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ва цілий рік

• Вирвеш ми очи і душу ми вві веш: я не нозьмеш мнлости і віри не возьмеш,
бо руске ми серпе і віра руспа < — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевича.

Виповідженє війни Русинам!
(+ ) Невичерпаною темою для всякого
рода польских політиків стала тепер руска
справа, а властиво придумуване ріжних
способів, якби можна сю руску справу
стерти з лиця землі, якби Русинів так
згнббити, щоби онп не посьміли постояти
за свої права. Нема майже дня — пиііа
біеа йітіе Ііпеа, щоби в сім або тім дневнику не появила ся якась стати одна їдкійша як друга, а крім того при всяких
иньших нагодах, на ріжних зборах довірочних і явних кують иольскі політики
оруже проти Русинів. Нині вкажемо на дві
такі прояви.
Суботній Су.а 8 (ч. 216) подає статю
якогось соймового посла п. з. »\¥ 8рга\¥Іе
гивкіе)«, що зовсім похожий на воєнний
маніфест, взиваючий всі сторонництва польскі до завзятої боротьби супроти руского
народу в східній Галичині, длятого що
Русини не думають тут піддати ся безусловній владі і волі Поляків.
Автор згаданої статі накликує Поля
ків, щоби понехали мниму польску чутли
вість супроти Ьгасі-Ки8Іпо\у, а с п о л у ч е 
ними си л а м и в с іх н а р о д н и х сто
ром н и ц т в і в с іх в е р с т в с у с п іл ь 
н и х взяли ся до діяльної акциї оборонної,
котра однак, як дальше викажемо, в дїйсности має бути акциєю зачіпною, воєнною.
Отже передовсім мусимо заявити авторови сеї статі, що мнима чутливість польска нічого не помогла рускому народови,
як звичайно гарненькі слова і фрази деклямовані на тему Ьгаїегеіїуа, готоповсі і
К0ІП08СІ. Руский нарід має основними за
конами запоручені права на самостійний
культурний розвиток і тих прав буде до
бивати ся рішучо і невсипучо всіма закон
ними способами, а при тім заспокоєня всіх
потреб для того розвитку. А коли Поляки
жалують ся на ненависть Русинів до всего,
що иольске, то передовсім ще велике пи
тане, чи не більша є у них ненависть до
всего, що руске, а в друге, се річ певна,
що спинюванєм культурного розвитку Р у 
синів, перепонами в осягненю культурних
домагань Русинів зовсім не причинять ся
до погашеня ненависти, але як-раз її ви
кликує ся і роздмухує.
Акция, про яку пише сеймовий посол
в Сгаз-Ї проти Русинів, має піти в двох
напрямах. Передовсім домагає ся він вель
ми чуйного і точного нагляду над тими
жерелами рускої культури, з яких нібито
пливе ненависть проти Поляків. Отже сей
нагляд має відносити ся до духовних семинарий, звідки виходять кандидати д ухо в
ного стану — а крім того до р у с к и х
ґімназий. Він виображає собі отже якусь
контрольну польску власть понад настояте
лями духовних семинарий і єпископатом,
до котрого сей нагляд належить, а що-до
ґімназий, якусь польску кураторию, яка
би контролювала раду пік. кр. і міністер
ство просьвіти. Мали би то отже бути хиба
якісь полїцийні експозитури гхаби пагобоке# о. Сей сеймовий посол посунув ся до

того в своїй загорілости і заслїпленю, що
навіть ВПр. Митрополиті відказує доброї
волі і спромоги в удержаню карности духовеньствя задля того, що митрополит ли
ше остерігав перед насилою і всякими не
законними способами в страйковім руху!
Другий напрям сеї акциї, по думці
сего посла, ще важнїйший, має звернути
ся до закладин парафій, костелів і каплиць,
твореня малих семинарий для більшого ви
продукована лат. сьвящеників, до закладин
польских шкіл для народних меншостий
на Руси і до планового скріплювана мазурских осель в східній Галичині, а при
них читалень, Райфайзенок і т. д.
Сего, що веде до заспокоєня культур
них і духовних потреб польского населена,
Русини ніколи не думали і не думають
Полякам перечити, наколи оно лише не є
звернене проти руского населена і вимірене на єго винародовленє. Алеж так само і
Русини мусять домагати ся закладин ру
ских шкіл для народних меншостий в за
хідній Галичині і по містах і місточках
східної Галичини.
Але найважнїйшим способом уважає
сей польский посол засноване окремої пар
цел яцийно-кольонїзацийної інституциї, щоби
хорони Боже рускі селяни не закуповували
землі при парнеляциї більших посїлостий.
Соймовий посол кінчить свій маніфест
тим, щоби не думати про ніякі умови, бо
Поляки падали жертвою підступу і полі
тичного визиску, щоби не вірити руским
обіцянкам і приреченим, колиб навіть хто
хотів які робити — бо н е м а з к и м г о 
в о р и т и — і зобовязань з руского боку
стільки разів не додержано!
Очивидно або не знає сей посол істориї, або має дуже коротку память, бо як
раз противно діяло ся, що угод заключуваних королями або польскими гетьманами
не хотів опісля сойм ратифікувати і дово
див до дальшої війни, так як і сегодня
більшість соймова не хоче часто згодити
ся на рускі внесеня, котрі навіть визначні
польскі посли вважають справедливими.
Так само погребано угодове внесене Лаврівского не з вини руских послів, так
само язикове внесене Вахнянина і т. д.
і т. д., отже коли мова о паданю жертвою
підступу і політичного визиску, то як-раз
се належить сказати дописувателеви Сгаз-у
— тесіісе сига (е ір з и т !
Подібним духом повіяло і на зборах
львівского відділу ц к. г а л и ц к о г о т о 
в а р и с т в а г о с п о д а р с к о г о , котрі також
застановляли ся над способами приборкана
руского населена. Перегомоніли без впливу
успокоюючі слова К о м а р н и ц к о г о , що
треба осьвідомлювати нарід, бар. Г о р о х а,
що не мав страйку, бо не дав поводу,
С н я д о в с к о г о , котрий відповідним угіравильненєм плат забезпечив собі робочі
сили, але зате верховодив там знов Артур
Ц є л є ц к и й , котрий безробітє назвав прямо
х л о п с к и м б у н т о м , а всю причину безробітн звалювано лише на аґітацию. Очи
видно дістало ся там нравительству, що
ніби то нічого не знало про страйк, вима
гано ріш учого закона і усмиреня аґітациї,
заведеня с т р о г и х к ар , бо легкі не ве-^
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експедиция >Руслана« під ч. 1.
пл.Дом6ріівского(Хорунщиниі.Експедиция місцева в А ґенциї Соколовскоро в пасаж і Гавсмана.
Рукописи звертає ся лише
на попереднє застереж ене. —
Реклямациї неопечатані вільні
від иорта. — Оголошена зви
чайні приймають ся по цїнї
20 с. від стрічки, а в •Наді
сланім» 40 с. від стрічки. По
дяки і приватні донесена до
3.1 с. від стрічки.

дуть до цілії, уживаня війска і арештантів
до роботи, спроваджувана мазурів і Х ор
ватів і т. д. і т. д. Якби се було можливе
при австрийских законах і якби можливо
було воскресити Ярему Вишневецкого, то
Цєлєцкий і сего би домагав ся.
Ми можемо зовсім спокійно глядіти
на ті експерименти польских загорільцїв.
Не знищила Руси кольонїзация і иньші
екстирпацийні способи за давно! Польщі,
то і тепер не поведе ся тим загорільцям
спинити розвитку і поступу руского наро
ду, а всякі насильні способи уживані про
ти Русинів будуть для нас ще тим біль
шою понукою до невсипучої реальної пра
ці для двигненя нашого народу. Нехай
отже подвоїть ся, потроїть ся змаганє ру
ского загалу, нехай кожда одиниця на
своїм становищі докладає цеголку до спіль
ної будівлі народної, а будуччина наша!

Шкільництво народне в перемискій єпархії
в р. 1848. і 1849.
(Конець).
Конференції^ учительскі.
Розпоряджене мінїстерияльне з 12. вересня
1848. ч. 5691/1302 жадає, аби в цїли образованя
учителів іуодноетайненя методи введено конфе
ренцій учительскі.
Обіжник гр.-кат. консисториї з 23. вересня
1 848. ч. 267. опираючись на повисшім розпоря
дженні, жадає заведеня конференций учитель
ских в округах шкільних що місяця.
Справозданя надзорів] деканальних шкіль
них з 1848 і 1849 містять ширші або менше до
кладні відновіди на се питане, а погляди були
з малими виїмками однакові.
Загально уважали введене конференций
учительских хосенними, однак з огляду на бід
ність учителів, непостійний дохід, задля сего,
що переважна часть учителів занималась ученєм дїтий в вільнім часі від занять церковних
і других — так що в першій лінії мусїла дбати
о удержанє себе і родини, дальше, що учителі
сі яко помічники стояли на низькім ровени обра
зованя, тож уважали введене конференций за
передвчасне.
Коли придивимо ся дійсному станови сил
учительских і шкіл парохіяльних з сего часу,
мусимо признати, що декотрі з тих гадок були
справедливі, а то тим більше, що учителі] мали
на власний кошт збирати сяі на конференцій і
то що місяця.
Деякі надзори не розуміли цїли конфе
ренций, просили о докладнїйші інструкцій, не
знали, чи і сьвящсники, яко учителі релїґії м а
ли брати участь, другі же приноровили ся від
разу до обставин, визначили місця зборів, однак
конференций на разі не введено.
В сім напрямі, помимо представлювань по
одиноких надзорів, домагалась консистория рі
шучо введеня їх, і вже з кінцем 1848. р. і 1849.
відбувають ся конференцій по декотрих окру
гах. З 39 надзорів заледви 13 визначило місця
зборів і вказало, що конференцій можуть від
бувати ся, декотрі з них висказали ся услівно,
прочі же заявили рішучо, що хотяй збори такі
суть добрі, однак відбувати ся не можуть, бо
учителі суть заразом дяками, мусять працюва
ти на удержанє родини, а що стоять на низькім
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ровени осьвіти, тож збори такі
хіена.
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В Судовій Вищни відбулись збори учитель
скі під контролею пароха Иолифа Єдинака 23.
лютого 1849. На зборах сих уконституовалпсь
лишень, вибрали вредсїдателя Н>ана Радюка і
містогіредсїдателем Стефіна Созаньского, та ухвалилн збирати ся що місяця в Судовій Ви
гини. На протоколі суть власноручні підписи гірисутних, з котрих видно, що декотрі не уміли
скорописи. Присутні були: Степанус Созаньский,
Андрей Мошанович, Потро Тарасович, Андрей
Дорош, Георґ Бардадин, Йоан Лопньский,Василь
Білобрам, Михаіл Сенїчек, Андрій Іляшевич, Сте
фан Мельник.
В Самборі, 15 вересня 1902.
Те.одор Біленький.

до Кріґера,. то під услівєм, що погодить ся
з єствуючим станом річи. Крігіер, здає ся, годить
ся на те, натомість б. секретар стану Райц, який
у війні все стратив і двох синів поховав, є не
примиримий. Подорож ґенералів по Німеччині
має тревати сім днів. Хочуть також удати ся
до Відня.

З а зборами заявились наїзори: старосамбірский і визначив Лаврів на місце зборів, дрогобицкий в Дрогобичи в понеділок кождого мі
сяця. коли відбувають ся торги, варяский в Варяжи, угнівский в Угнові, добромильский в Добромили, судово-вишеньскпй у своїх парохів,
ярославскнй услівно рівночасно з конґреґациєю,
нижанковицкий в Переминіли, мостиский в Гуссакові і в Мостисках, сокальский в Топорици,
тар’гаківский в Рожджалові, белзкий в Кристи— Календар. В с е р е д у : гр.-кат. Теодори
ноиоли, мокряньский ділить свій округ на дні
преп.; рим.-кат. Ґерарда. — В ч е т в е р : гр.-кат.
Автонома; рим.-кат. Клеофа.
части і виказує, котрі учнтелї належать до поо
— Памятайте. Братя. на місию до Канади!
диноких зборів.
— Питомцї з всіх чотирох років, з всіх трех
Декотрі з надзорів розпорядили так, що і
диєцезий, котрі в попереднім році шкільнім були
сьвященики мали брати участь в тих зборах,
в семинари і котрі тепер зістали приняті, м .ю ть
другі же держались сего, іцо мали самі учителі
явити ся в семинари найдальше до 3 жовтня
З ПОЛІТИЧНОГО п о л я .
радити під проводом сьвященик і, як > надзирас. р. пополуднії. Всіх II. Т. оо. Парохів прошу
о ласкаве- повідом іене про се питомцїв перебу
теля шкільного.
, До борби з кон/'реґац.пйнпмн школами у ваючих в їх парохіях. — Др. Григориіі Хомишип,
На поновнин обіжник в справі зборів учи
телїв звииаєсь в 49. році много надз ірів, що не Франциі прилучив ся ще і полїчичний елемент ректор дух. семинара у Львові.
— Руского катехита, отже науки рускої релі
могли скликати зборів, другі, що скликали, але та с іравляє чимало клопоту францускому пра
вителі
ству.
Перед
кількома
дії
іми
почав
ся
но
гії
і руских екзорт доси не має руска молодїж
учителі не явились, дальше, що видали прииоV оі гімназиї у Львові, хоч рада шк. кр. давно
вий
шкільний
рік
в
Бретонїї.
В
богато
місцево
рученє, аби учителі образувалп ся самі і пиль
вже домігала ся установлена заступника на мі
но учили, були і такі, що самі обучили учителів стях діти о тають без шкільної науки, бо родичі сце д ра Юрика, котрому дано відпустку в на
не хочуть посилати їх до іірани гельственних шкіл. уковій цїли. Ґімаазияльна, руска молодїж є при
в новій методі.
Звісна
пані Адам в Рагоіе Ггапсаіз написала в мушена ходити на польску релігію і на нольскі
Збори відбулись дійсно в Дрогобичи, Ліску.
сій справі ось яке: «Читаючи прускі часописи і екзорти, як також і до польского коетела, з а 
Белзї, Яворові і в Судовій Виїини.
мість д-> церкви. — Молодїж народних шкіл не
Мокряньский надзір, що в 48. році виска- жидівеко-нїмецкі, можні бачити, яку радість має катехізму і біблійної істлриї, бо консистозав готовість скликаия зборів, а навіть поділив с п р а л я є їм пан Комбе Патріотичні Німці скла рия застерегла собі нове видане виготовити, ко
на дві часткові конференциї, висказує в 49. дають мілїони марок на підпиране руху відорва- трого доси нема, а старий наклад вичерпаний.
році неможливіть скликаня зборів, опираючись ня католиків від Риму. Пан Комбе управляє Діти мусять отже обх »дити ся без книжок. Та
кож години рускої релігії, як нам доносять, за
на гадці сьвящеників, зібраних н і конґреґациі, протестантезацию у нас безплатно, а п. І руильо
допомагає ему вірно в сіп роботі. Онп працюю іь ступають там наукою... гімнастики! Може би
а мотивує тим, що учителі бідні, а якби зійшли
спільно з масонами і жидами на користь Німеч найшов ся який енергічнійший референт шкіль
ся. то радили би о полїпшеню долі.
них справ в консисториі?!
В Дрогобичі! відбули ся 1848 і 1849. р. три чини, на користь Берлина». — Ся думка, іцо
— Хлїборобскі страйки перед судом Днч 4.
конференциї. Перша 0. падолиста 1848. Предсї- борба з конґреґациями вийде на користь проте с. м відбула ся норед звичайним трибуналом
станцкої Німеччини, стає у Франциі чимраз за- в Т е р но п о л и кірка рош рава проти Андрія
дателем вибрано о. Василия Ганановича, яко
Дїдика і Гната Павлюка з Дрогичівки. Акт обпадзнрателя а секретарем учителя з Доброго - гальпїйшою.
В справі румуньских жидів, секретар справ жалованя так представляє їх вину: «Дня 26.
стова. Антона Губицкого. Ухвалено, аби збори
липня 1902. р. зібрав ся в Дрогичівцї гурт з
відбували ся раз на місяць в перший понеділок заграничних Сполучених Держав вислав до ам- кількасот люда, зложений так з мешканців Дро
басадорів держав підписаних на берлинькім до
гичівки як і дооколичних сіл і рушив в сторону
кождого місяця у оо. Василиян.
О. Ііосиф Левицкий ноказувів методично говорі ноту, в котрій вказує на то, що після то двівского лану, щоби зігнати робітників, там заго договору серед мешканців Румунії' не можна нятих. Між иншими, незвісними поіменно лю
складанє руских букв. Методу сю принято більробити ріжницї з огляду на віроісповіданє. Спо дьми, був також обжалований Андрій Дїдик, що
шостию голосів. Другі збори відбули ся 4. груд
лучені Держави дають емігрантам такі самі і він сам признає в додатком, що йшов туда з
ня 1848. Антоній Губицкий вніс, аби обовязок
тим заміром. — Коли та громада людий, узброправа, як своїм підданим. Тимчасом Румунія
єних після зізнань наочних сьвідків в костури
дяка відлучити від учительства. Внесеня сего
поступає цілком противно і видалює своїх під і палки, зблизилась на кілька сот кроків до за-не приняли длятого, бо за учительств > мають
даних лише тому, що они суть жидами. Ті жиди нятих на лані двірскім робітників, послїдні, виза малу платню навіть учителі шкіл тривіаль
напливають відтак громадно до Америки, що не дячи, що всякий опір такій громаді страйкарів
них, а без доходів з дяківства не можна вижи
на нїчо не придав би ся, уступили з поля. —ти. ІІредсїдатель предложив зібраним: «Повісти лежить в єї інтересах і она рішучо мусить за  Дня 28. липня с. р. обжалований Гнат Павлюк
видячи, що жандарм Семен Гриник взяв ся аре
старого завіта Ант. Добряньского» і візвав учи протестувати против поведеня Румунії.
Нині збирає ся в Кольоніі на перші загаль- штувати Павла Николина, єго шурина, почав на
телів, аби сю книжку розширяли нетілько в
н збори заложене в р. 1900 тов о для социяль- кликувати людий взиваючи їх до помочи і опору
школах, але і між старшими, що покінчили
ної реформи, під проводом міністра бар. Бер- против жандарма словами: «Гей громада, ми єго
школу.
не дамо». — По переведеній розправі трибунал
Треті збори були 1. січня 1849. Мова була лянта. На порядку нарад є справа скороченя увільнив Дїдика від вини і кари, а Павлюка за
о перепонах успіхів дїтий в науках. Яко причину праці у фабриках і розширеня охорони нелітних судив на 14 днів арешту за провину з §, 279.
подавали, що родичі посилають діти недбало на робітників. Також відбуде ся в Кольоніі' на днях кар. з.
Дня 5. с. м. ставало перед судом в Т е рнауку шкільну, а домінїї не примушують їх до 23. і 25. с. м. конференция делегатів міжнаро
дного стоваришеня для правної опіки над робіт н о п о л и 8 селян з Івачева горішного коло
сего обовязку. Внесено, аби
положити
за
Тернополя. Обжаловані звуть ся: Семко Дзядик,
обовяєок вітцям, приходити раз на тиждень до никами. Делєґати прибудуть з Німеччини, Ав- Кирило Юлимский, Стефан Олійник, Данило Кустриї, Франциі, Бельгії, Італії', Голяндиі і Ш вай- няк, Федь Ремінник, Осип Ґерій, Стефан Чорний
школи і довідуватись о успіхах а також змушу
цариї. На порядку нарад є справа праці жінок і Стефан Більский. Прокуратория обжалувала їх
вати недбалих до посилана на науку шкільну.
В Ліску зібрав ся з'їзд сьвящеників і поміч в ночи і управильненє праці в промислових під о злочин публичного насильства, якого допусти
ли ся дня ЗО. червня с. р. проганяючи робітни
ників учителів ЗО. жовтня 1848, на котрім уста приємствах, шкідливих здоровлю.
Домашня війна в Венецуели наближає ся, ків з паньского лану. Обжаловані звиняли ся
при розправі, що лише просили женців на лані,
новлено:
1) Закупити з церковних грошин книжки як здає ся, до кінця. Правительствевні війска, аби не ломали страйку і добровільно перестали
котрими доводив мінїстер війни, ґен. Ґаррідо, робити. Трибунал засудив: Семка Дзядика на 1
для ученвків і продавати но тій самій ціні.
2) Просити консисторию о видане руских приятель президента Кастра, потерпіли цілковиту місяць вязницї за злочин з §. 98 б, а прочих на
иоражку від ворохобників і уступають в напрямі 8 днів арешту за переступ коалїц. закона. Про
книжок.
куратор і оборонець (др. Данилович) внесли від
3) Щоби в школах тривіальних в Белзї і в міста Валєнциї. Провідники ворохобничих войск клики: перший задли низького, а другий задля
Кристинополи, що стоять під латиньскою конси- Мендоца і Ріец можуть тепер без перешкоди ио- високого виміру кари.
лучити ся з провідниками революцииноі иартиі
Дня 15. с. м. ставав перед звич. трибуна
сториєю, заведено науку рускої мови.
лом в Т е р н о п о л і ! Михайло Бараньский з Тов
Мальосом,
на
котрого
голову
наложено
нагороду,
В Яворові під проводом о. Гінїлєвича від
стенького, обжалований о злочин з §. 85 б. к. з.
були ся збори учителів з сьвяіцениками 23. січ і можуть спільними силами ударити на столицю А ;т обжалованя закидав ему, що він вибив ві
Венецуелї, місто Каракас. Під Ґуаявою, 24 клм.
ня 1849. і раджено над перепонами розвою на
кна жидови Штернови. котрий спроваджував
від Каракас збирають ся здесятковані ирави- підчас страйку робітників-Мазурів з під Ніска
родного шкільництва.
тельственні війска і ще раз спробують оперти на жнива до місцевого дідича. При розправі ви
Принято, що -головні перепони суть:
казано безосновність обжалованя, і в наслідок
1) брак дотациї 2) брак будинків шкільних ся ворохобникам. Буде то певне рішаюча битва
сего трибунал увільнив Бараньского від вини і
в
тій
домашній
війні,
котра
треває
вже
так
дов
3) брак книжок в народній мові 4) неохота до
кари. Боронив адв. др. Чикалюк.
мешканців до посилана до школи 5) брак насо- го і знищила майже цілу Венецуелю.
Дня 19. вересня перед звич. трибуналом
Бурскі генерали повідомили бурский ко в Б е р е ж а н а х відбула ся карна розправа проти
виск.
мітет в Берлині, що не можуть прибути до нї- ака'димиків Вол. Кушніра і Осина Кєкиша. ОбАби школи принесли хосен, потреба:
1) ввести семинариї учительскі для образо- мецкої столиці перед 5. жовтня. Старають ся жалованих боронив адв. др. Чайковский. Саля і
ґалвриї битком були заповнені. Прокуратория обваня учителів 2) означити дотацию 3) збудувати передтим о позисканє розмови з Чемберлєном.
жаловує В. Кушніра о провину з §. 312 і про
будинки 4) видати книжки і давати даром убо Домагають ся, аби анґлїйске иравительство крім ступки з §. 279, 283 і 284 з. к., Кєкиша о про
признаних трех мілїонів фунтів штерлїнгів, дало ступок з §. 282 з. к. Розправу по зізнанях сьвід
гим 5) завести примус шкільний.
В зборах сих взало участь 7 учителів, між єіце кілька мілїонів на відбудоване фарм, та що ків відрочено по причині неприсутности 2 сьвід
ними 1 директор, 2 учителів, 1 учитель елемен би призволило на поворот Кріґерови до полу ків і ухвалено на внесене оборони покликати
тарної кляси, 1 учителька і 2 учителів поміч дневої Африки. Рішучо думають, що зглядом 12 нових.
— Крути верти, пане Подорожний з Буковини,
грошевої квестиї Чемберлєн згодить ся, а що
ників.

Н о в и н к и.

з
але таки нічого не викрутиш! Ми бо не писали
— Ц. к. Дирекция зелїзниць державних у Львові дирекция, що на перших двох виступить крім
ніякого с п р о с т о в а н а , бо се річ виділу ру оповіщує:
п. Мишуґи, п-на Богусівна, а не п-на Крушельского Товариства педагогічного, а лише з свого
Після оповіщеня заміщеного в часописи ницка, яка в позлїднім часі свій приїзд відлодневникарского обовязку звернули ув ігу на без- \Уіепег Хеііип^ розписано оферту на будову жила на пізнїйше. На третім концерті виступить
основні напасти, без конкретних фактів, нїби- одношляхового, в приближеню 4760 м. довгого славний ческий скрипкар Коцияні «король ба
Подорожного. Хоч він впевняє, що єго гіпотеза тунелю Бофук на шляху держ. зелїзницї Кляве- ритонів» Санмарко, член опери ііе 1а 8са1а в
набрала р е а л ь н о ї в а р т о с т и . однак ніякого Штаєрлїнґ-Зельман. Оферти, зладжені осібно Медіолянї.
ф а к т у не подав, а лише здогади і докори пр > іцо-до північної і осібно що-до полудневої сто
Музичне видавництво «Станиславівского Бо
мнимі с е к а т у р и . Прийдіть, пане Подорожний, рони того тунелю, буде нринимати ся найдаль
на збори 29. с. м. а переконаєте ся, скілько р е- ше до В . жовтня 1902 до 12. год. в полуднє нна* видало до тепер:
а л ь н о ї в а р т о с т і ! має ваша гіпотеза. Там в ц. к. Дирекциї будови зел. держ. у Відни. —
1) «Не п о р а !* міш. хор з форт, і мужеможете також запевнити ся, щ і на збори скли Услівя і иньші залучники можна переглянути ский хор «а сареііа*, — Ціна 20 сот.;
кані серед фериіі ніхто був би не приїхав, отже в згаданій ц. к. Дирекциї або в ц. к. Управі бу
2) « Д а р е м н е п і с н е ! » муж. хор «а савиділ був приневолений вибрати лат. сьвято до дови в Віндішґарстен.
реііа*,
слова Ів. Франка, муз. Д. Сїчиньского —
гідне і для учителів і сьвпіцеників, а ви в тім
ціна
20
сот.;
добачаєте знов підступ, щоби члени з провін
— Родимці-! Памятайте на фонд будови при
ц і ї ! не приїхали. С оїитпіаге аисіасіег!
3) «На ф и л я х Д й ї с т р а*, вальс на і
— До чого се доведе! З Б ірщівщини пишуть ватних ш кіл !
тепян, музика Д. Сїчиньского — ціна 1 К;
до «Діла*: «В селі Більчу золотім, борщівского
4) а) >О, н е з а б у д ь ! * (І. В. Масляк), б)
повіта, є школа з руским викладовим язиком.
« В е р н і т ь с я с н и м о ї!* (Ол. Бобикевич),
На 100 дїтий одно є латиньского обряду. Пан
Наука, штука, література.
сольо-сьпіви про меццо-сопрана або барітона з
інспект 'р Добровольский з Борщева обсадив сю
форт., музика Ост. Нвжанковского — ціна
школу самими польскими силами і то якими?
— З Тов а для розвою рускої штуки. (Допись).
Прийшли дві «панєнкі просто з і’ґли* — по ру- Підчас мого побуту у Львові оглянув я виставу 40 сот.;
ски ані в зуб, а «запал* до науки ве шкин. З а  образів Товари гва для розвою рускої штуки,
5) « П іс н е м о я !* (слова Ів. Франка з ци
чали від тою, що «сігіесі ніс иіпіфа рггеіецщаб яка містить ся в Ринку ч. 34. Очам своїм лед- клю поезий «Зівяле листе*, міш. хор «а сареііа*,
вщ апі тосіііім у 2іпо\¥ІС’, учать отже,
Ігхе- вн дав я віру, коли побачив, що се товариство
Ьа зіі; гецпас саіа (Нон я 1 2 Іехтсро боки па так красно розвинуло ся під управою голови п. музика Д. Сїчиньского — ціна 40 сот.
6) „К о б и“, мужеский хор «а сареііа* Д. Сї
рга\\у« - Діти кажуть, що о. духовний учили Іагірного і директора н. Крижановского. Також
нас инакше — «То 2Іе«. .— 3 того вийшла к о  се .дивно мені видало ся, що в наших часопи- чиньского до слів Ілярия Грабовича 2— ' Ціна
л і з і ї я Люди заносили скарги до сьвящепика сях так маж*’, а майже ніколи неможна прочита 40 сот.
а відтак самі урадили, що дїтий не будуть по ти про наших артистів-малярів (сему винні са
Слідуючий випуск, котрий печатає ся в
силати до ш оди*. — «Діло* піддає під розвагу мі пп. артисти, бо навіть зміни льокалю не по
друкарни Н. Джулиньского в Перемишли а не
загалу гадку, чи не було би добре, «зробити дали руским р ідакциям, а не то вже якогось
шкільний страйк і збойкотуватп ті всі школи, запрошені», щоби виставу оглянути та подати бавом ноявить ся, містити буде дві ІІІСНЇ сольо
де незаконно і на силу польонїзує ся паші діти*. про неї звістку загалови — Ред.), коли против ві в супроводі фортепяну, муз. Д. Сїчиньского.
На складі: 1) в книгарня наук. тов. імени
— Дєірский конвенанс а чуте родинне. На по но в польских дневниках майже іцо дня пише
хорон бельґійскої королевої, пю померла перед ся про штуки красні та праці польских м а Ш евченка у Львові; 2) В Ставропигійскій кни
кількома днями в Спаа, прибула так -ж донька лярів.
гарні!; 3) в адміністрація видавництва (адр.:Евг.
Стефанїя, б. архпкнягиня по бл. п. н іслїднику
Обра и, які я бачив в рускім товаристві, є Якубович ц. к. учитель в Закладі карнім в Стаавстрийского престола Рудольфі, а тепер жінка знаменито викінчені і зробили на мені як най
угорского Графа Льоняй. Годить ся пригадати, ліпше вражінє. Між иньшими годить ся зверну ннславові) і 4) у п. Лєона Воісса книгарника в
що своїм подружєм із звичайним Графом, ча ти увагу на портрети кисти п. Евгена Турбац- Станиславові, — вкінци 5) в ц. к. унїверситетвіть, як кажуть, не аристократичного походже- кого. Є се портрети наших поетів: Ш евченка, скій книгарни Г. Пардінього в Чернівцях, є ще
ня, б. архпкнягиня втратила доступ не лише д > Федьковича і Шашкевича, замовлені для каси- кромі висше поданих творів:
австрийского двора, але навіть рідний батько, на в Доогобичн. Портрет Ш евченка робить на
« М о л и т в а * М. Лисенка на 2 голоси з
бельґійскиіі король Лєоиольд В ІД М О В И В їй всту чоловіка найсильнїйше вражінє. На тлї «а 1а
пу до колишнього родинного дому. Отже сего уеіа/.ьгцег» постать поета в сукманї боком звер фортепяном, — ціна 20 сот., і
двірского конвенансу не змогло переломити чуте нена до видця, вдивляє ся в него повним ог
«Т ри к о л о м и й к и * Ант. Кужеля, на
родинне навіть з нагоди такої трагічної події, як нем житя. Цілий портрет тоном і викінченєм фортенян, — ціна 1 К 50 сот.
смерть матери. Бо отеє коли король бельрй живо пригадує школу флямандску. — Портрет
Хто би з П. Т. Читаючих зволив заняти ся
екий поибув до Сиаа і в кімнаті, де лежало т і  Ш ашкевича з тої подобизни, яку маємо, вико
розпродажею
видаваних нами творів, зволять
ло помершої королевої, узрів в її ногах молячу нав артист з нсею старанностию і вляв в него
зголосити
ся
до
Евг. Якубовича в Станиславові
ся доньку, ґр. Льоняй, підійшов до неї роздра тілі ко житя, що не знаю, чи коли доведесь ся
жнений і острим рухом руки візвав її, щоби о- мені бачити другий раз так красно виконаний (Заклад карний), а всіх П. Т. предплатників по
пустнла кімнату. Графиня послухала розказу, портрет нашого незабутного поета. — Портрет відомляємо, що самі оплачуємо пересилані їм на
але виходячи з кімнати, на порозі зімліла. Очу Федьковича в народнім строю може сьміло ви
нявши, вийшла із замку в товаристві своєї сестри держати порівнанє з найліпшими працями чу ми виданя наші.
Рівночасно повідомляємо сею дорогою Всіх
княжної Клементини. Обі сестри перейшли разом жих артистів-портретистів. Шкода, що образи
через парк, відтак відвела кн. Клементина ґр. відсилав ся небавом на місце призначеня і не інтересуючих ся розвоєм нашої музики, що ноЛьоняй до повозу, котрим ґр. Л. від'їхала до го будуть виставлені на вид публичний. Сї пор возавязана при „Станиславівскім Боянї» школа
телю, а опісля на зелїзничий дворець. По доро трети так плястично модельовані, якби роблені музична вже увійшла в житє і що науки теориї
зі була завг.іьонована і ревно плакала. З двірця були з природи а не з взорів, і визначують ся
музики учить проф. Д. Січиньский; оплата мі
зателеграфувала сейчас до чоловіка, щоби не розмахом фантазиї артиста. Видко, що артист
приїздив по неї до Бельгії, бо она виїздить до опанував всесторонно техніку, як се пізнати з сячна від особи виносить 2 К, а наука відбуває
Анґлїї. Коли населене Брукселї дпвідало ся пр> портрету пані Е....І з оригінально відчутих на ся в комнатах «Стан. Бояна* при ул. Собіского
сей епізод, зготовило Графині велику овацию. строєвих двох видів та иньших праць виставле ч. 28. що понеділка від 7 год. вечером почав
Графиня із слезами в очах дякувала за ті ви них в сальонї п. Лятура. П. Турбацкий працює ши. — Гри на скрипці і віольончелї учить проф.
рази співчутя. Дневникарам, які єї випитували, тепер над рисунками до нашої істориї і можна
Ґайстлєр, — оплата місячна за 12 лєкций (З
оповіла о цілій сцені. Також повідомила она про надїяти ся, що дасть нам ряд композиций глуее телеграфічно свою доньку княгиню Віндіш- боко відчутих і гідних будучности нашого на рази по % год. тижнево) виносить 6 К. — Гри
на фортенянї учить проф. Д. Січиньский, — оґрец, котра знов відтелєґрафувала до короля роду.
Лєопольда, що на похорон бабки не приїде. Ціла
Не можна також мовчки поминути праць плата за 12 лєкций по ’/з год. (З лєкциї тибельґійска праса без виїмки ганить в острих п. Василя Кривого, єго образів: Ісус Христос і ,'жнево) виносить на місяць також 6 К, а сьпіву
словах поведене короля.
Матір Божа з дитятем. П. Кривий займає ся
, сольового учить специяльно упрошена проф. п.
— Вінчане п. Стефана Дороша, укінченого бо церковним малярством, а єго праці носять пятҐржибіньска учениця італїйских консерваторий;
гослова, з н-ною Цесею Мрозовскою, відбуде ся но оригінальної індивідуальности артиста.
— оплата після окремої умови. — Сьпіву хоНа
виставі
находить
ся
ще
богато
иньших
дня ЗО. с. м. в Кореници, почта і тел. Бобрівка.
праць
наших
артистів-малярів,
з
між
яких
го
■
рального
уділяє ся для Членів Товариства без
— В Печенїжинї відбуде ся дня 28. с. м. о 1.
дить ся навести: гарний шкіц п. Труша, кра платно що середи і суботи від 8. год. вечером,
год. попол. отворенє «Січи».
євиди п. Монастирского, плоскорізьбу «Мисль*
— Бойкот пропінациї в Східници тревае вже пана Пастернака. — Они всі є членами нашо — а вписи до школи музичної відбувають ся в
від двох місяців. З виїмком кількох хрунїв-му- го першого в краю руского артистичного то комнатах «Бонна* що понеділка, середи і субо
жиків всі робітники копальняні і селяни здер вариства, в якім кристалізує ся наша правдива ти від 5. до 7. вечером.
жали ся від питя горівки і пива. Честь їм!
штука, котра не під одним зглядом може сьмі
В першій половині жовтня с. р. відбуде ся
— І у нас придала би ся така заборона, яку ло рівнати ся зі штукою иньших славяньских
в Станиславові в великій сали Тов-а ім. Монюшвидала шкільна рада в Рокіснї в Чехах до всіх народів
ки ж о м п о з и т о р с к я й к о н ц е р т " Дениса Сї
шкіл свого округа. Заборона, адресована до
Пишучи сих кілька слів, надію ся, що они не
шкільних зарядів, звучить: «Строго забороняю перегомонять безслідно, але будуть понукою, що чиньского при співучасти повної війскової орхеся ученикам, цілувати в руки своїх учителів. У- наша суспільність більше, як доси, буде інтере стри 24. п. п — Гечинець концерту і докладну
чителї і учительки мають перестерігати як най сувати ся сим одиноким у нас товариством для програму, на котру в части вокальній зложать
точнїйшого виновненя сего рознорядженя*. --- розвою нашої штуки. — К. Сарматюк.
ся виключно твори композитора Д. Сїчиньского,
Звісна річ, що через ціловане рук, або в лице,
— Інавґурацийні концерти Фільгармонїї відбу — подамо в найблизших днях. — З а Видавниц
розносять ся найнебезпечнїйші иошестні недуги. дуть ся, як було з гори заповіджено в трех по— Людовцї і Стояловцї ведуть завзяту борбу слїдних днях сего місяця. З дивоглядною ско- тво музичне «Станиславівского Бонна":
між собою. Онодї скликали посли-людовцї Кубік ростию перебудовано величезну салю в двох
Денис Сїчиньский.
Евг. Якубович.
і Стапіньский збори до Ж ивця. Тимчасом на місяцях і покінчено з точно зтию на означений
зборах явив ся кс. Стояловский і Шаєр, а з ни час. Коли зважити, що там поглубили салю на
ми прийшло тілько їх понлечників, щз при ви кілька метрів, усунули всякі тяжкі руштованя і
борі нрезидиї переголосували людовцїв і вибрали урядженя, потрібні для сцени, знесли четвертий
головою зборів п. ІПаєра. Людовцї хотяй з жа- поверх і на то місце поклали нову стелю, пере
льом, уступили з салі, а Стояловцї зробили своє били всі убікациї давних Гардероб і складів на
Будапешт, 23. вересня. Вчера пополудня
віче.
елегантні реставрацийні салї, салю проб, за— Анархістичний заговор на житє президента шклили величезний балькон задля урядженя приїхав ту з Гатот президент міністрів, Сель.
Розвельта викрито в Чікаґо. Замах мали вико там зимового города і все те на нозо малю ва Нині виїде Сель до Відня на дальші наради з
нати анархісти, що втиснули ся в члени ком і ли, тапетували і декорували, завели електрику австрийским правительством в справі угоди і
тету, який займає ся приготованими на нриня- і кальорифери — то набере ся понятя про сю
тє в жовтни през. Рузвельта в Чікаґо Наслідком скорість і точність роботи в новочаснім стилю. автономічної цлової тарифи.
Брукселя, 23. вересня. Король Лєопольд п о Що-до інавґурацийних концертів доносить
викритя заговору змінено програму гіринять.

Т ел еґр ам и .

4
дякував телеграфічно анґл'ійскому королеви за
намір висланя свого заступника ґр. Конауґта, на
похорони королевої, бо в похоронах возьмуть участн лише члени королївскої родини.
Спаа, 23. вересня. Моші покійної королевої
перевезено вчера окремим поїздом до Лєкен, де
похоронять їх в королївских гробах.
Відень, 23. вересня. ЛУіепег 2(£. оголошує
заряджене 18-дневної двірскої жалоби по бельїіи скій королевій.
Берлин, 23. вересня. Тутешна преса доно
сить, що в Німеччині в найблизшім часі побіль
шать піхоту, скорочуть час війскової служби і
побільшать війсковий буджет.
Відень, 23. вересня. \Уіепег 21§- оголошує
додаткову заяву до заключеної умови межи Ав
стро-Угорщиною а Анґлїею що-до обопільної ви
дачі злочинців.
Царгород, 23. вересня. Межи Митрсвицею а
Вучітро повиривано шини на зелїзничім шляху.
Сего злочину мали допустити ся сторонники
партиї Івана Больфінаца.

С0Ю 38ЕІІМ Егпезїа Тіїогпа
у Львові, в пасажи „ГЕРМАНА " ул. Сінїшна
Найславнїйша програма!
від 16. до ЗО. вересня 1902
При сиіаучасти війскової музики ЗО. п. и.
1) Марш. 2) Увертура. Реклямоґраф. 3) Се
стри Клєтт, тирольскі дуетистки. 4) 2іхі Р^ріІІоп,
париска ексцентрична дансерка акробатична. 5)
Вісакіоі Вепегіеііо, трансформацийно комічні па
родисти опер. 6) Едґар Іопез, амер. музикальний
мурин в своїй вільлї «Зулю*. 7) 8 Диямактів 8.
сьпів і танеш, анґлїйский. 8) Орхестра. 9) Братя
$ауіі п. імітатори крокодилів. 10) МІ88 Уегопіка.
народний танець ексцентричний на острові Куба.
11) Магіоі, гуморист. 12) Ті е * огІКІеу’8, найновійший електричний винахід, музикальний авто
мобіль.

ВІТРАКИ
цїлі зі стали або з зелїза,
і еревисшаючі всї ковкурерці йні системи, до пору
шувана млинів і господар
ских машин, будує
Антін Кунц
ц. і к. надворний доставець
в МаЬгівсК Уй івзЬ іп >1 п
Моравія, Австрпя.
1С.Ч-2І)

Д ві панночки

Що дня о 8. год. вечером велике иредста
клене. В неділю і сьвята два представлена. ІЦі
іятницї НірЬ-ІЛе представлене. Білети вчасиїй- можуть найти поміщене в рускім домі в дуже
ше можна замовляти і набути в конторі II.іь..па здоровій части міста; дома вїмепка конверсация
ри ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.
і фортепян до ужитку. Близиіа відомість в редакциї «РУСЛАНА*.
РІК ЗАСН0ВАІІЯ

1&92.

Найнов йший твір

Л. Л о п а т и н ь с к о г о

„ПАРДЦЯ”
комедия в 3 акта х зі сьпівами
(з побуту літників)
відзначуе ся невичерпаним йовіяльним гумором
і жвавим дияльоґом. Ся комедия збогачує знат
но ґалерию тинів у наших народних штуках так
з кругів селян, як Цміщухів. Сьмішність ситуаций і характерів розміщена рівномірно між му
жиків і панів, і тому ся комедия надає ся над
звичайно до вистав по читальнях, бо селянин
не буде тут бачив себе як звичайно в комедиї
упослідженим недотепою, але противно має на
году посьміяти ся трохи і з містових літників.
Попри те^все сей твір носить на собі знамя
етичної і патріотичної сьвідомости.

Товариство взаїмних обезпечень
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Львів, ринок ч 10. (дім »Просьвіти<).
е одиноким рускнм Товариством асекурацнйним.
Фонди «Диїстра* з днем ЗІ. грудня 1901.

Фонд репервовий.

РезрРва премо. . .
Резерва спрцпя.іьна
Фонд емеритальний

. .

386 402 кор. 83 сот. І
911Л 9 9 7
__
!
206 22
і
разом
І 645.383 кор. 59 сот.
6.000
47.753 „ 76

«Дністер» обезнечае будинки як також збіже і пашу про
тив шкід огневих. Всїтрн ВІІ.Ординарняти припоручили «Дністер* Веч. Духовеньству і всім вірним.
Оплата премії в «Дністрі* е уміркована, а чистий зиск —
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. грудин 1901. виплатив «Дністер*
5.076 відшкодована в сумі 2,656.787 кбр.
Члени «Дністра* можуть без перешкоди затягати позички в Банку краевім і ка
сах ощадности, бо каси ті принимають поліси «Дністра* при
позичках і іпотечних
На житє можна і безпечатн через «Днї-’тер* — капітали на дожите, посмертні ка
пітали, иосаги, 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.

я
г
©
гс
О)
о
2
X
I—
©
£

- + Ціна 2 кор. 4 Набути можна у накладчика С Ґорука у
Львові, пл. Домбровского ч. 1, і в книгарнях.
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Селяне! убігайте ся тілько о аґенциї «Дністра*

Розклад поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го мая 1902.
(Приїзд і від’їзд поданий після часу середно-европейского).
Поїад
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Кракова, Берлина. Варшави. Відня
Чернівців (Іцкан, Галацу), Чорткова
Брухович, щод. від 15. мав до 14. вер. вк.
Яяова
Підволочиск, Бродів на дв. Підза.чче
„
..
на дв. головний
Лавочного (Пешту), Калуша, Хирова
Сокаля, Рави рускої
Кракова, Відня, Праги, Берлина
Ряшова, Любачева
Єтаниславова (Кересмезе, Потутор)
Лавочного, Калуша, Хирова, Борислава
Яяова
Підволочися, Копичинцїв на дв. Підз.
„
на дв. голов.
Брухович (15. мая до 14. вер. в нед. ісьв.
Самбора, Стрия, Сколього (1/5 - 30 9)
Підволочиск (Київа), Бродів на дв. Відз.
„
иадв. голов.
Чернівців, Іцкан
Кракова

зі Львова

до Сучави, Жидачева, Кересмезе, Потутор
до Підволочиск (Київа) Бродів дв. головний
,. '
„
,,
дв. Підзамче
до Лавочного(Пешту) Борислава, Дрогобича
до Кракова (Відня, Праги), Берлина
до Лавочного, Хирова, Калуша
до Янова
до Белвця. Сокаля, Любачова
до Чернівці.;, Потутор
до Тернополя, Потутор, дв. Піда.
„
.„
дв. гол.
до Янова від 1. мая до 15. вересня ■ не
ділю і сьвята
2- 15 до Брухович від 15 мая до 14. вересня
в неділі і сьвята
305 до Стрия, Сколього від 1. мая до ЗО. вер.
315 до Янова щоденно від 1. мая до ЗО. вер.
3-26 до Брухович іцод. від 1. мая до 15. вер.
з-зс до Ряшева, Хирова, Любачева

НІ ч
6-Ю до Станиславова, Жидачева
6-20 до Кракова 'Відня, Берлина, Варшави)
6-30 до Янова від 1 мая до 15. вер. будні дни
а від 16 вер. до ЗО цьвіт. 1901. щоденно
6’35 до Лавочного (П еш гу, Калуша, Хирова
7- Ю до Сокаля і Рави рускої
816 до Брухович (15. мая до 14. вер. в нед. і сьв.)
8-25 до Перемишля
9-00 до Підволочиск, Бродів гол. дворець^
„
,,
дв. Підзамче
9-20
1005 до Янова від 1. мая до 15. вер, в нед. і ем.
2-51 10-30 до Іцкан, Чорткова
11-00 до Кр кова, Відня, Варшави, Праги
11.10 до Підволочиск, Бродів дв. головний
„
„
дв. Підзамче
11-32
4- 15 до Кракова, Відня, Праги, Самбора
5-50 до Брухович від 15. мая до 14. вер. щод.

12-45

Ні м
6-00
804
912
1215
9-20
9-25
8-40 9-50
231
1003
1002
10-20
10-50
314
3-36

Поїзд
посп. | особ.
відходить
о годинї
6-25
1 55 6-39
643
2-09
6-35
8-30 8-40
2‘55
9-09
9-15
9-50
1030
10-40
2-40 10-57
1-25

в
з
8
з
з
а
з
з

Сокаля, Белзця і Любачева
Брухович(15. мая до 14. вер. в нед. ісьв.)
Брухович (15. мая до 14 вер. в нед. і сьв.)
Чернівців, Букарешту
Янова (від 1. мая до ЗО. вер. в нед. ісьв.)
Кракова, Відня, Берлина) Ясла, Розвадова
Янова (від 1. мая до 15. вер. в вед. ісьв.)
Підволочиск (Київа) Бродів на дв.
і.
„
,
на дв. Г....03.
8 Лавочного (Пешту) Хирова Калуша
а Тернополя, Грималова на дв. Підзамче
„
на дворець головний

Контора виміни
ц к упр. гал. акц.

Й

Банку
Гіпотечного
2

купує

і продає

всякі

папери цїнш
і МОНЕТИ
по н а й д е ш е в ш і м

кур

сі д е н н ім не ч и с л я ч и н ія к о ї
п р о в із н і.

ЗАМІТКА: Пора нічна числить ся від 6 години вечором до 5 години 59 мінут рано
Час середно европейский ріжиить ся від часу львівского о 36 мінут. а іменно 12 год. часу еередно-европе**
ского = 12 год. 36 мін. часу львівского. — Бюро інформацийве ц. в. аелївниць державних (уд. К р а сїц к и Ч
.
5.) уділяв пояснень в справах велїзничих, продав білети всякого рода і розклади їзди.

Видає і відповідає за редакцию Лев Лопатиньский.

З друкарні В. А. Шийковского.

Ь .4

