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Львів, Середа, дня ІЗ (25.) червня 1902.

Річник VI.
Виходить у Львові що дня
крім неділь і рускпх сьвят
о о'Іа Г°Д- пополуднії.

Передплата
на «РУСЛАНА» виносить:

Редакция,

в Австриї:
на
на
на
на

пїлпіі рік . .
. 2 0 кор.
пів року . . . .
10 кор;
чверть року . . .
о кор.
місяць
Г70 кор.

пл.Домбровского(Хорунщини).Екс-

За границею:
16 рублів
або 36 франків
на пів року
. . 8 рублів
або 18 франків
Поодиноке число ио 16 сот.

адмінїстрация і

експедиция «Руслана» під ч. 1.

на цілий рік

«Вирвеш ми очп і душу ми визвеш: а не возьмеш мплости і віри не вовьмеш,
бо руске ми серпе і віра руска < — 3 Р у с л а н о в п х псальмів М. ІІІашкевпча.

Поляки і Русини в Паранї.
В курітибскій «Оагеї-Ї Роїзк-ій
Вгагуїіі»
находимо ось яку замітку:
>3 кольонїї Марцелїни доносять нам:
Поляки нашої убогої кольонїйки почали
будову малого костелика при помочи жертволюбного Бразилїйця. З початку був проект,
щоби ми разом з Русинами костел вибудували,
на що они згодили ся, а ми були дуже ураду
вані, що дім Божий ще більше лучити рас буде
в одну родину. Ми радували ся так, доки не
приїхав руский сьвященик, Василиянин, о. Мартинюк. Як лише він показав ся, а довідав ся о
проекті, зараз запротестував проти спільної сьвятинї. «Ви собі, а они собі», сказав, бо гадав, що
ми нїколи до костелика не дійдемо. Они отже
церков свою кінчать, а ми донерва зачинаємо,
але — власний костел будемо мати. Коло бу
дови головно заходить ся кольонїст Енкот, чо
ловік жвавий і добрий католик».
До сеї новинки насувають ся нам ось які
гадки: Дивує нас, як може хто небудь на сьвітї
брати якому-будь народови за зле, сли він хоче
собі побудувати свою власну сьвятиню за свої
власві гроші і там в своїй рідній мові Бога хва
лити. Знана також річ, що всякі такі мішані
інтереси є причиною незгоди і спорів. Нехай
кождий нарід осїдає собі по можности своїми
оселями і має свої церкви і школи, то будуть
добрими сусідами і не буде незгоди і борб. Не
хай кождий нарід на чужині згорне ся коло
свого рідного огнища, то і скорше збереже свою
народність, а через те, що буде більше домів
Божих на якійсь кольоніі, то гріху за се нема.
(Кольовїйка Марцелїна, се маленька оселя коло
місточка 5ап )ове йоз РіпЬаез, недалеко столи
ці Курітиби (на полуднє). Осіло там около ЗО
руских родин). Русини горнуть ся всюди на чу
жині коло своїх рідних церков, всюди старають
ся побудувати свою рідну церков, хотяй там
нольскі ксьондзи навіть заказують Русинам бу
дувати церкви — на кольонїях майже чисторуских, числячнх по кілька тисяч Русинів (гл.
прим. «Руслан» ч. 157 з р. 1900).
Руска церков сповняє там не лише мо
ральну, духовну задачу, удержуючи релігійність
і віру у поселенців, але надто є она також силь
ним заборолом проти винародовленя. Русини,
маючи окремий, східний обряд, є менше виста
влені на ассиміляцию з боку місцевої портуґальо-бразилїйскої людностп. Поляки, що мають
спільний римо-католицкий обряд, могуть бути
лекше бразилїйским костелом ассимільовані.
Тож і не може ніхто брати за зле Полякам, сли
они, хотяй навіть належить до спільного латиньского обряду, мимо того хотять будувати собі
свій власний польский костел в Курітибі, де є
прецінь кілька костелів »\¥8р61пусЬ«, і де може
неодин шовініст портуґальо-бразилїйский радує
ся, що ті «хуєрбіп-і» доми Божі получать ко
лись польских поселенців з Портуґалями в
»одну родину». Той намір «лученя» пришельцїв
(Французів і Поляків) в «одну родину» через
спільні костели, який проявили супроти параньских Русинів так виразно і довідно наші бра
тні сусіди (гл. статю »Сиі Ьопо» в ч. 279. «Ді
ла» з 1901. р., »Рг2Є£Ідс1 ХУзгесЬроІвкі» з р.
1897., «Душпастир» з р. 1898., «Ргге^І^сІ» ч.
90 з 1895. р. і т. д.), показав ся у деяких нівнічно-американьских енискспів(Ірляндцїв), котрі

наказують француским ш.рохам у француских
оселях робітничих говорити проповіді! но анґлїйски.
При тій нагоді піднести належить, що ак
циз проти допущеня руских сьвящеників до Па
рани, так завзято піднята і ведена деякими По
ляками, є зовсім хибною і шкідною тактикою
в ділі польскої кольонїзациї заморскої. Поми
нувши се, що она є доси безуспішна, бо Рим
помимо найлучшої волї кардинала Лєдуховского
не може відкликати прецїнь руских сьвящени
ків з Парани, а через то саме віддати ті
значні рускі оселі православним місіонарям в
руки; — акция та — окрім сего, що є сама в
собі прямо негідна, неморальна, неетична, нехристияньска, є крім того ще і антисловяпьска,
і є водою на млин нортуґальщеня Русинів, а
через те і прискорена сгюртуґальщеня і Поля
ків. Ніхто не повинен бутц так наівний, щоби
дурити ся, що як відти відкличе ся чи вистрашить ся руских »рор6\¥«, як виражають ся па
тріоти параньскі, і дасть ся на їх місце поль
ских ксьондзів, то сейчас спольщить ся тих Ру
синів. Слиби повело ся тим шовіністам знищити
там руску Церков, то через се улекшилй би
вправдї виЯародовлене Русинів, але, наколиб
фермент денаціоналїзацийний повстав, то зо
всім природна річ, що гой Русин відірваний ни
ми від своєї рідної Церкви і мови, пристав би
до місцевої пануючої нациї портулальскої, а не
до нациї Поляків, таких самих >зайдів* як він
сам. Працюючи отже в напрямі знищеня рускої
Церкви і через то винародовленя Русинів, пра
цює ся над прискоренєм спортуґалїзованя і Ру
синів і Поляків.
Радимо проте тим параньским патріотам
польским, щоби они в власнім своїм інтересі'
національнім — охорони перед спортуґальщещенєм, закинули борбу проти рускої Церкви в
Паранї. Она-ж яко забороло славяньскости при
чиняє ся до удержаня славяньскости взагалі
серед того великого романьского моря, яким є
полуднева Америка. Що така — і то дуже
завзята — борба проти руского обряду в Пара
нї є піднята і то сейчас, від коли лиш станули
там перші рускі поселенці, на се є незбиті до
кази, котрі вже від давна були в наших часо
писах «Душпастир", «Діло», «Руслан» і т. д. оголошувані а задокументовані також і в поль
ских часописях.
Думаємо однак, що бодай тепер уразумлять ся ті псевдопатріоти параньскі, котрі таку
медвежу прислугу роблять самій справі охорони
своїх польских поселенців перед спортуґальщенєм і лишать в спокою руску Церков в Паранї.
Через ту борбу проти руского обряду виклику
ють там борбу між руским а польским наро
дом, з чого лиш третин, т. є Португальці скористають. А там прецїнь не повинно бути ніякої
причини до борби. Чиж руска церков або шко
ла на рускій кольонїї кому заваджає, чи она
грозить кому винародовленєм? Ні! Се признає
кождий. А по щож борба проти тої церкви? То
му, що она зберігає руску народність! Усунути
пастиря, то вівці забере ся. А чи се гарно? А
колиж се і не до виконана, то треба покинути
ті негідні заміри, а буде згода і спокій між
спокійними рускими і польскими поселенцями.
Як воює ся там проти руских сьвящеників
і хто се робить, видко також з того, що навіть
якась незначна некорисна згадка часом в до
писи наших сьвящеників до наших руских часописий про Бразилїйцїв, доходить до відомости

педицнн місцева в Аґонциї Соколовского в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене. —
Реклнмациї неоиечатані вільні
від норта. — 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
З ) с. від стрічки.

Бразилїйцїв і ті мстять ся за «очернюванє» їх
— А звісно, іцо львівских Газет руских самі
Бразилійці не читають, а допоси ті роблять
«приятелі» руского обряду в Паранї. На Поляків
закид «очернюваия* Бразилїйцїв не спадає, хоть
в кождій найменшій польскій справі о Бразилії
є і мусять бути також некорисні згадки, однак
Бразилійці — зовсім природно — не розуміють
ио иольски, не знають того. Бразилійці видко
лиш по руски розуміють читати, о скілько хо
дить о се, щоби мститись на руских »нопах«.
їх учителі рускої мови однак не добре діло ро
блять.
Чей жеж та ціла нерозумна і шкідна параньска «політика» устане, і ті люди зрозумі
ють, що они самі собі шкоду роблять.
Е. П-ич.

Д опись,
З під Николаєва.

(Просьба до п. Віцепрезидента Ради шкіль
ної краєвої і п. інспектора краевого Матгвва). На
ше село Дроговиже бідне, недавно тому вигорі
ло два рази до трех літ. Нарід бідний, жадний
зарібку; ми не тілько що “мусїли самі побудувати
наші хати, але ще конечно нам треба було по
огни побудовати церков, бо старенька деревляна
кождої хвилі грозила упадком, рівнож в неда
лекій Оудучности треба нам брати ся до всіх
майже будинків ерекціональних, бо понищені.
Так само треба нам будувати школу. На школу
вже кілька літ ми зложили гроші. Кошти вино
сять 6000 злр. Ще перед огнем дістав був концесию на будову школи наш таки чоловік, тутешний майстер-господар, а тепер війт Фітькало
і розпочав будову, так показало ся, що місце,
на котрім мав будувати, є непригідне, бо вода
висадила фундаменти. З ’їхала комісия, узнала
місце за непригідне і треба було шукати за
иньшим. Роботи застановлено. Тимчаеом тра
фив ся огонь, понищив приготований через
Фітькала материял на кілька сот риньских. Він
поніс страту, бо й єго ґаздівство згоріло. Село
мусїло насамперед відбудувати ся. Потім зараз
таки аж за принукою Консисториї ми мусїли
взяти ся до храму Божого, бо валив ся,—вправ
дї був чужий підприємець п. Фльориян, але
властиво будував наш майстер Фітькало і всі
наші мулярі і теслі. Ми складали гроші але й
самі заробили. Церков гарна, коштує понад
14.000 злр., а камінь наш з громадского камінелома. — Тепер черга на школу. Наш майстер
Фітькало вніс оферту знов. Ми вже купили ипьшу площу під будову школи. Вже три роки й
чутки не було про школу, хоть гроші буйи зло
жені і місце готове, і план готовий. От як то
на селі між собою ріжно говорять, одні казали,
що пани в Ж идачеві закрали гроші (бо така
розійшла ся була чутка, що щось там забракло
зі шкільних гроший, ще за того кривенького
п. старости Галецкого, що то сам бив наших
хлопів та їм ноги підставляв в часі виборів, аби
падали на землю, а їх брали жандарми, бо пяні,
а наших отців духовних забрав до арешту); иньші знов казали, що иньше.
В лїтї на Успеніє Пречистої було в нас
благословлене церкви. Приїхали на то торжество
о. мітрат Білецкий, тай п. староста непрошений. До дому о. пароха поприходили й деякі
з нас, тоді п. староста обернули ся до війта тай
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кажуть >\¥6]сіе йозіапіесіе копзепз па Ьи(Іо\у<2 туально пішле ще і навіть зажадає дальшого чувств до їх ВПреосьвященьства був др. Тавбезгкоїу». Та то минуло тай знов тихо. Аж ось кредиту від міністерства. Однак се паліативні лес, рабін з Тернополя. Коли їх ВПреосьвященьнедавно нї сїло, нї пало, нїчо й до громади не средства, а річию краєвого правительства, а та  ство висів з повозки, др. Тавбелес промовив
менше більше тими словами: «Давною традиприйшло — зачинає якийсь Мазур з Сіняви кож послів є, старати ся всіма силами о як циєю осьвячений се звичай, що жидівека гро
звозити каміна коло школи, прийшло кількох М а -‘ найскорше приступленє до виконана великих мада витає найвизначнїйші личности з торою в
зурів, копають фундаменти і будують школу. будівель, при яких населене одержало би по руках. Не є то в тім случаю проста лише фор
Ш кола має коштувати 6000 злр., не має мати стійний заробок, а надто стали би остаточно ма, але у тім звичаю криє ся глубока гадка, —
пивниці — ставить, фундаменти, але не дав на зреґульованими галицкі ріки, які тепер наносять є се найсильнїйша заява найглубшої понести.
Нарід жидівский складає поклін рускому Архивіть вапна, тілько так набивав камінвм. У нас, стілько нещастя.
пастирго, яко мужеви широкої, всесторонної і
Відтак пп. С к о л и ш е в с к и й і К р а м а р - глубокої науки, бо наука від Бога і до Бога
як хату ґазда ставить то просить сьвяіценика,
а тепер як Турки, нїчо — без заложеня^каміня ч и к мотивують свої анальоґічні внесеня задля провадить, бє поклін перед Мужем, котрого ха
угольного, без посьвяченя. — У нашім селі 16 порятунку потерпівшим від повени. Всі три вне рактер чистий мов сльоза, бє поклін перед Му
майстрів муляр'в, що ставлять скрізь всякі бу сеня відіслано до б у д ж е т о в о ї комісиї, а мар- жем повним Божого духа, побожности, ради і
енергії, перед Тим, котрий є защитником усего,
динки паньскі, печи в заведеню сиріт вДрогови- шалок замкнув засїданє о год. 3. пополудня, що чесне, чисте і благородне, котрий .поконує
жи скарбківскої фондациї— Фітькало, щ о ‘будує назначуючи слідуюче на нині о год. 10. рано.
всяку ненависть релігійну і народну і є правди
вим ідеалом князя Церкви». На основі біблїі і
скрізь в околици по дворах, по сьвящениках і
талмуда норіонав др. Тавбелес їх ВПреосьвядає нам заробляти, наші теслї, що все вміють
щеньство з Мойсеєм і просив їх о благословенє.
зробити, ми, що свою кервавицю зложили на
їх БІІреосьвященьство вислухали з увагою тої
школу,—не маємо єї будувати? Аж нам Мазурів
бесіди і в прекраснім, гебрайскім язиці і стилю,
треба?! Падіньку, щож ми маємо робити? Війт
— Календар. В с е р е д у : гр.-кат. Онуфрия; по майстерски ним володіючи, відповіли в дов
наш Фітькало каже, не хочу собі зражувати н. рим.-кат. Проспепа. — В ч е т в е р : гр.-кат. Аки- шій бесїдї, якої головний зміст був ось який:
«Ваш Бог є нашим, наш Бог вашим. З письма
старосту, тим більше, що недавно, нїм була яка лини; рим.-кат. Иоана.
сьвятого
черпаємо і ми вдохновенє. Я завсїгди
чутка за школу, подали єго тягнути на всі сто
— Перший курс пожарництва для інструкторів
прихильний
жидам, бажаючи їм з серця всяко
рони, обжаловувати до староства або що, бо треба сільских огневих сторожки відбуде ся заходом го добра». Дякуючи за повитанє з нашої сторо
знати, що у нас є старий війт і старий писар, що ґімн. товариства «Сокіл» і буди тревати в д по ни. їх ВПреосьвяіценьство поблагословили жидів,
неділка ЗО. червня с. р. до включно пятницї 4.
їх викинули за прошкробанє. Тепер они виступили липня с р. — а то крждого дня від 3. до 6. год. згромаджених численно на їх повитанє. Тож
против війта та й ту закидують, що єго не- пополудни. Сей курс обнимати-ме науку орґанї- жиди дійсно щирі а сердечні підносили оклики
біщка жінка, як пекла хліб, і не стало їй пати зациї сторожий, виклади теоретичні і вправи в честь їх ВПреосьвященьства, а їх ласкавість
для нас лишить ся на довго в нашій памяти.
ків, післала до громадскої канцеляриї по пати практичні в гашеню огню, як також науку пер
— Страйк учительского збору. З Тернополя
шого
ратунку
покалічених,
попечених
і
занедуки, — та ще за якісь гроші церковні. З а гроші
жалих осіб при пожари. На закінчене курсу від пишуть нам: Вже то тутешна жіноча школа вицерковні він вже одного засадив на 3 до 4 до будуть ся обзорини пожарні і приладів пожар- дїлова не визначає ся тим, щоби в ній діти
би арешту — бо не правда. А за патики, то ничих міскої сторожи огневої у Львові, як та тішили ся опікою та приязним, трактованєм зі
не знаю як буде, бо єго тоді в дома не було, а кож складу сикавок і приладів огневих «Бюра сторони своїх учительок. Та хотяй учительки з
жінка вже небіщка. Але війт иай сам боронить Торговельного» при ул. Косцюшка ч. 4. В цїли дітьми обходять ся так, неначеб конечно хоті
ли їх від себе як найдальше держати, то все
ся, тілько чому не ми будуємо школу, а лише запевнена як найчисленнїйшої участи в тім кур таки в дїточих серцях не так легко викоріняти
сі рішено, що всі члени і ученики «Сокола»
Мазури? Кажуть люди, що пани з Ж идачева могуть користати з курсу неоплатно і Старши вдячність та прихильність, яку они чують до
зробили так умисне, аби тепер витягнути спра на надіє ся, що тілько недужі, або у Львові не своїх учителів, навіть не конче для них прихиль
ву війта, аби він бояв ся виступати против бу присутні відтягнуть ся від участи. Також і осо них та зичливих. Всюди по школах є звичай,
дови через Мазурів. Не знаємо, де й куда нам би зпоза круга членів «Сокола могуть бути у- що учениці найвисшої кляси фотоґрафують ся
разом, а така спільна фотоґрафія є для них ми
звернути ся, аби ми самі за наші гроші буду часниками курсу, за понередним зголошенем лою памяткою. Так хотіли зробити і учениці
і одержанєм запрошена. Зголошувати ся можна
вали і заробляли, тому звертаємо ся до Вас н. щоденно пополудни в «Соколї» при ул. Підвале VII кл. тутешної жіночої школи та просили о
ласкаву участь в фотоґрафії всі свої учительки
президента, і Вас н. інспектора вгляньте у тоту ч. 7.
Старшина „Сокола“.
справу, і поучіть тих панів з Жидачева, аби они
— Нове товариство, що має на цїли обезнечи- та директора. Всі обіцяли прийти — та мимо
не бавили ся в високу політику, а видерали нам ти річні ренти для вдів і сиріт по своїх членах, того ніхто з них не явив ся, а дівчата самі (з
обох відділів VII кл.) без ніякої опіки та про
нашу власну кервавицю і давали Мазурам. Також завязує ся у Львові заходами пп. цроф. Волод. воду, не мало зачудовані тим страйком своєї
зарядіть аби в нас була Рада шкільна місцева, Шухевича, д-ра Яр. Кулачковского і д-ра С. Фе- старшини, мусїли відфотоґрафувати ся. Старші
дака. Устав (статут) того товариства уложений,
бо єї вже через два чи більше років нема, то асекурацинний плян спрацьований фаховим м а з номежи них посідали на крісла та «удавали*
й нема навіть й кому наглядати над будовою тематиком, асекурацийні премії обчислені вже своїх учительок. Ся фотоґрафія буде найліп
школи. Зробіть нам се, а ми будемо Вас благо після того плану, до полагодженя позістають шим доказом, як то в тернопільских шко
ще деякі фбрмальности вимагані державними лах печалять ся молодїжию.
словити.
— Краєва шкільна рада уділила громаді ІІрозаконами, почім зістане устав предложений до
затверджена а асекурацийний плян до ревізиї кураві, косівского повіта, безироцентову позич
ц. к. міністерству, після чого буде мож ввести ку в квоті 5.000 К на будову школи.
в житє згадане товариство.
— На вакацийний курс для помічничих учите
— Другий відчит в тов-і «Сїч* у Львові буде льок, який відбуде ся в Сокали в часі від 16.
(Консць вчерашного засїданя').
в четвер о 6. год. вечером. Перечитає ся дру липня до 28. серпня с. р. в цїли ириготованя
гий «історичний лист» Лаврова.
до квалїфікацийного іспиту, приняті отсї учи
ВериФІкация виборів.
— Віче в Дрогобичи. В суботу дня 28. с. м. тельки: Стан. Бучиньска (окр. Стрий), Ол. Буй
В дальшім ході верифікаций пос. К о р о л ь відбуде ся народне віче в Дрогобичи в міскій но (Бібрка), Мария Чернїївна (Стрий), Волод.
Федашівна (Сокаль), Ол. Гнатевичівна (Сокаль),
заняв голос при виборі з рудецкого округа, салі ґімнастичній на стрийскім. Початок віча о Мария Єзуїтівна (Гіеремишляни), Стеф. Кмнтів2. год. пополудни.
представляючи надужитя сповнені там на ко
на (Стрий), Вильг. Лянґнерівна (Сокаль), Софія
— П. СтеФан Іван Дмохозский, син бл. п. Теористь пос. Коритовского. Намісник ґр. Г Іін їн ь - філя Дмоховского, б. пароха в Яксманичах ко Лучкевичівна (Яворів), Ванда Майорівна (Доли
с к и й відповів на піднесені заміти, заявляючи, ло Перемишля одержав 12. с. м. в краківскім на), Юлія Плонківна (Камінка струм.), Стеф.
що навіть не було жадного протесту. Намісник університеті стенень доктора всіх наух лїклр- Рижевска (Камінка струм.), Волод. Саковска
(Снятин),
Ольга
Сембратовичівна (Долина),
запевнює, що правительство. кождий протест ских.
Вікт. Сїверска (Сокаль), Мария Скоморовска
розслїджує безсторонно і просить, щоби не ґе— Кацапскі аґітациі. З Коломиї пишуть нам: (Тернопіль), Софія Станкевичівна (Цішанів), Кат.
нералїзувати закиди про гнет і виливане на ви Маститий др. Дудикевич знайшов собі під сю Стахурска (Дрогобич), Ол. Старверівна (Сокаль),
бори старостів та жандармів. Пос. С т а п і н ь- пору нового ад’ютанта в особі тутешного заві Ольга Ш ашкевичівна (Долина), Павл. Ш майковдателя о. Хомишина. О. Хомишин давнїйше як
с к и й заявляє, що безсторонність правитель- у Львові так в Станиславові удавав народовця, ска (Львів), Ел. Закш евска (Сокаль), Мария Г.
Заисетівна (Ярослав), Емілія Завадівна (Яро
ства, про яку запевнює намісник, гарно вигля ба навіть викрикував на кацапів. Наколи однак слав).
дає лише на папері. Наводить ріжні приміри, як на сім не зробив сподіваного інтересу, пійшов
— Друкарня для Парани. «РггеЗйичІ», а за ним
она виглядає на ділі і як поводять ся ославлені по розум до голови, а завидуючи слави та ін иньші часописи подали хибно, що оо. Василиделєґати намісництва для провіреня протестів. тересу о. савєтнїку Войтїховскому, став тепер яни, які виїхали сего місяця до Парани, взяли
не лиш удавати кацапа, але став таким «іскренПос. В о г а ч е в с к и й прилучує ся до Виводів ним» товаришем д-рг Дудикевича, що тут, осо з собою друкарню з машиною друкарскою і
передбесїдника, доказуючи, що надужитя діяли бливо на вечірних . парохіяльних «комашнях» иньшими приборами. На жаль є се неправдою,
бо грошин на друкарню ще нема, а зібрані до
ся навіть там, де кандидати центрального поль- (весїлях, хрестинах) міщаньских, годі побачити си гроші ледво вистали на вислане інтелїґенского комітету навіть позрікали ся своїх ман о. Хомишина без д-ра Дудикевича. Розуміє ся тних людий до Парани. — Сподіємо ся однак,
само собою, що маститий др. Дудикевич «не що Русини подбають, щоби ще сего року стану
датів.
агітує». З а него «говорить» о. Хомишин. Др. Ду ла руска друкарня в Парані з славяньскими че
Опісля кільканайцять послів, яких мандати дикевич, як пристало на завзятого «унїята» лиш
вже стали провірені, зложило посольске прире мовчить та уважно слухає, щоби сь'віжо упече ренками, яких ще від початку сьвіта не бачила
Бразилія.
чене на руки маршалка.
ний, а єще не зовсім »спустительний« товариш
— Впис учеників до І кляси нїмецко рускої
добре робив свою роботу. Дивно нам, що о. X .ґімназиї
в Чернівцях відбуде ся в літнім речинПідмоги задля повени.
мишин підняв ся незавидної ролі ад’ютанта д ра
ци 15. і 16. липня, а в осіннім 1. і 2. вересня.
Дудикевича
—
очивидно
не
з
пересьвідченя,
Пос. Т а р н о в с к и й підпирає своє внесене
— Гогіипа тиІаЬІІіз. Віллю проф. д-ра Дунїна уділене субвенциї потерпівшим від повени але з «малоруского хитрунства». Ануж, інтерес ковского у Львові при ул. Мохнацкого набула
не удасть ся і хитрунець остане «в дураках?«
в західній Галичині. Бесідник малює образ зни- А на таке оно вийде!
вчера на лїцитациї спілка Самуелї і Ляндау за
щеня і жалує ся на зволїканє з розпочатєм ве
— Митрополит а жиди. Зі Струсова одержує 131.000 К.
ликих будівель, при яких населене найшло би мо з жидівских кругів отсю допись, з про— Ректором львівского університету на 1902/3
заробок.
шенєм
о поміщене:
Єго
Високопреосьвя- рік вибрано нині проф. д-ра Володислава ОхенНамісник ґр. П і н ї н ь с к и й признає грозу щеньство Митрополит Андрій Шептицкий при ковского.
— Тїснїйші вибори до міскої ради у Львові
нещастя, яке вже адмінїстрация старала ся за  їхав дня 20. с. м. з Струсівскої Слобідки до
Струсова о год. 7. вечером. Наша віроісповідна відбувають ся нині при незвичайно малій уча
лагодити всякими способами. Намісництво ви громада приготовила їх ВПреосьвященьству сер сти виборців. До полудня віддано 1429 голосів.
дало вже 20.000 корон на наглу поміч, а евен дечне принятє, а речником тих наших горячих
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Краевий Сойм.

— Вінчане п. Адама

Оконьского, укінченого

— З —
техніка і оперового сьпівака з панною Клементиною Людкевичівною, оперовою сьпівачкою,
відбуло ся в суботу дня 21. с. м. в костелі 00.
Домініканів у Львові. Обоє новоженці є чле
нами львівского міского театру.
— По девяги роках викрило ся. В Зарайску
під Са.мбором украв був хтось господарева Іва
нови Когутови ще в 1893. р. пару коний варто■сти 160 К, котрі щезли без сліду. Аж ось сего
місяця вислідив* командант постерунку жандармернї в Райтаровичах, Ворона, що коні украв
Михайло Шувара і видав їх до Ванькович.
— Збори глухо німих відбули ся в неділю в
Кракові при участи около 150 осіб. Наради отворив н. Александер Левицкий делєґат львів
ского тов-а глухо-німих »Надія». В просторім ре
ф ераті представив на мірі незавидну долю глу
хо-німих, яких є в Галичині до 8.000, бо лише
частина з них здобула образованє в публичних
заведених. Референт взивав всіх глухо німих до
злуки в товариство, якого цїлию було би взаїмне образованє своїх членів. По довшій німій
«дискусиї» ухвалено заснувати товариство «Кракус*.

— Жандармерия буде небавом носити підчас
паради не нікельгавби — лише шоломи з пуіпом волосїнним. Гавбиця буде та сама лиш пі
ка, що находить ся на вершку, буде заступлена
ґузиком, в якім буде насаджений иуш з білого
кіньского волося. В звичайній службі жан арми
будуть ходити так, як доси.
— ТорФ коло Тернополя. В околицях Тернопо
ля находять ся просторі торфовища около 120
моргів. Тамошний торф має богатий процент
пального материялу. З одного морґа тернопільских торфовищ можна узискати 80 вагонів тор
ф у до паленя. Тернопільска громада рішила ко
пати і прасувати в цеголки торф на ужиток для
шкіл і мійских будинків. Щоби себе упевнити,
кілько сей торф може видати цеголок, рішила
міска рада віддати на місяць копане торфу п.
•Ступницкому, властителеві! фабрики машин ріль
ничих у Львові. За винагородою 2.000 К має и.
Стуинпцкий в тім прібнім місяци видобути сво■єю машиною і виробити 150 вагонів цеголок
торфу.
— Стан ззсївів в Австриї в половині червня:
Ж ито заповідає ся пересічно середно, пшениця
взагалі троха ліпше ніж жито. Озимина в послїднім часі значно поправила ся. Переважно
можна надїяти ся середно добрих зборів. Ріпак
є досить добрий, менше удала ся кукурудза, а
цукрові бураки переважно добрі.
— Кроваве весїлє. В Ворохтї відбуло ся в ха
ті селянина Стефана Олексюка кроваве весїлє.
Василь Петрощук пхнув ножем підчас танцю
Івана Палійчука так сильно в груди, що тон
відразу впав на місці! трупом; крім того Пе
трощук зранив в груди Леська Кузїва, а громадского присяжного Юрка Боднарука зранив в
ногу. Ранений Боднарук добув шаблі, пустив ся
за ГІетроіцуком в погоню, а дігнавши єго над бе
регом Прута, рубнув кілька разів і убив на мі
с т і Петрощука. Тіло єго зсунуло ся до Прута,
звідки видобуто єго по кількох днях. Причиною
нападу мала бути зависть о дівчину. І Бодна
рук, десятник громадский, мав також свою при
чину: він іменно ^осуджував Петрощука о лю
бовні зносини зі своєю жінкою.
— 5-процентові облїґациї псршеньства в срі
блі моравскої зелїзницї граничної (МаЬгізсЬе
ОгепгЬаЬп), які доси не викуплено, належить
предложити до викупна ц. к. головній касі австрийских державних зелізниць (Відень І, ЕіізаЬеіЬзІгаззе N1*. 9) найдальше до 15. липня 1902.
р. За невикуилені до того дня облїґациї зло
жить ся еквівалент в суді.

— Генрик Ібзен, як доносять до Берлина, по
дужав на стілько, що ходить, їздить, читає і пи
ше. Однак сторонить від людей і нікого не
•приймає у себе з виїмкою композитора Едварда Ґріґа.
— Ровесниця Папи Льва XIII. На днях впрова
джено до Ватикану стареньку бабусю, яка про
сила о авдиєнцию у Св. Отця. Ледви усіла, аби
відпочати в передпокою, коли з папских комнат
вибіг шамбелян і закликав: Пані Анна Моронї!
€ се назвиско бабусі, — сейчас отже впрова
джено єї до кабінету Св. Отця і посаджено на
кріслі коло фотелю, на котрім сидів Лев ХШ.
Розпочала ся жива розмова, бабуся іменно знає
Пану від дитиньства і нераз, хоч сама тоді бу
ла молоденькою дівчинкою, носила на руках
Иоахіма Пекчі і опікувала ся ним як пістунка.
Дружна розмова о часах давно пережитих і о
-спільних знакомих тягнула ся більше ніж годи
ну. Бабуся є трохи глуха, тож прибічпий лікар
Папи, др Ляппонї, мусів нераз голос о повтаряти її слова Папи. Се впроваджувало потрохи
старушку в немалий клопіт і перепрошувала Св.
Отця за труд, який єму справляє, але Папа від
повів: «Нічого не шкодить, люба Анно, приту
плене слуху походить звідси, що ми в нашім
житю занадто много чули».
— БуроФІЛ. і Відни застрілив ся тими дня
ми з револьверу 13-лїтнпй хлопець Лєопольд
Вінклєр. Причиною самоубійства було заключе

не мира в полудневій Африці. В минулім році
зібрав Вінклєр кружок товаришів і утворив то
вариство, якого члени присягли вірність Бурам,
а сам в товаристві двох иньших хлопців вибрав
ся до Трансвалю. Однак єго зловили і відстави
ли до родичів. Малодітний самоубійник полишив
листь, в котрім пише: «Присягу мою стверджую
смертию, єсьм вірний прапорови Бурів».
— Щасливі спадкоємці'. В Ґедінґ, в долішній
Австриї, померла сими днями 72-лїтна халупни
ця Катерина Бавер. Єї знали яко маючу особу
і длятого всі дивували ся немало, коли по єї
смерти правні спадкоємці не знайшли ніяких
грошин. Свояки покійниці перестали вже були
шукати і вернули до Відня, де служать в однім
великім заведеню державнім. Там їх знакомі
стали собі кпити з бідних спадкоємців, а хтось
ще й запитав їх глумливо: А під дилї в помо
стї ви заглядали ? — Се питане не дало спокою
сестрінкови помершої; він взяв відпустку і по
їхав до ҐедінГа, став там знову докладно шу
кати і дійсно найшов в помості одну дошку,
яку можна було гіідоймити; від підніс єї і най
шов під нею три книжочки каси щадничої на
загальну суму 48.000 К.
— Магараджа Джаіпуру, індийский король,
прибув онодї до Льондону, аби бути присутним
на коронациї. До Кале вислано по него спецняльний корабель «Князь Уельский», а в Доврі
на земли анґлїйскій привитано єго арматними
вистрілами. Індийский гість приїхав з немалим
баГажом. Поклад корабля «Князь Уельский» був
закинений 600 паками; виношено їх з корабля
через дві години, нікому не вільно було діткну
ти ся куфрів, кошів і т. п. лише личній службі
магараджи — чужа поміч була виключена. Най
більше клопоту було з перевезенєм на беріг боклаків зі сьвятою водою Ґанґесу. В сій подоро
ж і!
супроводжує магараджу єго перший мінїстер. Кошти подорожи і побуту мають виносити
около 750.000 фунтів штерлїнґів (около 16.000.000
корон).
— Пішки довкола сьвіта. До Кракова прибули
два францускі журналісти І. Догеріє і І. Ж урден
з Нант. Відбувають они пішки подорож довкола
сьвіта. З Парижа вийшли 5. вересня минулого
року. В Кракові задержать ся кілька днів, а від
так виберуть ся на Варшаву, Петербург і Мо
скву. Ціла подорож їх обчислена на 20 місяців.
З дому вийшли без гроший. Зарабляють лише
дописями, які висилають з дороги до часопясий. Денно роблять около 45 кільометрів дороги.
Ц. к. Дирекция зелізниць державних у Львові

оповіщує:
На шляху Львів-Іцкани поміж стациями
Кучурмаре і Глїбока отворено дня 7. червня
с. р. перестанок особовий «Кічіра» для прилю
дного ужитку. Білети їзди буде видавати ся
в будці ч. 238, а пакунки принимає ся за поелїплатою належитости. Час від’їзду поїздів, задер
жуючих ся на тім перестанку, подано в розкладі
їзди.
«Ґазета Львівска» оголошує розписане оферт на доставу шутру і ріжних материялів бу-‘
дівляних з каменя і глини, яких буде потребу
вати на рік 1903. ц. к. Дирекция зелізниць дер
жавних у Львові. — Оферти зладжені на при
писаних блянкетах має ся вносити найпізнїйше
до 21. липня с. р. до 12. год. в полуднє до зга
даної ц. к. Дирекциї у Львові. — Услівя сей достави подано в «Газеті Львівскій» з дня 1. лип
ня с. р а можна їх переглянути також в бюрі
III ц к. Дирекциї зелізниць державних у
Львові.

Посмертні Т оповістки.
Йосиф Кокуревич, директор народної школи

в Плазові, упокоїв ся на клініці у Львові дня
22. с. м. в 49. році житя. В. є. п.!

Наука, штука, література.
— Зоря ч. 6- за червень 1902. містить: Дещо
про козаків Запорожців і про їх ради війскові
(з численними ілюстрациями). — Побіг трех
братів із неволі турецкої із Азова (дума). — Як
воювали козаки з Татарами і Турками.

Т ел єґр ам и .
Льондон, 24. червня. Приготована до коронацийного торжества покінчені. Льондон вигля
дає як великий ярмарок. Всюда, куда буде йти
похід, видно трибуни.
Ціни всіх артикулів живности підскочили
нечуванно в гору. В готелях нема нігде вільного
місця.
Король з королевою прибули ту вчера з
Віндсору. На улицях витано їх з ентузияз^юм.
Дрездно, 24. червня. Вчера о 9. год. вечером відбули ся похорони короля Альберта.
О 10. год. 40 мінут цісар Франц Йосиф
від’їхав до Відня, а нїмецкий цісар Вільгельм
до Берлина.
Відень, 24. червня. N. XV. Та§Ь1аМ доно
сить, що цісар в дорозі ласки зніс судовий ви
рок, яким не дозволено ґр. Йосифови Потоцкому
та Мадярам ґр. Шемерому і ґр. Бехвому пере
бувати в границях Австриї. (Всі три брали участь в газардовій грі в Ж окей Клюбі у Відни).
Льондон, 24. червня. Б аііу Те1е§гарЬ доно
сить, що полтавского Губернатора арештовано
разом з 30 офіцирами за обманьства, яких до
пускали ся підчас війскової бранки.
Орсова, 24. червня. Недалеко Орсови буря
розбила чотири човна з прогульковцями о екалисті береги Дунаю. 25 осіб потонуло, між ними
женщини і діти.
Будапешт, 24. червня. Доносять, що Тиса і
Мароиі в наслідок дощів затопили величезні
простори но обох берегах.

— Родимці! Памятайте
ватних шкіл!

на

фонд

будови при

— На будову нової церкви в Бикові жертвува
ли (Дальше) Впр.: о. Т. Глушкевич парох в Май
нові 10 К, Брацтво церковне в Соколі 8 К, Преч.
Уряд парохіяльний в Тростянци великім 4 К, о.
І Гавацкий парох в Перемилові 2 К, о. В. Чайковский сотрудник в Перемилові 1 К, о. І. Ге
расимович парох в Кривім З К, о. І. Давидович
приходник в Радехові від себе і церкви З К, о.
А. Решетилович парох в Зеленій 2 К, о. О. Сол— Краєвий Союз кредитовий у Львові має на тикевич парох в Ялині 2 К, о. Н. Коропась па
складі ось такі друки для руських товариств кре рох в Рябім 2 К, о. Ю. Зубрицкий парох в Яхдитових: 1) Книгу дневників аркуш по 10 сот. товорі 2 К, о. Е. Ляхович парох в Литовиску 2
2) Замкнена місячні 2 аркуші 5 сот. 3) Інвен К, о. І. Бурачиньский парох в Княждворі від се
тар довжників аркуш по 5 сот. 4) Інвентар бе 1 К і від парохіян 1 К, о. Т. Карпяк парох
вкладників аркуш по 5 сот. 5) Інвентар уділів в Белзцї 2 К, о. В. Созаньский парох в Летни
аркуш по 5 сот. 6) Книгу головну аркуш по 10 З К, Преч. Уряд парохіяльний в Яворнику З К,
сот. 7) Книгу лїквідацийну аркуш по 10 сот. о. І. Парилович парох в Злоцкім 2 К, о. Гр. Чай8) Книгу вкладок щадничих аркуш по 10 сот. ковский парох в Ботли 2 К, о. Т. Леонтович
9) Книгу уділів членьских аркуш по 10 сот. приходник в Чехах від брацтва церковного 2 К,
10) Реєстр членів аркуш по 10 сот. — Купува о. ІПухевич парох в Молодятинї від себе і своїх
ти і замовляти можна в канцеляриї «Краєвого парохіян 6 К, Церков в Петрилові З К, Преч.
Союза кредитового» у Львові, ринок ч. 10, І. Уряд приходский в Кристинополи від прихожан
поверх.
і Манасгира 6 К, о. Гутковскнй парох в Заліз
цях
старих 6 К, о. Іневич парох в Іванівцї З К,
— На фонд будови приватних руских шкіл зложи
Преч.
Уряд приходский в Чижикові 2 К, о. Пе
ли в нашій Редакциї Впи. Ілия Матеїк з Коло
лех
парох
в Толщові З К, Преч. Уряд приход
миї і Сень Ґорук зі Львова по 2 К замість при
вітних телеграм на вінчане п. Рибчука з п-ою ский в Вислоку нижнім З К, о. А. Барнович при
Науківною в Снятинї. Доси зложено у нас на ту ходний в Луковім 2 К, Преч. Уряд парохіяльний
в Ляцку шляхоцкім з акафиста 1 К 50 с., Преч.
ціль 9 К.
Уряд парохіяльний в Постолові 1 К 40 с., Преч.
Уряд иарохіяльний в Хушари 1 К, о. В. Коро— Вісти з перемискої єпархії. Намісництво стеньский парох в Кропивнику новім 1 К, о. І.
продовжило дотацию з релігійного фонда на Ганкевич парох в Устю епископскім 1 К, о. О.
дальший один рік для сотрудників в Чорній і Курбас парох в Кустинї 4 К, п. Н. Козорис ку
Реклинци. — Відпустки для поратованя здоро пець в Любачеві 5 К, о. К Дурбак в Вербіввая одержали оо.: Ем. Гриневецкий, Яків Яхно, чпку 2 К, о. А. Коритко парох в Вогаківцях 4
Анатоль Вархоля, Влад. Калужняцкий кождий К, о. А. Желеховский приходник в Ксзьові 20
на 2 місяці, Йосиф Кордасевич на 6 неділь, К, о. М. Куневич совітник-иротоєрей в Переми
Вікт. Кмицикевич на 6 нед., Теод. Карпяк на 5 шля 2 К, Преч. Уряд парохіяльний в Строшанед., Петро Хомицкий на 6 нед., Евг. Омелянь- тинї від о. Жарского 4 К, о. В. Клиш сотруд
ский на 4 неділі і Вол. Мосевич на 4 неділі.
ник в Любачеві 2 К, Преч. Уряд парохіяльний
в Комарові від о. Монцїбовича з скарбонн цер
ковної 6 К, о. Д. Томів парох в Ходорові 4 К,

4
— Краєва Рада шкільна апробувала слідуючі
о. С. Кишик парох в Опацї 2 К, Преч. Уряд павиданя Руского Тов-а педагогічного на нагороди
рохіяльвий в Мельници 2 К 34 с.
пильности і до бібліотек шкіл народних
(Конець буде).
(брошуров.) 1оправл.)
54 СОТ.
Оповідана для дїтий
40 СОТ.
54 п
Оиовіданя Катренка
40 я
54 я
40 п
Оповіданя Коцюбиньского
54 я
40 П
Переклади Кримского
Дитячі оповіданя, Мамин Си
54 я
біряка
ЗО п
зо п
Байки Ііушкина
Водолїчниче заведене і пенсіонат
44 я
Оповідане Марка Вовчка ч. І. зо
60 я
40 я
Марта Ворецка
44 я
На прічках
зо
Народні думи, д-ра Пачовотворений цілий рік
60 я
40 п
ского
приймає хорих на побут в пенсіонатї і до
54 я
40 я
Казки, ґр. А. Толстоя
лїченя амбуляторийного. — Всяких пояснень у- Поеми, О. Кониського
44 я
зо
дїляє управитель заведеня
20 п
34 я
Покарана лож, комедийка
Малий сьпіванник
20 п
Др. Едмунд Ковальский
Серед цьвітів, комедия в 2
доцент гідротерапії на львівскім
зо я
16 я
ДІЯХ
(3 _ Ю )
університеті.
1 К 1 К зо я
Лис Микита, Ґете-Франко

Надіслане.

„ К І С Е Л Ь К А “ (Львів)

Найславнїйша проґрама!
від І. до 15. червня 1902.
іїри співучасти війскової музики ЗО. п. п.
1) Увертура. 2) Сестри РопЛеІІі, возлушні
артистки. 3) £сЬіїІ2 і Жєгр, тирольскі дуеіисти.
4) Магіє І ІУааг, туристка і селянка. 5) ІЬ е 01»ПОЗ, найславнїйші американьскі пародисти екс
центричні. 6) Мг. Копаггі, зі своїми псами (живі
образи). 7) Орхестра (Реклямоґраф). 8) І.а ЬеІІе
І/аІезсв, зі своїм репертуаром »Кє1оиг ііе Ва1«.
9) І е з Вегіоу’ев, француский дует. 10) Мг. АІекзапгіег, колова їзда на столі. 11) Американьсний
6 І О С К О П , нова серия живих фотографій.
П іп дня о 8. год. вечером велике предста
влене. В неділю і сьвята два предетавленя. Що
пятвицї НідЬІ-ііз представлене. Білети вчаснїйше можна замовляти і набути в конторі Пльона
при ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.

ВІТРАКИ
цілі зі стали або з зелїза,
перевисшаючі всї конкурерциині системи, до поруіпуваня млинів і господар
ских машин, будує

Антін Кунц
ц. і к. надворний доставець
в МаКгізсЬ ІА/еівзИгсЬеп
Моравія, Австрия.
1(11—21)
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ВИСОКИМ Ц. К. НАМІСНИЦТВОМ КОНЦЕСЮНОВАНЕ

БЮРО ПОДОРОЖЕ і СПЕДИЦИЙНЕ
СОФІЇ ЕССЯДЕЦКОЇ, ОСЬВЄНЦЇМ, ДВОРЕЦЬ

©

В им ін а гр о ш е й. ©
(1 9 - 26)

П роспекти даром і оплатно.

•
РІК ЗАСНОВАНЯ 1892.

—

Товариство взаїмних обвзпечень
Львів, ринок ч 10. (дім »Просьвіти«).
є одиноким руским Товариством асекурацийним.
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оповідане з льотерийних пригод. - - - - - — Ціна ЗО сот. —
Набути можна р Ставропнгійскін книгарни.

»------------- -------------------------------------------------------

Фонди «Дністра» з днем ЗІ. грудня 1901.
Фонд резервовий
. . 386 402 кор. 83сот. і
разом
Резерва премії . . . .
205.227 „
— „ і
Резерва спецпяльна
, .
6.000 „
— „ ((645.333 кор. 59 сот.
Фонд емеритальний
. . 47.753 „
76 „ ]

.Дністер» обезпечає будинки як також збіже і пашу против шкід огневих. Всї три БЦ. Ординарияти припоручили «Дністер» Всч. Духовеньству і всім вірним.
Оплата премії в .Дністрі» є уміркована, а чистий зиск —
нв^явив
надвижку з оплат — розділяє
.Дністер» межи своїх членів яко звороти. В р. 1900. і 1901. виносить зворот 8%.
Шкоди виплачує .Дністер» дуже скоро, а оцінку шкід переводить разом з деле
гатом і 2 членами місцевими. До 31. грудин 1901. виплатив .Дністер»
5.075 відшкодовань в сумі 2,656.787 кор.
Члени .Дністра» можуть без перешкоди затягати позички в Банку краєвім і ка
сах ощадности, бо каси ті принимають поліси .Дністра» при
позичках гінотечних.
На житє можна обезпечати 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 цїли.
Аґенциї передає .Дністер» радо селянам, господарям, особливо де нема «Дні
стра». Агенти заробили 349.486 кор. провізні.

■ННШЕВЯЇ8ЯИЯВІ

Сезон від 1. марця до кінця падолиста. 150 до
бірно устроєних комнат і 4 вілї з романтично
положеним замком. Стация зелїзницї Р1аие-Е1^■егаЬиг^-ІІтепаи. Всякі водолїчничі процедури,
електротерапія, маеажа, лїчнича Гімнастика, Мічеля тучне лічене, диєтетичне і кліматичне лі
чене. Особливо надає ся сей заклад до лїченя
неврастенії, гістериї, гіпохондриї, пораженя, сер
цевих недуг, нервової астми, жолудкових недуг,
безсорности, ревматичних і гостевих недуг, недокровности, золотухи і т. п.
Цїни вельми умірковані.
1. Меиікапе почавши від 1 марки (60 кр.)
до 5 марок денно з прислугою.
2. Ц їлий харч дневно 473 марки (1. снїданє, 2. снїдане, обід (ІаЬІе сГЬбІе — 4 даня — в
неділю 5) вечеря).
3. Все лічене, всякі процедури і купелі з
лїкарскою заплатою і купелевою прислугою 2
марки денно. Перша конзультация числить ся
окремо 10 марок),.
Положене вельми здорове і гарне серед
Туриньского Лїса (560 метрів вад плесом моря).
О всякі вияснєня і подрібні проспекти звертати
ся треба до:
Вапгіаіегаїк В г. Вагт іпзкїя 11 пззепксії- и. К игапзіаіі ВаЛ ЕІдегзЬигд іт ТКйгіпдспеаїсІе.

Зарваницю
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я к т а ко ж карти межилокладові для переселенців до Америки.
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Сольо терно

поему Василя Щу
рята можна з змо
вляти лише в Ставропигійскій кни
гарни у Львові,
ул.
Руска
ч.
3.
Ціна
з
почтовою
оплатою 25 сот.
© і

корабельні карти
I- шої і
II- гої кляси

продає
білети зелїзничі
окружні
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Лев Лопатиньский.

долїчничий заклад Ельґерсбурґ (оснований 1837;.

у Львові, в пасажи ,,ГЕРКАНА“ ул. Сснїшна

Ц ін и на йн изш і. ©

НАКЛАД А. ХОЙНАЦКОГО.
—

— Санітарного радника д-ра Барвіньского Во-

С0Ю55ЕІІМ Егпезіа ТЬогпа

О

Перша китичка, Ярошинь20 сот.
скої
Друга китичка, Ярошинь20 ,
скої
54 сот.
обі разом
Андерсен, Казки IV і V ч.
50 „
2 К 90 „
5 частий разом опр.
Для шкіл видїлових апробовано:
Дивні пригоди комаха, Сан
75 сот.
гвіна
48 сот.
40 „
60 „
Інститутка, М. Вовчка
зо „
Шекспір в повістках
60 „
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Банк
Гіпотечний
4г»

Відділ депозитовий
прпнимає вклади і виплачує завдатки
на рахунок біжучий, прпнимає до перехованя папери вартістні і дає на них
завдатки.
Крім того впроваджено подібно як
в інституциях заграничнпх т. зв.

Депозити сховкові
(ЗаГе Оерозііз)
За оплатою 25 до 35 кр. а. в річ
но, депозитар дістає в сталевій касї
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
гіпотечний як найдогіднїйші заряджена.
Приписи дотично того рода депо
зитів одержати можна безплатно у від
ділі' деповитовім.

Селяне! убігайте ея тілько о аґенциї .Днїстра».

Видає і відповідав за редакцию Лев Лопатиньский.

З друкарні В А. Шийковского.

