окулявіченє чито спаралїжованє ніг.
Прошу уклінно Впр. Отців заонікувати ся
тою справою як найщирійше у себе і там, де
Такого обичаю нема вже ані у Сванів, анї
у їх північних сусідів в Іронїстанї. Богиню >Ляші< нагадують сванецкі села: „Л яхум лР і „Ляиіхеті“ ріка „Ляхва* і гора „ Л яй ляи. В селах
тих до нині нема християньства, а культ богині
живе як в Сванецї і в Іронїстанї, так і на всім
Кавказі, коли вже не в обрядах, то в дуже лег
ких обичаях.
Осїти вірили в жизнь поза гробом. Они
відганяли криком ворожого родови духа, котрий
причиняв хорому недугу. Духів тих зовуть на
всім Кавказі «батанебі». Часом підозрівають
навіть християньских сьвятих о наслане на ко
гось недуги. Смерть, діло ворожих родови ду
хів. Она є обидою, причиненою духами якогось
ворожого роду і та обида взиває о пімсту над
родом тим, духів котрого о сю обиду посуджують. Декуди добачували в кімсь опиря і уби
вали єго. Звідси повстав і обряд стріляня і уданої боротьби на могилі покійника. В честь і
в ігрушку душі небіщика відбуває ся в Осїт'її
обряд нічних забав на глум ворожим духам, а
сусідні Сванети ставляють на могилі покійника
страви і вино.
Опустілий аул то мешканє злих духів і там
ніхто не осідає. Переселяючий ся Осет уносить
з собою на нову селитьбу часом і гроби пред
ків, а покупаючий справляє поминки за душі
опікуючі тої землі. Многі звичаї пригадують ста
ру їержамїи). Так як у Ґерманів Тацита Осети
«агга рег аппоз тиіапі; еі зирегезі а^ег». Ще
в IV. в. по Хр. находив Ат т іапиз Магсеїііпиз,

се є всказане: сконтролювати ті донесена і при
пильнувати їх найскорійше вислане.
Мені сї дати беззглядно дуже потрібні до
мого реферату на загальних зборах Товариства
взаїмної помочи дяків перемискої диєцезиї на
дни 29. с. м., в к ггрім рефераті за Б >ж но помочию хочу заіяїциювати активну самопоміч дя
ків. до чого основою має служити осягнений
з льотериї капітал. Тому дуже прошу о безпроволочні донесена. — О. Д. Танячксвич в Закомарю, п. Ожидів.
— Страйк на львівскій полїтехнїц'. Студенти
політехніки порішили розпочати загальний страйк
з днем 15. мая, єсли міродайні круги не признадуть їм отсих домагань: 1) сейчасового зне
сена мінїстерияльного роз юзядженя з дня 15.
лютого с. р.; 2і законного запевнена свободи збо
рів в мурах школи як і поза нею; 3) законного
права постійної репрезентациї і 4) законного за
певнена істнованя гонорового суду слухачів.
— З Відня пишуть нам: Тутешна кацапня
проливає ріснї сльози, бо завідатель парохії о.
Сємйонов, що сюда прийшов щте галапасів, не
маючи найменших шанс на актуального нароха
церкви св. Варвари, загадав чим скорше забра
ти ся назад до Станиславова, щоби збільшити
число галапасів в катедрі та консисториї станиславівскій, бо їх там ще відай за мало. Здає ся,
що аж тоді донерва, коли при тамошній катедрі
та консисториї буде сама тільки «фамелїя» га
лапасів, аж тоді звісний дар «любови» до руского чи »русского»(?) народа буде презентовати ся, як належить.
— Отворенє вистави дробу, голубів і кріликів відбуде ся у Львові на повиставовій пло

ща в суботу дня 17. мая перед полуднем. Ви
става заповідає ся сьвітло, бо «Краєве товари
ство хову дробу, голубів і кріликів у Льво
ві», яке сю виставу устроює, дало доказ в попередних літах, що таких вистав не маловажить,
а старає ся дати повний образ розвою хову домашного птацтва і кріликів в Галичині. Вистава
нотреває три дні: 17, 18 і 19. мая, а вступ ви
носить всего 40 сот.
— 1000 К запомоги на гляданє слідів перед
історичного чоловіка в Татрах та на тектонічні
досліди татраньских Гранітів — уділило міні
стерство просьвіти Татраньскому товариству.
- Пропадають дівчата. У Львові пропала 16лїтна брунетка з синіми очами, Розалїя Кернер.
Родичі, замешкалі при ул. Газовій ч. 4, боять
ся, що п-на Рузя упала жертвою торговельни
ків живим товаром.
— Вибори до міскої ради у Львові. Після об
числена скрутацийної комісиї прийдуть до тїснїйшого вибору отсї пп.: Др. Ашкенази, Бардаш, Брайтер, Холодецкий, Цєхульский, Черяїцкий, Диямант, Дрекслєр, Фельдслєм, Філїпі, Ґетріц, Глязер, Гавзер, др. Горшовский, Гудец,
Ігнатович, Ясїньский, Крах, Крох, Левицкий Кароль, др. Лучкевич, Макович, Макуш, Малецкий,
Маркевич, Мокшицкий, Нагірний, Олї, Осада, др.
Озаркевич, ГІерієр, Півоцкий, Подвіньский, ІІля
товский, ГІреториюс, Прухницкий, Рідль, др.
Рошковский, др. Рукер, др. Рутовский, Рудзкий,
Шлєйн, Зільберштайн, Склепиньский, кс. Стопчиньский. Том, Туллє, Унґар, о. Василевский,
Вчеляк, Венцель, Віксель, Завацкий, Ж ебровский.
що в Осетів земля була власностию цілої нациї,
ба ще й до нині одна тільки з загородою сакля
становить невзрушену власність Осетина, а слі
ди довголїтного скитаючого житя видні й тепер
ще на многих звичаях і постановах.
Ірани, котрих Черкеси «Кашґа», Лєзгіни
«Оц», Татари «Осе» кличуть, суть майже так
заперті від сьвіта, як ті Сванети, їх полудневі
сусіди. А живуть они у жерел слідуючих рік
свого Іронїстану від Ельборуса аж поза Казбек
у самім серцю Кавказа: Ґізель-дон, Ар-дон,
Фіянґ-дон і Ламі-дон, а виходи з їх високо по
ложених вертепів позапирали иньші племена
Кавказа. От і причина, задля якої они — відшиблені від сьвіта — задержали доселї мову
Авести і прастарі на ґерманьскі, а навіть на
скицкі похожі обичаї.
З Геродота знаємо, що Скити називали
ріки Донами. Що більше: вигляд лиця, обичай,
культ ватри а навіть мова европейеких Скитів,
фраґменти котрої від старогрецких істориків
знаємо, є дуже похожі на осетиньскі, хоть між
Скитами а нинїшними Осїтами лежить 2.000 літ,
а може й більше, бо ні Страбо, ні Геродот не
величали вже Скитами (сучасних їм) жителів
Кавказа.
Скити... але які? На кимерийских показу
вало би і близьке (з Криму до Кавказа) ґеоґрафічне положене і важне спостережене професо
ра Всеволода Мілєра: що великая но осетиньски
називався хуміріта, а після традициї Осїтів они
і походять від Нартів-Ґумірітів. Ж иди ІІалєсти-

З —
— Повінь в Стрийщинї. Від кількох днів ріка прикликав сей мущина лікаря. Лікар ствердив у таря з платнею 1.400 К річно. Подана до дня
Стрий в наслідок дощів виляла коло села него аневризм аорти. — Одна жінка не могла 25. мая.
Ж улина. Кількох хлопців, що пасли худобу по спати, бо зараз бачила кругом поломінь. Лікарі
— На фонд академічної молодїжи прислав на
за рікою, переправляли ся через Стрий і пото ствердили серцеву хоробу. Рівнож діти, заки за- руки нашої редакциї Вп. Іван Задорожний, дяк
пили ся. Коло міста Стрия стоїть під водою хорують, часто сплять дуже неспокійно. — Отої з Острова коло Тернополя, 20 К, яко чистий
кілька сіл. Через Стриганцї ріка зробила соб пророцтва хороб у снах, пояснюють сучасні у- дохід з театрального предетавленя уетроєного
нове русло і пливе попід саму церков.
чені так: В день чоловік, занятий всячиною, не на ту ціль в Буцневі, членами Читальні з Остро
— В Галини мають побудувати касарнї для має часу звертати уваги, що єму долягає. В но ва а заходами п. Задорожного. — Від 1. цьвітчи чоловік не відбирає ніяких внїшних вражінь, і ня прислано на наші руки разом 65 К, а сю
двох компаній піонїрів.
а
тілько від власного організму. Через те зосе- квоту ми передали нині комітетови в «Днїсгрі*
— Емії'рация до Бразилії. Зі Станпславова до
редото
чеиє сонної уваги на своїм тілі, він почу на вкладк. книжочку ч. 1800.
носять, що дня 10. с. м. переїхало через Стаии— Дрібні вісти. У Відни помер позавчера Гриславів 240 осіб до Бразилії. Емігранти поїхали ває зроджуючі ся легкі болі, котрі в сонній уяві проявляють ся як сни. Значить, сни не во- горий Купчанко, буковиньский уроженець, ГОЛО
через Воронєнку до Удіне.
— Сучасне Геркулянум. Страх має великі очи, рожуть хороб, а тілько часом зраджують істну- СНИЙ русофіль, публіцист, редактор в НОСЛІДНІМ
а кореспонденти дневників буйну фантазию. Сі ючу вже в тілі хоробу у зародку. Та се трафляє часі «Просв'Ьщеніж, замешкалий здавна у Ві
обі причини склали ся на те, що як в перших ся дуже рідко і тілько в дуже перенервованих дни. Ж и в 53 літ. — В Новім Йорку приготовля
ють наукову подорож на остров Мартініку. —
днях по катастрофі в Ст. Пієр на острові Мар- людий.
тинїцї ціла преса писала про велику гору ляви
— Незавидна доля В Білгородї кружать вісти На стацнї Серада коло Пітсбурґа експльодували
над містом Ст. Ііієр, так тепер всі часописи не зовсім підхлібні для королівзкої пари, а при ваГони з нафтою, причім згинуло 200 осіб, а
представляють сю катастрофу н иньшім сьвітлї. чиною їх є гарна Олена, молодша сестра коро звиш 150 осіб є ранених. — Депутация зворотНаслідки вибуху вулькану Мон Пелє є такі самі, левої ДраГи. Як звісно, ДраГа, жінка короля ничих з львівскої дирекциї зелїзниць була вчеяк оголосили перші телеграми, але причина ка Александра, є майже в тім самім віці житя, що ра у Відни на авдиєнциї у міністра зелїзниць,
тастрофи є нньша. Місто Ст. Пієр є дійсно гро , єго мати Наталія. В останних часах мали ся міністра для Галичини і мінїстерияльного ш ефа
бом звиш 25.000 населеня, але не заляла єго приключити в Конаку скандалі, яких ще ніколи Князьолуцксго. Депутация ж адала стабілїзациї
огниста лява, лише засипав горячий попіл і ка не чувано мимо попередних за короля Мілана. зворотничих.
міне. Також що-до часу, коли вулькан почав ви Розповідають, що першого дня Великоднях
— Відповіди Редакциї. Впр. о. Ом. В. в Хм.
бухати, нема згоди між телеграмами. Після до сьвят вечером стрітила ДраГа свого мужа на Образу «Гагілки* не висилав артист-маляр, але
несена одних катастрофа збула ся в ночи на 7. любовній розмові і поцїлуях з Оленою. Ся Комітет дяківскої льотериї, до якого радимо
мая, після других досьвіта зі сходом сонця, а стріча розлютила Драґу, она кинула ся з пя- звернути ся о пояснена.
ще иньші телеграми доносять, що вулькан по стуками на свою сестру Олену. Король станув по
чав вибухати около 8. год. рано. Правдою є, що Істороні Олени і почав частувати ДраГу пясту— Вісти з перемискої єпархії. Крилошаньекі
перед 8. год. рано почало місто горіти і горіло ками. Сварка і плач заалярмувади цілий замок,
відзнаки дістали оо. Іван Пастернак, парох в Ти три дні й три ночи, та що аж тоді можна було збігло ся богато урядників і служби двірскої,
ляві і Петро Сандович, иарох в Врунарах. —З адістати до него. Цвитуче і найбільше доси мі так, що «королївска* бійка мала кількадесять
сто на острові Мартишці представляло страшний сьвідків. В цілім Білгородї нарікають на баб- відательство в Нижанконичах дістав о. Теодор
образ зннщеня. Нїодин будинок не остав в цї- ску управу, яка доведе Сербію до анархії. Ко Дяків. — Сотрудництво в Бориславі дістав о
лости: одні згоріли, иньші завалили ся. На ули- роль не має на стілько сили, щоби оперти ся Іван Ганасевич. — Канонічну інетитуцию на
Долини дістав о. Александер Дуркот. Відпустку
цях лежать трупи з потрісканими животами, впливам обох женщин-сестер, він є послушним
для поратованя здоровя дістали оо.: Сев. Метещо е ознакою удушеня Газами. В церквах най знарядом раз одної, другий раз другої. Драґи
ля
на 3 неділі, Ромуальд Коростеньский на 4
дено закостенілих трупів в такій поставі, як хто вплив меншає, а Білгородцї нредсказують єї
неділі, Лев Воляньский на 6 недїл, Людвик Засудьбу
таку,
якої
довелось
зазнати
княгині
румолив ся. По домах під звалищами повно спа
градник на 2 місяці. — Правительство продов
лених, обсмалених аб( удушених людей. Зага муньскій Куза. Взагалі те всьо, що діє ся в Ко
лом всі погибли. Годинник на ратуши станув наку, пригадує жнтє на дворі румуньского кня жило дотацию з релігійного фонда на дальший
1 рік для сотрудників в Тонільници і Корманио 7. год ЗО. мін. В банках найдено понад 2 мі- зя Кузи, котре дуже лихо скінчило ся. Міністри
чах і позволило на таку саму дотацию для сольони франків готівкою, вартісні папери і скри- не мають відваги сказати королеви правду в очи,
щоби визволив ся з під кормиги двох женщин, трудника, який має надати ся нарохови в З апти.
На тих, що остали без даху і волочать ся на противно они сами невільничо стають по сто вадцї, височаньского повіту.
острові, складає цілий сьвіт: пануючі, парламен роні то до одної то до другої сестри.
ти, міскі ради, комітети і и. Міска рада у Відни
— 0 обороні' нареченого. Ґрафиня Фіґельмон
Наука, штука, література.
ухвалила для них 5.000 К запомоги.
внесла карне донесене на Графа Івана д’ Уль— Сни. Богато людей вірить, що сни воро- тремон, маршалка двору і особистого приятеля
В «Літературно-науковій Бібліотеці* накла
жуть будучність. Дійсно, як в кождім забобоні, бельґіиского короля, обжаловуючи єго, що він
так і в тім є чверть зерна правди. Вже в ста замкнув насильно в домі божевільних, цілком дом «Руско-укр. видавничої Спілки* вийшли отрині вірили, що зроджуючі ся в організмі хоро- здорового на умі єї нареченого, який є членом сї брошури:
Ч. 27. М ихайло Драгоманів: Два учителі.
би обпиляють ся часом снами, заки ще на зверх родини Графів д’ Ультремон. Графиню будуть
проявляють ся. Про се пише Арістотель, Гіііо- заступати адвокатн-социялїсти Роайє і проводир Спомини. У Львові 1902. З друкарні Науковго
крат і Ґалїєн. Старив ний Грек, Артемідор, опо социялїстичних робітників Вандорвельде. Процес Тов. ім Ш евченка під зарядом К. Беднарського.
Стор. 79, 16°. Ціна 40 сот.
відає таке: «Одному чоловіковії снило ся, що буде мати проте і політичну закраску.
Ч. 28. Еміль Золя: Повінь. Оповідане. Пе
має довкола шиї тісну стяжку. Небавки дістав
— Старшину лодку відгребали робітники в реклад Івана Франка. У Львові 1902. Стор. 61,
ангіни* Той сам автор пише: «Якийсь Грек за
снув в сьвятини Серапіса і снило ся єму, що копальні торфу в Графстві Майо, в Ірляндиї. 16°. Ціна 30 сот.
Ч 29. С. Томашівський: Київська Козаччина
пробито єго ножем в живіт. Небавом захорував Лодка довга на 46 стіп і заховала ся цілком
на болячку в жолудку*. І з пізнїйших часів ма добре в скаменілім стані. Учені здогадують ся, 1855 р. У Львові, 1902. Стор. 20, 16". Ціна 20 с.
ємо богато таких примірів. Одному снило ся, що походить она з перед 2.000 літ. Знаходку
Тов. «Сокіл* у Львові видало Марш Соколів
що собака вкусила єго в ногу. За два днн ді перенесе ся до музею в Дубліні.
на фортепян композициї Я. Ярославенка, а д о 
став у тім самім місци болячку. Иньший мав
— Конкурси. Гртмадска зверхність в Краківци, хід призначило на прапор товариства. Ціна ви
сон, що куля поцілила єго в виски. Захорував яворівского повіта, розписує конкурс на посаду пуски виносить 50 сот., а набувати єго можна
на невральґію. Ще иньшому мущпнї три рази, лікаря з річною платнею 600 К (!). Подана можна в Ставропигійскій книгарни у Львові.
ніч по ночи снило ся, що єго напали розбиша вносити до 20. мая. - Бурмістр міста Залїщ ик І
Композиция визначає ся гарною мельодийки і ранили в груди. Наляканий тим упором сну оголошує конкурс на посаду громадского секре- ностию і бравурою тож можна надїяти ся, що

ни називали напавших на Малу Азию кимерийских Скитів О бтег, а Вавилонцї та Ассур нази
вали їх О ітіггі. Що назва Ґімири або Кімери є
так само як і пізнїйші «Аллани* одного і того
самого народа, дає догадуватись і Страбо, ко
трий перед пятьнайцятьсот літами обійшов був
наоколо Чорне море і називає гори Босфора
кимерийского горами Азів. Взявши під розвагу,
що і Візантийцї і наш Нестор називають один
з підкавказких народів Яссами, а Ясси є так
само новійша форма слова «Ази* як наше: «я*
староруского «аз* і «ястряб* староруского »астряб«, то і прийдем до переконаня, що Кімерийцї були іменно тими Яссами, Оссами або
Іринами, рештки котрих сидять нині в найвисших вертепах середного Кавказе.
Припустивши раз теє і одержавши певність,
що Скити ті були походженя арійского — бо на
те і мова, вигляд, обичай і віра Осїтів показує
— норозуміємо, длячого Н е в р и утїкли перед
змиями, то є АстияГами (драконідами) іменно
сюди до своїх соплеменників Кімерів. Ми догадаємо ся і причин нападів тих Скитів на Мидїю
і війни походу на них К у р у ш а . Ми і не зди
вуємось, вкінци. що декотрі історики як: Ь е Т<огт а п і кладуть війну К у р у ш а на Кавказку ріку
—. котра в старину, по імени великого Перза
« К у р у ні* а нині «Кура* називає ся і побачи
мо в Геродотовій Томірісї не царицю якихсь
там Масаґетів над Яксартом, тільки царицю
кавказких Скитів за Араксом Тамару. Ми зро
зуміємо ще й те, длячого Дарейос так бажав

Ази ті були народом сильним і небезпеч
тих Скитів покорити, що видячп неприступні
ним.
Те видно з нотатки Аггіап-а — на яку по
гори, на котрих і за котрими они сиділи, аж да
кликують
ся історики Кавказа — в якій пові
леким облазом поза Чорне море ходив на тих
дає,
що
вони
поставили 60.000 піхотинців, а
ворогів своїх силою цілої великої перзидскої
держави. Страшний то був Ііерзам народ. Про- 20.000 коиних. Візантийскі царі посилали к ним
рок Езекиїл називає єго «Гоґ* а перзке «Ког*. послів з просьбами о дружбу і поміч. Але з веа осетиньске Ґох, гох=ЬосЬ т. є гора. І якжеж ликим передвиженем народів почала сила Осїне має нас кортіти пристати на здогад одного т*в — котрих тоді Алланами звали — маліти,
росийского історика, що Кавказ дістав свою Вехендур-Болгари, Гунни, Хазари нищили їх
назву Ґох-Аз, то є: гора Азів, від Яссів або О- Ііа північнім підгірю Кавказа. Прийшли Монгосїтів, що перед трема тисячами літ замеш кува-' -"и і ослабили їх до решти. А все такой ще і в
ли єго плодовите північне підгірє, а може І ПО- XIV столїтю були они грізними для Грузиі, і
лудневину Кавказа.
витязь оеїцкий — прославлений піснями Оз^е
Однак здає ся, що вони ту вже застали Ьо^аіаг, розбивав щасливо війска Грузів.
якісь иньші племена, що жили по видовбаних в
Але но смерти єго повстали між Осїтами
скалах печерах, яких так много на Кавказі. Тра- міжусобиці, з котрих скористали Черкеси, Кадиция грузиньска повідає, що троглодитами ти- Сардинці і виперли їх з верховини чорних гір
ми були огнї-хвальні Г е б р и !!! а переважаючі, в підсніжні полонини і скали головного хребта
майже, у всіх народах Кавказа типи жидівскі, ’ Кавказа, де їх здесяткував голод. І від того ча7
многі традициї і обряди, рештки племен ж идів-. су перестали бути народом, а тілько розбійниских в Даґестанї, ба і ціла провінция « Ґ у р ія * , ними нападами давали від часу до часу Грузикотрої народонаселенє є удокументовано ж и д ів -, нам о собі знати.
ским, вконець і те найулюбленпїйше, а поза
(Дальше буде).
Кавказом нїкуда більше, як тілько в книгах
______
„ Р о д с т в * , „ Р у т * , « Ц а р ів * і « П а р а л ї п о - і
м е н о н * находяче ся імя жіноче « Т а м а р а *
велить догадувати ся, що жиди, котрих колис
кою були недалекі з відси вижини Арарацкі,
розсїли ся були ще в передісторичних часах казках 1 "існяв осїцких - які о боях П а р т і й
. . . . . . .
з племенами « Д за у * і « С аи * повідають —
над Курою і на шдгірю Кавказа*).
Щ(} р сїти 1ІОХОДЯТІ> ’від Наврів 3 Мидїї) котрі
прийшли на Кавказ і промішали ся тут з авто*) Тифлїский учений Ріаії догадує ся по хтонами семіцкого племени.

4
наклад скоро розмиве ся, а молодий автор, за 
Берлин, 14. мзя. До Та^ЬІаіі-у доносять з
охочений поводженєм, збогатить нашу музику Петербурга, що державна рада ухвалила знесе
ще неодною удачною композицнєю.
не обовязку поруки сїльских громад за податки
та відписане мужикам в цілій Росиї 120 мілїонів рублів податків з причини їх тяжкого положеіія.
Відень, 14. мая. А^епсе ^ і і о п а ї доносить,
Відень, 14. мая. Галицкий сойм має зібра- що в Полтаві сими днями страчено 2 студентів,
• ти ся дня 16. або 17. червня на сесию, яка по- бо їх уважано виновниками послїдних мужицтреває імовірно до 10. липня. В осени збере ся ких розрухів. Богато иньших остае в вязници
сойм на 2 тижневу сесию в вересни перед скли задля слідства. Страчені студенти мали бути
авторами фальшивого царского указу, який му
канем державної ради.
Будапешт, 14. мая. В угорскі.м соймі посли жикам віддав збіже і поло двірских обшарів.
Петербуг, 14. мая. Ш еф ирасового заряду
з парти'і независимих виступили знов з нагаль
ними промовами в справі рівнорядности Угор кн. Шаховской іменований членом ради міні
щини. Підносили заміти, що в дружині архикк. стерства внутрішних справ. Полтавский Губер
Франца Фердинанда буде находитись аж трех натор Белегард перенесений до міністерства
австрийскйх, а один угорский кавалер, та заки внутрішних справ, а на его місце прийшов Гу
дували угорским делегатам і спільним міністрам, бернатор в Гродні кн. Урусов. Харківский Гу
що на засїданях угорскої делегацій говорять по бернатор кн. Оболєньский одержав за «знаме
ниті заслуги» при здавленій мужицких розрухів,
нїмецки.
Відень, 14. мая. Вчера вечером відбули ся орден св. Володимир і И кляси.
Париж, 14. мая. Мінїстер заграничних справ
два віча, на яких запротестовано проти нових
Делькас повідомив членів кабінету про вискази
жадань міністра війни кредиту на гармати.

Т ел еґр ам п .

РІК ЗАСНОВАНЯ

1892.

є одиноким руским Товариством асекурацийним.
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Фонди «Дністра» з днем ЗІ. грудня 1901.
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обзнакомленого з ритуальним Ірмологіоном потреба в Хмелисках,
п. Скалат. Близших інформації#
уділяє місцевий парох.
8(1—3).

—

С0Ю 38ЕІІМ Егпезіа ТЬогпа

Товариство взаїмних обезпечень
Львів, ринок ч 10. (дім «Просьвіти»).
,о
х

співчутя, надходячі з цілого сьвіта з причини
катастрофи на Ст. Мартен. Італїйский король
Віктор Імануїл жертвував на сю ціль 25.000
фр., вешивґтоньекий парламент ухвалив чверть
мілїона доларів, Відень 5.000 корон і др.
Льондон, 14. мая. Бюро Райтера доносить,
що Генерали: Веллєрс, Людвик Бота і иньші
бурскі вождн прибули до Гаррісміту на мирові
наради з Англичанами.
Пекін, 14. мая. Ворохобна в полудневім Печілї ьже майже придавлена. Волочать ся ще
малі відділи ворохобників.

«Дністер» обезпечає будинки як також збіже і пашу протин шкід огневих. Всітри ВП.Ординарияти припоручили «Дністер» Всч. Духовеньству і всім вірним.
Оплата премії в »Дністрі» є уміркована, а чистий зиск —
Ю Я Я П
надвижку з оплат — розділяє
«Дністер» межи своїх членів яко звороти. В р. 1900. і 1901. виносить зворот 8°/0.
Шкоди виплачує «Дністер» дуже скоро, а оцінку шкід переводить разом з деле
гатом і 2 членами місцевими. До 31. груднії 1901. виплатив «Дністер»
5.075 відшкодоване в сумі 2,656.787 кор.
Члени «Дністра» можуть без перешкоди затягати позички в Банку краевім і ка
сах ощадности. бо каси ті принимають поліси «Дністра» при
позичках гіпотечних.
На житє можна обезпечатн через -Дністер» — капітали на дожите, посмертні ка
пітали, посаги, ренти і т. д. — краківскім Товаристві, а з провізні від
,
тих обезпечень відступає «Дністер» часть на рускі добродійні ц'іли.
Аґенциї передає «Дністер» радо селянам, господарям, особливо де нема «Дні
стра». Агенти заробили 349.486 кор. провізні.

у Львові, в пасажи ,,ГЕРМАНА“ ул Сснїшна.
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Найславнїйша програма!
від І. до 15. мая 1902.
При співучасті! в ій ск ової м узи к и 30. н. и.

1) Гостинний виступ найзнаменитшого італїйского трансформатора драматичного артиста
ІІ0О ВіопФ в творах: „Скандаль в реставрациї“,
комедия в 1 дії, „ЕсЬо сіє Ріе^гоііа", комічн.
неаполїт. сьпів, „Страшна ніч“, драма в 1 дії.
Імітацнї композиторів. Всі ролі представить са
мий Уґо Біонді. 2) Сензацийна повість: ФоноКінема-Театр: Виступ славних амер. артистів і
артисток АІес Нигіеу і хор, Мізз ЇУезіа ТіІІеу,
ТІю Атегісап Сотесіу Роиг, Мізз * езіа Уісіогіа.
3) СгііїїІК Веагіе Тгіо, містичні комедиянти. 4)
6 сестер Наггізоп, з цьвітового корса. 5) Тгіо
Оесагизо, ексцентричні волоцюги. 6) Тйе Магіпоз, воздушний акт. 7) СКеуаІіег Т. Н СгожІКег,
феноменальний артист універсальний.
Що дня о 8. год. вечером велике предста’ вленє. В неділю і сьвята два представлена. Що
■пятницї НІ0Й БіТо представлене. Білети вчаснїйі ше можна замовляти і набути в конторі Пльона
при ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.

Селяне! убігайте ся тілько о аґенциї «Дністра»

Розклад поїздів зелїзничих обозязуючий від 1-го мав 1902.
■Приїзд і від'їзд поданий після часу середно-европейского).
|

Поїзд

ПОСП особ.

Ц. к. упр. гал. акц.

0 годинї

Банк
Гіпотечний
1.35

Відділ депозитовий
принимає вклади і виплачує завдатки
на рахунок біж у чий. иринимає до пере
хована папери вартістні і дає на них
завдатки.
К рім того впровадж ено подібно як
в інституциях заграничних т. зв.

6-Ю
'6*20
6-50
745
7-Ю
8-00
8-Ю
8-15
К*оО
1025
1Г55
1-Ю
Г23

з
в
з
з
з

3-14
440

з
з
з

2-20
2 35

5-11

1 45

Депозити сховкові

5-35
5-49
5-50

з
з
з
з
з
з
з
з

з
з

К ракова, Берлина, Варшави. Відня
Чернівців (Іцкан, Галац ), Чорткова
Бруховпч, щод. від 15. мая до 14. вер вк.
Янова
Підволочися, Бродів на дв. Підзамче
на дв. головний
Лавочного (Пошту . Калуша, Хирова
Сокаля, і ави рускої
Кракова Відня. Праги. Берлина
Ряш ова, Любачева
Станиславова (К ересмезе, Потутор)
Лавочного, К алуш а, Хирова, Борислава
Янова
Підволочиск, Коппчинцїв на дв II дз.
на дв. голов.
ВруховпчЛ'Тб: мая до 14 вер. в нед. і сьв.
Самбора, Стрия, Сколього (1/5 - 30 9)
Підволочиск (Київа), Бродів на дв. Підз.
„
„
на дв. голов.
Ч ернівців, іцкан
Кракова

1215
840
231

ділі' ДЄПО8ИТОВІМ.

216
305
3 15
3-26
3-30

6-09
804
912
9-20
925

з
з
з
з
з

9-50

з К ракова, Відня, Берлина) Ясла, Розвадова

1003
1002
10-20
10-50
314
3-35

з Янова (від 1. мая до 15. вер. в нед ісьв.)
8 Підволочиск (Київа) Бродів на дв. Підз.
„
,
,,
на дв. голов.
з Лавочного (Пешту) Хирова Калуш а
а Тернополя, Грималова на дв. Підзамче
„
на дворець головний

Сокаля, Б елзця і Любачева
Бруховпч (15. м ая до 14.вер. в нед. ісьв.)
Брухович (15. ман до 14 вер. в нед. ісьв.)
Чернівців, Б укареш ту
Янова (від 1. мая до 30. вер. в нед. ісьв.)

ЗАМІТКА:

ЗІ Львова
до Сучанн, Ж идачева, К ерссмезе, Гіотутор
до Підволочися (Київа) Бродів дв. головний
,.
„
,;
дв. Підзамче
д о Лавочного(П еш ту) Борислава, Д рогобича
до К ракова ( Відня, Праги), Берлина
до
до
до
до
до

Лавочного, Х ирова, К алуш а
Янова
Б сязця, Сокаля, Любачова
Чернівців, Потутор
Тернополя, Потутор, дв. Підз.
»

„

ДВ. ГО.І.

до Янова від 1. мая до 15. вереспя в не
ділю і сьвята
до Бруховпч від 15 мая до 14, вересня
в неділі і сьвята
до Стрия, Сколього від 1. мая до ЗО. вер,
до Янова щоденно від 1. мая до ЗО. вер.
І до' Бруховпч іцОд. від 1 мая до 15. вер.
І до Ряш ева, Хирова, Любачева

Ніч

12-45

Ні ч

(ЗаГе Оерозііз)
За оплатою 25 до 35 кр. а. в річ
но, депозитар дістає в сталевій касі'
панцирній сховок до виключного уж ит
ку і під власним ключем, де безпечно і
дискретно переховувати мож е своє май
но або важ ні документи.
Під тим взглядом поробив Банк
гіпотечний як найдогіднїйші зарядж еня,
Приписи дотично того рода депо
зи тів одерж ати м ож на безплатно у від

до Львова

приходить

Поїзд
посп. І особ.
відходить
о годині
6-25
6-30
І 00
209 6 43
6-35
8-30
849
2‘5о
909
915
9-50
10 39
10-40
2-40 1057
1-25

2-61

6-Ю
6-20
6-30

до Станиславова, Ж идачева
до К ракова (Відня, Берлина, Варшави)
до Янова від 1 мая до 15. вер. будні дни
аііід 16 вер. до 30 цьвіт. 1901. щоденно
6-35 до Лавочного (ІІеш туі, К алуш а, Хирова
7- 10 до Сокаля і Рави рускої
816 до Бруховпч (15. мая до 14. вер. в нед. і сьв.)
8-25 до Перемишля
9-09 до Підволочися, Бродів гол. дворецьі
„
,.
дв. Підзамче
920
1005 до Янова від 1. мая до 15. вер, в нед. і сьв.
10-30 до Іцкан, Чорткова
1100 до Кр кова, Відня, Варшави, Праги
11.10 до Підволочися, Бродів дв. головний
„
_
„
дв. Підзамче
11- 32
415 до К ракова, Відня, Праги, Самбора
5-50 до Брухович від 15. мая до 14. вер. щод.

Пора нічна числить ся вЦ 6 години вечером до 5 години 59 міиут рано.

Ч ас середпо европейскпи ріж нить ся від часу львівского о 36 мінут. а іменно 12 год. часу середно-европейского — 12 год. 36 мін. часу львівского. — Бюро інформацийне ц. к. зелізниць держ авних (ул. К расїцких ч.
о.) уділяє пояснень в справах зеліамичих, продає білети всякого рода і розклади їзди.

Видає і відповідав за редакцпю Лев Лопатиньский

З друкарні В-. А. Шийковского

