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Львів, Середа дня ІЗ (26.) падолиста 1902.

Передплата

Виходить у Львові т о дна
крім неділь і руских сьвят
о 6 ‘|а год пополудня
Редакция, адміністрацію і
експедиция >Руслана« під ч. 1.

на «РУСЛАН А« виносить:

в Австриї:
цїллй рік .
пів року .
чверть року .
МІСЯЦЬ

20
10
5
1-70

кор.
кор]
кор.
кор.

пл.Домбровского(Хорунщини).Екс-

За границею:
на цілий рік

16 рублів
або 36 франків
на пів року
. . 8 рублів
або 18 франків
Поодиноке число но 16 сот.

Річник VI.

• Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: а не возьмеш милоств і віра не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска « — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевича.

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

Такого внесеня я анї не ставив, анї не міг
претенденти сербского престола і до бур
був
поставити.
ливих відносин на Балкан!' прибуде ще
Коли комітет рішив скликати збори львів
розятренє в Сербії. Все ге є достаточним
поводом, щоби Австрия пильну звертала скої громади, рішив заразом, що се мають бути
(X) Невідрадні відносини настали в бачність на події в безпосереднім сусід збори старших, як конечне доповнене відбувших
Сербії; Від часу, коли король Олександер стві і була приготована на всякі можливі ся вже зборів молодїжи. Вслід за тим і запро
шені делегати молодїжи мали мати виключно
одружив ся з Драґою, опутала родина Лу- наслідки.
лишень характер «гостей», ирисутних на зборах
невиців своїми сітями молодого короля,
без права голосувати та ставити внесеня.
так що королева в безвиглядности прямо
Консеквентно і я (і другі приступні там
го наслїдника престола бажала забезпечи
Товариші)
анї не сгавин жадних внесень, анї
ти наслїдство своїй семї і всіма політични
Одержуємо
слідуюче
письмо
від
члена
ко
навіть
не
голосував.
ми справами хоче кермувати по своїй во
Лишень в промові як аргумент про
лі. Як довго ще був король Мілан в Сер мітету для академічного фонду н. Старосольскотив проекту заснована «Академічної Помочи», я
бії, умів він хоч нераз вельми грізними го з просьбою о поміщене:
В передостатнім числі „Руолана", був помі підніс, що 2.000 до 3.000 К в руках молодї
способами удержати лад в краю, але з ча
су єго прогнаня а відтак смерти настав щений підписаний д д. д-ром Кулачковским та жи, принесуть її видатнїйшу та кориснїйшу
там повний розлад. Щ ораз виринає нове проф. Шухевичом комунїкат, в якім юворить ся поміч, чим великий фонд в руках «стар
ших», та ще коли би лишень відсотки ма
міністерство і скоро уступає місця новому, між иніпим також про мою особу.
Поминаючи тепер висказані там погляди ли іти на запомоги. Я мав право так говорити,
а серед европейских держав стоїть сегодна саму справу, я не годен иолишити без відпо з огляду на сю частину фонду, що находить ся
ня Сербія зовсім відокремлено.
Відколи вплив королевої Драґи став віді! уступів, що відносять ся до мене, і тепер на довжних скринтах, так як сподівані
правити політикою Сербії, відчужила ся м у ш у з а я в и т и з в с я к о ю р і ш у ч о с т и ю , звороти могуть протягом короткого часу вине
Сербія найблизшій австро-угорскій монар щ о у с ь о с к а з а н е в к о м у н і к а т і про м о ю сти 2.000 до 3.000 К.
Зазначую ще раз, що я на сих зборах, а я і
хії, в якій за часів Міляна мала таку пе о с о б у є н е п р а в д и в е , та може лишень бути
з г а д а н о г о в и с ш е. а н ї н і я к о г о д р у г овну опору, а намагала ся приєднати собі проявом неиорозумінн або забутя.
З осібна містять 4. і 5. уступи комунїкату, го в н е с е н я н е с т а в и в .
могутну опіку царя Миколи. Сю задачу
Я прошу о ласкаве поміщене сего спросто
мало перевести міністерство Вуіча і доби такі неправдиві звістки, а іменно:
1) В першім з них говорить ся, що на за вана, не з охоти полемізувати. Навпаки, мушу
вати сн, щоби царска пара приняла відві
дини сербскої королївскої пари і тим пе сїданю Комітету дня 8 падолиста с. р. я голо висказати жаль, що я заставлений займати
ред сьвітом зазначила приязні взаємини сував за ужитєм решти готівки з фонду па по стовпці часописий будь-що-будь з формального
поміж обидвома державами. Одначе всякі міч академнкам. У відповідь на се констатую боку лнчною справою.
Та неправдиве представлене справи в козаходи міністра Вуіча, щоби королївскій перш усього, що на сім засїданю не розходило
парі виєднати вступ на царский двір, пока ся о само питане, як ужити решту фонду, а ви мунїкатї дотичить мого постуиованя як засту
зали ся безуспішними. Настала була- вира ключно лишень о се, чиєї опінїї треба в сім на пника мОлодїжи в комітеті — значить ся, мого
вдї хвиля, що ось-ось приймуть в Росиї прямі засягнути і в який спосіб. Так як в ко- становиска в публичній інетитуциї. Вважаю
відвідини королївскої пари, котра вже й ротцї (відай і 1-го чи 12-го) мав зібрати ся з'їзд своїм обовязком супроти моїх Товаришів, зло
почала приладжувати ся до виїзду, але на національно-демократичної нартиї, порішено в жити се вияснене — і більше ще вважаю пураз знов наспіла відмовна відповідь з о- першій мірі заждати на рінкне зїзду в сім на бличним обовязком в публичній справі стреміти
гляду на недобрий стан здоровля цариці. прямі, а далі скликати збори «львівскої гро до як найяснїйшого та правдивого представлена
сеї справи.
Зрозуміла сю відмову королева Драґа мади».
З поважанем
Справу трактовано так, що ані з'їзд, ані
і обиджена гляділа пімсти, намагаючи до
Володимир
Старосольськигі.
звороту в сторону давного політичного о- «львівска громада» не мають в сій справі ви
Львів,
дня
24.
падолиста
1902.
пікуна Сербії, австрийского монарха. За ключно рішаючого голосу; се мали лиш бути
стукано до дверий віденьского бурґу, чи поодинокі опінїї, на яких основі в зіставленні
тут не принято би сербскої королївскої з запавшою вже резолюциєю молод'жи та дру
пари, однак ніхто не відозван ся навіть. гих наспівших ьже, або сподіваних голосів суТаким способом порвали ся нитки, а Сер спільносги, мав комітет на слідуючім засїданю
бія стоїть сама, полишена своїм невідрад- порішити мериторично справу. На зборах «львів
Промова проФ. Ґдомбіньского.
ним внутрішним відносинам.
скої громади» ман реферувати справу п. преф.
Міністерство Вуіча, якому не повело Шухевич. Він ставив внесене, щоби комітет
Но тих загальних увагах приступає бесід
ся навязатн політичних взаємин, мусїло у- осьвідчив ся від себе за ужитєм фонду на по ник до обговорена «дійсних* заробкових відно
ступити, не сповнивши своєї задачі, єго мі міч академикам. Над сим внесенєм (значить ся, син в Галичині і закидує в тім зглядї внескосце заняло міністерство Велимнровича, од не над остаточним порішенем справи) голосова- давцям, що брали мінімальні дати з поодиноких
нак оно ще скорше покинуло мінїстерскі но. Так як ся справа мала ще раз вернути на місцевостнй (иос. Дашиньский: Нї! з цілого
портфелі, не маючи найменшого вигляду комітет для остаточного порішеня, дискусиї ме- краю, з цілого страйкового округа; не вигадуй
серед радикальних струй в краю, довести риторичної тоді майже не було; вона мала на те тілько!), або з зимової пори, коли зарібки
до якого небудь ладу.
ступити аж но зібранні усіх очінїй про справу. найнизиіі, і узаі альняли сї дати на весь край і
Серед таких обставин не було для ко ?івн< ж і я обмежив ся тоді до сего, що покли цілий рік, або навіть покликували ся на працю
роля нншого виходу, як покликати до кер кав ся на резолюцию зїзду молодїжи і з покли- проф. Пілята, яка дотичить дат з перед 25 до
ми державної провідника радикального сто- канем на сю резолюцию я (і другий делегат т< в. 30 літ! (Пое. Дашиньский: Також до року 1893,
рониицтва Пасича. Однак король звернув Осип Шухевич) г о л о с у в а в п р о т и в в н е с е  любий пане!) Ні! (її. Дашиньский: Маю тут сї
ся в противний бік і покликав „а керма н е н р о ф. Ш у х е в и ч а.
дати).
нича міністерства ш ефа ґенерального шта
Отже як представляють ся зарібки ? Після
На се я звернув з окрема увагу комітету, а
бу Марковича. Поставлене Генерала Марко- в дотичнім протоколі, коли се не є виразно за тої статистики зап л аїа за роботу без поживи
вича на чолі міністерства є много знамен значене, то на кождий случай не може бути і виносить пересічно в часі весняних робіт у схід
не і характеристичне для відносин в Сер сконстатоване, що (як каже комунїкат) внесене ній Галичині від 28 до 57 кр., в західній Гали
бії. Можна сподївати ся, що тепер для у- проф. Ш ухевича перейшло одноголосно.
чині від ЗО до 90 кр., на Шлезку, в сусіднім
смиреня радикального стороншщтва король
2) В слідуючім (5.) уступі комунїкату ска промисловім краю від 30 до 90 кр. ГІри роботі
розвяже скупштину і буде правити само зано, що на зборах львівскої громади я мав підчас жнив, після тої самої статистики: у схід
владно, що могло би довести до ще біль поставити внесене, щоби з фонду призначити ній Галичині від 32 кр. до 1 злр. 12 кр. в за
ш ого замішанії і розладу в краю. Сим о- 2. ОСО до 3.000 К академічному товариству, а хідній Галичині від 35 кр. до 1 злр. 20 кр, на
чивидно будуть користувати ся посторонні решту на поміч страйкуючим селянам.
Плеску від 45 кр. до 52 кр.; а в решті ро-

Обережно з огнем!

й е в справі академічпого фону,

ХійоробекиІ страйк в державній раді.

2
ку у східній Галичині від 23 кр. до 50 кр , в за- І номічних мотивів страйків в Галичині. {Про
В році 1894. піднесено на загальних зборах
хідній Галичині від 25 кр. до 70 кр., на Ш лезку І тести).
членів львівского товариства . «Клюб Русинок»
Мимоходом і з конечности я мусів вже (внесене подав на письмі п. Василь Нагірний —
від 25 кр. до 85 кр. Іменно дати в урядовій
статистиці в так зіставлені, що уложено дча ря доторкнути також політично-народної сторони Ред.) гадку заснована товариства жіночого, ко
ди найнизших зарібків і найвиеших (пос. Ро- страйків, але тепер приступаю до докладнїйшо- тре в розвитку своїм подало би нашому жіноц
манчук: Я зробив се також!). Панове слухачі го розсліду і обговорена справи. Мушу зазначи тву занятє і науку через засноване робітень і
посьвідчать мені, що сих дат не чули від п. Ро- ти, що рускі студенти поставили проґраму на котре через відкриване складів так у Львові як
манчука. (П. Романчук: Прошу заглянути до сте родно-політичну, якої змістом є сотворене укра- також в инших наших містах обняло би торгонографічного протоколу!). Я їх не чув,' а слухав їньскої держави, іменно віЛьної, независимої влю материями, полотнами і иншими до робіт
вас дуже пильно. (Пос. Романчук: Я подав пе України без пана і хлопа, як там висказують жіночих потрібними предметами, що знов дало
ресічну цифру з цілих. шести остаючих мі ся. (Пос. Романчук: Як ви стремите до відбудо би нагоду нашим жінкам привчити ся куиецкого
вана старої Польщі). Не говоримо тепер про діла.
сяців!).
Позаяк задумане підприємство є у нас
Крім того звернуло мою увагу, що п. Р о  Польщу, але про вашу проґраму. Отже сю про
зовсім
нове, небувале, вимагаюче не лиш ф ах о 
ґраму
поставили
рускі
студенти
і
признали
ціл
манчук, говорячи про визиск на Поділю навів
вих
сил,
але також значного вкладу грошевого,
ком
отверто
в
«Молодій
Україні»,
своїм
орґанї,
лише одно імя ґр. Лянцкороньского, який тут у
треба
було
над сим зріло застановити ся, в на
що
борба
за
руский
університет
була
властиво
Відни часть своїх доходів дає на ріжні иублич
слідок
чого
довший час вели ся над тим пред
ведена
не
за
університет,
але
мала
розпочати
ні і наукові цїли і певно, щ о не такий завзятий
метом
дискусиї,
що вкінци довели до того, що
борбу
за
вольну
Україну.
Тож
дають
вираз
свона шкіру руского хлопа. (Сьміх на польских
дня
17.
марта
1900
р. підписали основателї в ириму
сильному
пересьвідченю,
що
їх
воєнна
хору
лавках). Дальше оповідав пос. Романчук роман
сутности
ц.
к.
нотаря
статут, даючи назву сему
гов
небавом
буде
повівати
з
мурів
університету.
сову історию, щось в роді звісних галицких би
лиць Сахер-Масоха (сьміх) як то іменно управи {Сьміх). Також радикальна партия рішила всьо товариству: Ж іноча спілка промислова «Труд»
тель сего графа неделікатно мав поводити ся посьвятйти, аби польских властителів більшої стоваришенє зареєстроване з обмеженою пору
супроти збираючих гриби в лісі жінок. (Пос. Да посїлости — як висказує ся — але властиво кою з головним осідком у Львові. — Ц. к. суд
шиньский: Се є правда!). Мої панове! Управи всіх Поляків, як виходить із статий, викинути краєвий яко торговельний у Львові приняв ста
тель ґр. Лянцкороньского, який е дійсним вла зі східної Галичини до західної. (Пос. Романчук: тут товариства нашого до відомості! рішенєм
з 12. мая 1900 р. до ч. фірм. 612. а статут той
стителем більшої посїлости, має щось . ліпшого Ой, якая: се наївність!).
Мої
панове!
Хочу
дати
вам
тут
лише
кіль
уложено на взір статута «Народної Торговлї»
до роботи, чим уганяти ся за бабами, що шу
ка
цитатів,
аби
схарактеризувати
настрій,
який
проте і орґанїзация єго є така, яку має «Наро
кають гри їв в лісі. Правдоподібно,' пане после,
в
страйковім
часі
панував
межи
Русинами
та
дна
Торговая».
розходить ся тут о звичайного руского побе
Констатуючі збори членів «Труд» відбули
режника {Поляки сьміють ся), який зі свого щоби заразом кинути промінь сьвітла на жерело
і
значінє
погроз,
які
п.
Романчук
тут
сфорся
дня
16. марта 1901 р., на котрих то зборах
завданя вивязав ся в народний, правдиво украмулував
в
закінчешо
своєї
промови.
{Оплески).
вибрано
раду управляючу, а до тої увійшли пані:
їньский спосіб. {Живі оплески і сьміх Поляків]
І
так
пр.
в
«Молодій
Україні»,
орґанї
рускої
моТерміна
Шухевичева, Марин Білиньска, Гальшка
пос. Романчук: На розказ польского управителя,
лодї'жи,
читаємо
{читав)'.
Гузарева, Мария Гресякова і Ольга Барвіньск
се правдива польска господарка?). Се не був
«Мусимо витревати в тім боєвім настрою. панове: Аполон Ничай, Кость Паньківский, Ми
управитель! (Пос. Дащ.: Але саму річ признаєте?).
Противно, не знаю нїчо, бо по лісах не ходжу! Борба, яку ми зачали, не ограничає ся лише до хайло Розлуцкий, Андрій Алиськевич і Василь
(Пос. Дані.: Не знаєте, чи він се сам зборив, чи упїверситетскої справи, але сягає знатно г.іуб- Угрин. В склад комітету контрольного увійшли
наказав лише. Не ходить о особу, але о факт!). ше, аж до кости нашого народного житя. Ми пп.: Климентина Панькевичева, Олена ГнатковНе іритуйте ся так, пане! (Пос. Даш.: Ви на розжарили огонь, а ви маєте розжарювати іскри, ска і Александер Сероічковский. — Рада упра
скрізь є чоловіком культури!). А ви новочасним аж ми повернемо. Маєте стати готовими на ве вляюча уконституовала ся, вибираючи предеїдасоциялїстом! (Пос. Даш.: Нагих бабів пускати до лику хвилю. Рознесемо пожар на всю Україну.» телькою її. Терміну Шухевичеву, заступником
Під «Україною» розуміють молоді Русини предеїдательки п Аполона Ничая, а секретаркою
лїса!). Не знаю про те, але і я се осуджую, лю
державу
від Тиси і Вислока в Галичині і на и. Ольгу Барвіньску. До дирекцій' вибрано пп.:
бий пане после. Я сказав лише, що се не польУгорщині,
аж до Дону і Кубані в полудневій Іванну Кокорудзову, Марию Білецку і Василя
ский управитель, але звичайний руский побе
Росиї. (Пос. Василько: Прецінь там мешкають Нагірного.
режник міг таке зробити.
самі Русини). Я не роблю жадних замітів, лише
Першим ділом вибраного заряду товариства
Мої панове! Се є знаменним, що панове
означую, що розуміють під словом «Україна»,
було зібрати капітали потрібні до веденя запро
бесідники противної сторони говорили стілько
уснокійте ся лише, пане. (Пос. Василько: Я вже
ектованого інтересу. При тій роботі проминув
про голодові зарібки, а не згадали ані одним
успокоюю ся).
цілий рік 1901. та з початком року 1902. прий
слівцем про ту форму зарібків, яка як-раз на
«Кров обильно поплине, але се добре, бо
шов заряд товариства до того пересьвідченя, що
Поділю, в округах страйками найбільше наві
земля пє кров не на дармо. Запалимо огонь і
зібраним
на уділи і на книжочки капіталом годі
щених, є найзагальнїйшою, а іменно про уділ
підпалимо будівлю, в якій мешкають епіґони
приступати
до отвираня склепу, отже рішив ся
в зборі, на 12, 11, 10, а навіть деколи 10 часть
тих, що наших батьків поливали смолою і за
на
отворенє
робітні сукон, а відкрите склепу
збору разом з соломою. Отже пильний робітник
палювали, як смолоскипи». Отже ось як хочуть
полишив на пізіїїйше, коли збере ся потрібний
може при тій заробковій стопі заробити 1 до 2
мстити ся на Поляках за своїх предків: «Збли
до того капітал, та коли приснособлять ся до ве
злр. і навіть більше на день; про се знаю з мо
жає ся фінал бенкету.»
дена куиецкого інтересу відповідні сили фахові.
го власного досьвіду. При тім має ще і сю ко
«Заграють небавом труби, аби розпочати
В цїли придбана до веденя робітні фахової
ристь, що ціла родина може ему помагати та
кровавий танець. Хочемо танцювати но трунах,
управительки розписано конкурс, а з поміж впли
що одержує ще солому і пашу. Прецінь сї за 
бо наші чола палить розлита кров наших бать
нувших зголошень вибрано зголошенє и. Мариї
рібки є досить високі, так що більші посідачі
ків». — Отже не ходить о теперішню кривду,
Ґрень, котра виказала ся сьвідоцтвами праці
не потребували піддавати ся страйковому приале о се, щоби пімстити кривди батьків, с. є.
з
ліпших львівских фірм і котра зобовязала ся
мусови, але спровадили чужих робітників з су
сповнені супроти Русинів за часів підданьства.
при підмозї нашого товариства відбути курс
сїдних сіл, або з західної Галичини, або з гір,
(Дальше буде.)
крою в перворядній фаховій школі у Відни. По
що власне найгірше не подобало ся руским агі
повороті ангажованої управительки з Відня притаторам. А прецінь при такій заплаті роботизна
стуилено з днем 1. цьвітня 1902. р. до відкрити
від морґа виносить 16 до 20 К, а часом ще
робітні суконь, котру то робітню уміщено в домі
. більше.
фонду
театрального при улици Підвале, ч. 7, а
промислова жіноча спілна.
Голодові зарібки часами трафляють ся в
з
з
днем
10. мая переміщено єї в дім під ч. 39
Галичині — не могу заперечити — в наслідок
в
ринку
до
просторих убікаций, де і нині нахо
Не то вже за рекляму, але за просте по
твердого економічного права про попит і подаж.
Не вагаю ся напятнувати такі випадки, так са відомлене суспільности про реальну роботу на дить ся.
Як при всіх подібних нашому підприємствах
мо, як п. Дашиньский. Але зважте, панове, що всякім поли, не дбають у нас дотичні особи і
так
і
тут — поминувши вже невеличкий капі
товариства.
і в инших краях се трафляє ся подекуди, на
тал,
який
дала наша суспільність до диспозициї
Наші
видавничі
відносини
такі
сумні
в
ве
віть в таких благословенних Чехах і Моравії.
(Пос. Даш.: У архикнязя Франца Фердинанда!). ликій части задля того, що про нові книжки — треба бороти ся з недостатком відповідних
Тож причиною страйків не були зарібки, але можна хиба одноразово довідати ся в бібліогра сил робучих та при обсадї першої нашої робітні
аґітация та політичні і народні пристрасті!. фічних оповістках. Наші підприємства не пробу прийшли ми до пересьвідченя, що суспільність
(Оплески Поляків). Радикальна програма Русинів ють накидувати ся безнастанно иубличній увазї, наша, хоть богата в небогаті родини, то однак
домагає ся від давна в першій лінії поділу лісів а дотичні товариства вдоволяють ся мірними родини ті не дбають з малими хиба виїмками
про се, щоби їх дітям а головно дівчатам дати
і насовиск, а в другій доперва рілї межи хло утіхами в своїм тїснїйшім кружку.
Так ось і сиравозданє з загального збору в руки який завід, котрим могли би собі в копів. Ну, а ми знаємо, мої панове, що в правній
державі такий примусовий поділ не може на промислового, жіночого товариства »Труд«, яке ждім случаю заробити на чесний шматок хліба
ступити. Отже тому радикали в своїй сьвіжо відбуло ся єіце 31. м. м. появило ся аж за три для себе і з хісном працювати для суспільного
поставленій проґрамі дещо обмежили ся і тепер тижні' і то лише в «Ділі», начеб промислове то добра. Причиною тому є мабуть зле зрозуміле
домагають ся межи богато иншими неможливи- вариство було привязане лише до одного «орга значінє заводу ремісничого і промислового вза
* ми жаданями, аби австрийске правительство ну», а инші часописи для него не істнували. галі, а для нас з окрема — є нічим не оправдане
дало їм до розпорядженя 150 мілїонів в десяти В признаню великої хосенности «Труду» та з о- упереджене, що будьто ремісло, купецтво та проратах, частию безпроцентово, частию безпово хотою пособною кождому починови на поли еко мисл є чимсь таким, що становиску нашому не
ротно, аби викупили більшу власність і поділи номічної орґанїзациї, ми передаємо отеє вельми відповідає. В дібраню робучих сил до нашої ро
ли межи руских хлопів. {Сьміх). Поминувши інтересне справозданє п. В. Нагірного про по бітні мали ми чимало трудности, однако тоті
підсуване дивоглядної гадки правительству, ма- чин і перші початки сего товариства, відчитане з часом ми побороли, обсадивши нашу робітню
добрими силами. Та чи скоро поборемо висше
емо в нинішній проґрамі властиве пояснене еко на згаданих загальних зборах:

Труд

з
згаданий пересуд, покаже будучніеть; ми маємо
надію, що й сей пересуд поборемо, так що ро
бітна наша буде для наших дівчат школою
шита і крою, але також школою, де навчать
працю пошанувати і самих працювати.
(Дальше буде).

Н овинки.
— Календар. В с е р е д у : руско-кат. Йоана Золотоустого; рим.-кат. Конрада. — В ч е т в е р :
руско кат. Филипа; рим.-кат. Виргилїя.
— ВІД АДМІНІСТРАЦИІ. При наближаючій ся
зміні місяця просимо наших Вп. Передплатників о
скоре відновлене передплати, зглядчо о вирівнанє
залеглостий, бо на кредит не будемо висилати
часописи.
— Славяньский Союз вислав в пятницю до міністра

зелїзниць В і т е к а депутацию, зложену з д-ра
Шустершіча, Барвіпьского і Спінчича, щоби єму
представити потребу двоязикових таблиць на
новозбудованих зелїзницях в Істриї При сій на
годі звернув посол Барвіньский увагу міністра
на те, що і в східній Галичині не н а в с і х
стациях державних зелїзниць переведено двоязикові написи і так навіть на двірци львівскім,
який виведено під дах, є лише польска напись.
Міністер обіцяв вглянути в сі справи і наколи
вплинуть жалоби що-до тих місцевостий, де не
ма ще руских написів, готов він се перевести.
Було би отже річию дотичних руских товариств
політичних розс іїдити всі недостачі на тім полі
і внести відповідне представлене до міністерства
зелїзниць, поперте фактами.
ВПреосьв Митрополит Шептицкий поверта
ючи з Риму загостив до Босни. Дня 18. с. м.
■був в гостині у сераєвского рим. кат. архиепископа Ш тадлєра і відправив Службу Божу в архикатедральнім костелі при сьпіві хору рим.-кат.
семинаристів. Повороту ВПр. Митрополита до
Львова падїють ся около 27. с. м.
— Виділ філ / і «Просьвіти* в Самборі повідо
мляє всіх П. Т. членів, що з а г а л ь н і з б о р и
тогож товариства відбудуть ся дня 8. н. ст.
грудня 1902 в комнатах Читальні «Просьвіти*
{коло костела Бернадинів). О 9 1/« годині рано
відправить ся заходом товариства в тутешній
парохіяльній церкві богослуженє, _ а відтак від
будуть ся збори. О численну участь упрашає ся.
— Від В иділу філії. „Просьвіти“ в Самборі.
— Кружок забавовий тов. «Сокіл* в Станиславові подає до відомости, що в суботу дня 13.

грудня с. р. устроює в комнатах «Рускої Бесі
ди* аматорске представлене «Діти музи*, по
переджене монольоґами і хорами. По представленю відбудуть ся андріївскі вечерницї, з ду
же богатою ироґрамою, на котру зложать ся
віщованя долі — будучности так гарним друж
кам, як і другам, потім гумористичні дияльоґи,
нотні сьпіви, товарискі гри і забави і т. п. аж
до раня. Вступ вільний для другів Соколів як і
впроваджених ними та запрошених гостий.
— До виділу руского „Товариства педаґоґічно
го“ належать: о. крилошанин Іван Чапельский

голова, проф. Василь Білецкий містоголові, проф.
Андрій Алиськевич касиєр, проф. Лев Гаваньский
секретар, п. Ольга Барвіньска маґазинєрка; проф.
Ілия Кокурудз контрольор; п Косгь Гіаньківский
референт закладаня бурс; проф. др. Михайло
Пачовский бібліотекар; п. Ілия Чиж референт
кружків педагогічних, проф. др. Михайло Коцюба
і її. Никола Мороз.
— Де справедливість? 81о\со Роївкіе доносить
з добре поінформованих кругів, що в буджет на
1903. рік вставлено видаток на п я т ь нових середних шкіл п о л ь с к и х в Галичині, а іменно
на VI ґімназию у Львові, дві другі реальні ш ко
ли в Кракові і Львові, II гімназию в Тарнові і
реальну школу в Снятинї. Три з тих шкіл буде
ширити польску культуру і нетерпимість в рускій части Галичини. А вже прямо обурюючий
є ііольский наїзд на схід. В Снятинї — де після
урядової статистики жив 5 тисячів Русинів, 4
тисячі жидів а 2 тисячі Поляків (?) таких, що
з виїмкою може 15 родин, всі инші уживають
дома виключно рускої мови — має станути
польска школа реальна! Буджетова позиция на
одну-одиноку руску ґімназию в Станиславові
викликала у Поляків таку ск?.жену опозицию,
що мало не повалив ся мінїстерияльний кабі
нет, а що було-б тоді, як би так приміром мала
станути руска ґімназия в Вадовицях або в Кра
кові, бо і там є тілько Русинів, що Поляків в
Снятинї.
— Іспи г з державної рахунковости зложили пе
ред комісиєю в намісництві п-на Зоф ія Лонатиньска з Долини, п-на Неонїля Яновичівна з
Хотїия і п-на М. Даниловичівна з ГІідгородець.
— Уіихварска піявка. Перед карним трибуна
лом у Львові почала ся вчера розправа проти
Айзика Тіґера і єго фактора Давида Морґенталя і Емілії Веберової. Тіґер обжалований прокураториєю за управу лихви, підмову до ф аль
шивих зізнань і небезпечні погрози. Лихвар Ті

ґер зичив гроші молодим урядникам, ака іеми- 600 люда, живе так, як передісторичний чоло
кам і офіцирам, та брав навіть 320°/»- Коли єго вік, — то є в печерах, які виконано в скапі
потягнено до відвічальности, він старав ся під над потоком Санта-Мария. А що при обірваню
купити сьвідків, аби зізнавали в єго користь. хмари потік вилив і підніс ся о 8 метрів
Навіть коли єго замкнено в слідчій вязницї, Ті богато печер зістало залитих, а їх мешканці по
ґер писав листи до жінки і радив єї, як і кого тонули. Ледви однако вода уступила, найш лися
має підкупити. Тіґерова вислала тоді знаному нові мешканці, а серед них навіть богатші м е
купчиху Веберову до жени слідчого судиї, аби шканці, що підчас новени втеряли все майно. З 6
єї перекупити і Веберова за те станула перед печер находить ся на 200 метрів понад руслом
судом. Фактор Морґенталь обжалований о фал- нотока і суть цілком безпечні; до них ведуть
шиві зізнаня в часі слідства. — При розправі сходи, виковані в скелі, а що однако каміне без
Тіґер не признавав ся до вини і ще дивував ся, настанно обриває ся, отже к >жде спинанє ся
як могуть єго «добродія людскости* осуджува по тій горі є получене з небезпекою житя.
ти так тяжко.
В найбільшій печері устроєно каплицю, посьвя— Остра зима буде сего року, як заповідають чену Мадонні деля Катена. Тут в давних часах
астрономи. Такої морозної зими не було вже найшла правдоподібно приюг пустельниця Санта
від 50 літ, бо морози мають бути більші як в Венека. Ііо єї смерти замешкали инші люди.
Муніципальна власті, посунула визиск до тої
Сибірі.
— Польща в Росиї корчить СЯІ Українцям з а  степеня, що з кождої печери побирає аж 3 ліри
гарбали Москалі все, що мали, а тепер заберають ґрунтового податку. Отвір до печери є замуро
ся звільна до Поляків. Доносять, що 3 початком ваний, а в мурі находять ся двері; вікон нема.
сего шкільного року знесено иольскі виклади Долівка з землі, стіни камінні, чорні від диму
теоретичні в варшавскій консерватори! музичній, багатя та лямпок. Ліжко, стіл, пара крісел і ве
ликий глиняний горнець, се є звичайне умебльо
а в їх місце заведено росийскі виклади.
ване печери. Они хоронять від вітру і холоду,
— Нещісливі пригоди. Дня 18. с. м. товаровий але не від дощу, що перетікає через щілини
поїзд переїхав на шляху межи Ж уравицею а скель. По більшій части мешканці печер суть
Радимном зелїзничого стражника Войтїха Кор- старці, часом ремісники — шевці, кошикарі і
тину, що тоді робив там службу і розтолочив т. д. Ті прибудовують звичайно деревляні коєму стопу правої ноги. Нещасливий падаючи при ' мнатки з вікнами, а печера служить їм за
тім, покалічив ся ще тяжко в голову і лице. спальню. Від тих «апартаментів* мусять они
Першу поміч подав нещасливому лікар зелїзни- платити по 3 ліри ґрунтового податку. Редакто
чий др. Шишковский, а відтак відставлено єго ри вчинили великий крик в Медіолянї, щоби ті
до шпиталю в Перемишли. Справу сю віддано печери знищити за помочию динаміту. Але чи
прокураториї державній до перенеденя слідства. подумано о приютї для новочасних троґльо— Подібна пригода приключила ся дня 19. с. м. дитів ?
на шляху зелїзницї Микулинцї-Струсів. Того дня
— Пес — патріотом. Такого пса винайшло в
вертала шляхом зі стациї Микулинцї-Струсів до
Теребовлї Юлія Палюїцак і на мостї при кільо- Парижи »Рі^аго«. Зьвіря називає ся «Люлю*.
метрі 313/4 і хопила єї льокомотива та відтяла Мож собі подумати, яким славним є пес, коли
стопу лівої ноги. — Дня 14. с. м. наклала Анна «Рщаго* називає єго «парискою особистостию*.
Біла в Купчинцях (коло Тернополя) в своїй ха Кождий Парижанин, що частїйше їздить трамва
ті на піч 15 вязанок конопель, щоби висхли, а єм на шляху між пристанками Адьма і Люврна другий день запалила в печи, щоби спечи Верерйль, знає політичні погляди Люлю. Пес бач
хлїб. На печи під ту пору спала пятилїтна дити є власносгию трамваєвого кондуктора. При кін
на Анна Росоляк. Коноплі займили ся і стали цевих стациях згаданого шляху на втіху нублигоріти, а нещаслива дитина страшно попекла цї властитель пса дає приказ «Люльови*: «Альо,
ся. Коли мати дитини Маґда Росоляк і бабуня Люлю, скачи за Францию!» Патріотичний пес в
Анна Біла кинули ся дитину рятувати, попекли одушевленю скаче через рамя кондуктора. Колиж
ся і самі тяжко. Дитина померла ще того само «Люлю* одержить приказ, скакати за Німеччину,
то патріотичний пес сидить тихо т а з невисказаго дня вечером.
ною погордою глядить на ліво та право. Навпа
— Друга дочка італїйского короля Віктора Імануіла і королевої Олени и бачила сьвітло сонця ки радо скаче пес за Бурів та трамваєве това
риство, але не за нову міську зелїзницю, що
в середу дня 19. с. м. В Квіриналї настала ве
лика радість, як пишуть Газети.Король селчас теле стоїть в конкуренциї з трамваєвим товариством.
Мабуть патріотизм у Франциї зійшов вже і на
фонічно повідомив президента кабінету Занаде- псів. ■
лього про щасливі народини дочки, якої надійно
— Оповіщене. По мисли установи § 217 аі. З
ся пізнїйше. Та мимо сего дитина і матір здо
закони
о безпосередних податках особистих з
рові. Дитині надано імя Мафальци.
дня 25. жовтня 1896 В з. д. ч. 220. подає ся
— Весїлє без гостий з вини почти. Одна з львівских часописий доносить, іцо дня 22. жовтня сим до загальної відомости, що витяги з нака
один пан зі Львова вислав через почту запро зів заплати податку особисто-доходового, вимішена на своє вінчане. Тимчасом з запрошених реного на рік 1902, виложені будуть в відділі
письменно гостий ніхто не прийшов, бо всі за рахунковім ц. к. Ад.мінїстрациї податків у Льво
ві (ил. Цлова ч. 1. II. поверх) від 25. падолиста
прошена пропали десь на почті.
1902. почавши через 14 днів с. є. до 8. грудня
— Зелїзничі катастрофи в Росиї. Після звіту 1903. включно від години 9. рано до 1. попо
росийского міністерства скарбу було в Росиї в луднії до перегляду належите легітимованим по
1900. році 5.084 катастроф; з того 1367 поїздів датникам податку особисто-доходового, а нале
вискочило зі шин, а 957 поїздів розбило ся о ин жачим до округа оцїнкового «Львів-місто*. Ви
ші поїзди. При сих катастрофах згинуло 1.406 готовлене відписів і витягів не є дозволене, а
осіб, а 7.253 осіб було ранених.
евентуальні надужитя будуть карані по мисли
— Найменша дитина н і сьвітї. До шпиталя § 246. покликаного закони. — Ц. к. АдмінїстраВеііеуие в Новім Норку один робітник приніс ц и я податків.
свою дитину в коробці паперовій вистеленій ва
— Конкурс. Повітова радив Станиславові роз
тою Місцеві лікарі ствердили, що дитина, впро- писує конкурс на посаду секретаря з речинцем
чім зовсім правильно виобразована, має головку до 12. грудня с. р. З тою посадою получена
завбільшки половини курячого яйця, пальці гру платня 3.000 К і активальний додаток 600 К.
бості! сірника, а ціла довжина виносила тілько, Від кандидатів вимагає ся укінченя прав з трещо чотирнацять разів взята ширина великого ма іспитами державними, трилїгної практики,
палця мужескої руки. Незвичайну сю лїлїпуто- не переступлений вік 40 літ і знане обох краєву дитину занесено до шпиталя Огабиаіе, де вих мов.
мимо найпечаливійшої опіки по кількох днях
— Ц. к. Дирекция зелїзниць державних у Львові
померла.
оголошує:
— Мілїонова крадіж. З Одесси доносять, що
Дня 1. грудня с. р. відбуде ся в ц. к. Ди
там добули ся до палати князя Сан Л .оренцо рекцій зелїзниць держ. в Станиславові публична
невислїджені доні злодії' і забрали гроші та всі розправа офертова на продаж ріжних старих малякі дорогоцїнности в загальній варто :ти півтора териялів. Речинець до вношена оферт назначено
мілїона рублів, а наконець ще і підпалили па на ЗО. падолиста до г. 12. в полуднє. Близші услілату.
вя подано в «Газеті Львівскій* і в Дневнику
— Д ра для душі В капляндскім парламенті розпоряджень для зелїзниць з дня 15. падоли
жалував ся перед кількома днями один з та- ста с. р., а можна їх набути також в згаданій
мошних послів на то, що в окрузі Маклїр під ц. к. Дирекциї.
час війни бурскої туземцї калічили трупи ІІОгибших Бурів. На то відповів секретар для справ
туземцїв, що дійсно знайдено шість бурских
«Товариш* ілюстрований календар на 1902.
трупів, котрим туземцї повирізували діри в тілі, рік можна набувати по 50 сот. (половина ціни)
але того не можна уважати за злобне калічене у накладчика Сеня Ґорука, Львів, пл. Домбровтрупів, бо то у туземцїв є такий воєнний зви  ского ч. 1. (На порто належить долучити 10 сот.).
чай: они вирізують трупам діри в тілі, щоби
душа мала куди з них вийти.
— Сучасні троґльодити. Обірване хмари, що
Наука, штука, література.
при кінци минулого місяця накоїло тільки лиха
в Модіка, стало ся причиною дивного відкрита.
— Учитель ч. 22. з 20. падолиста 1902. Зміст:
Як звісно, в цілім краю збирано гроші на ж ер
тви катастрофи. В самім Медіолянї зібрано О урядженю і веденю шкільного огорода при
200.000 лїрів. Ту суму повірено двом редакто школі народній сїльского типу. — Гріхи в ви
рам, що приїхали на місце катастрофи, щоби єї хованні. — Конференция в Галини. — Всячина.
розділити поміж найбіднїйших. Але що пока
— Дзвінок ч 22, з 20. падолиста 1902 містить:
зало ся? Частина населена, не менша числом як Казка про три пси. — У ляна Кравченко'. Думка.

4
— Пантелеймон Кулїш (з портретом). — Славяньска доля. — Лев Толстой: Оіювіданя із ф і
зики. — Нунцьо. — Дрібне.

Найновійший твір

Л. Л о п а т и н ь с к о г о

СОЮЗЗЕІІМ Егпезїа ТЬогпа
у Львові, в пасажи „Г Е Р М А Н А 1 ул. Сонїшна

Т е л е ґ р а м п.

„ПАРАЦЯ”

Найславнїйша проґрама!
від 16 до ЗО. падолиста 1902

Відень, 25. падолиста. Стан здоровля монар
х а щораз полїпшає ся. Біль з крижів устуиив.
Цісар провів минулу ніч зовсім спокійно.
Париж, 25. падолиста. Ватиканьский дописуватель Рі^аг-а доносить, що Сьв. Отець приняв
онодї знова на авдиєнпиї єпископа Мецу Беяцлєра. Епископ запевнив Папу, що нїмецкий ці
сар готов помагати Ватиканови у всіх справах,
в яких розходить ся о релігію і церкву.
Берлин, 25. падолиста. Цісар Вільгельм за
повів свій виїзд на похорони Фридриха Крупна,
що відбуде ся в середу.
Петербург, 25. падолиста. Університет в Дорпатї іменував ґр. Льва Толстого почетним чле
ном.

При співучасти війскової музики ЗО. п. п.
1) Марш. 2) Увертура (Реклямоґраф). 3)
Тйе боуегиз, музикальні блазни. 4) Сестри Еозіоск, воздушний акт в зубах. 5) Мг. ОдУв Меіе.
А т е гіс а ’з сЬ атріоп Ьаіі рипсЬег оі Піе хуогМ.
6) Агізо і МїсЬаііпа, циклїсти. 7) Золотоволоса д і
виця, візия. 8) Орхестра. 9) Ьез Рапбоз, а т л е т и ч 
ні ігрища. 10) Сестри Ь ІІапз, анґлїйскі дансерки і сьпівачки. 11) Родина боеіге, артисти на
линві. 12) Американьский біоскоп: Самсон і Делїля, опера в 4 актах. Бунт вязнїв.
Що дня о 8. год. вечером велике предста
влене. В неділю і, сьвята два представленя. Що
іятпицї Н ід ії-Ш в представлене. Білети вчаснїише можна замовляти і набути в конторі Пльона
іри ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.

РІК 8АСН0ВАИЯ

комедия в 3 а кта х зі сьпівами
(з побуту літників)
відзначує ся невичерпаним йовіяльним гумором
і жвавим дияльоґом. Ся комедия збогачує знат
но ґалєрию типів у наших народних штуках так
з кругів селян, як і міщухів. Сьмішність ситуаций і характерів розміщена рівномірно між му
жиків і панів, і тому ся комедия вадае 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.
- + Цїна 2 кор. + Набути можна у накладчика С. Ґорука у
Льв ві, пл. Домбровского ч. 1, і в книгарнях.
драму в 4 актах Ан
тона Крушельницького,
«на замовляти у
автора: Коломия, ул..
Замкова 15А, по ціні 2 К.

Артистку,

169;

Товариство взаїмних обезпечень
Львів, ринок ч 10. (дім >Просьвіти<).
е одиноким руским Товариством асекурацийним.
н
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Фонди «Дністра» з днем ЗІ. грудня 1901.
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Фонд реаервовии
Резерва премії . .
Резерва специяльна
Фонд емеритальний

«Дністер» обезпечає будинки як також збіже і пашу про
тив шкід огневих. Всі три ВП.Ординарияти припоручили «Дністер* Всч. 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 Зі. грудин 1901. виплатив «Дністер*
5.075 відшкодоване в сумі 2,650.787 кор.
Члени «Дністра* можуть без перешкоди затягати позички в Банку краєвім і ка
сах ощадности, бо каси ті принимають поліси «Дністра* при
позичках гіпотечних.
На жите можна обезпечати через «Дністер* — капітали на дожитє, 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.
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„Тревоги автора і видавника“
{гумористична подія з натури)
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можна набувати в Адмінїстрациї «Руслана* та
в обох руських книгарнях у Львові.
Цїна примірника на веліновім папери ви
носить всего ЗО сот. (з почтовою пересилкою35 сот.).
НАКЛАДОМ ХОЙНАЦКОГО.

ф

ф

X,

Н 5^ 5^5.5^

Хмари-чари =

о
-з
73
ф

№

♦

♦
♦
♦
ЖАРТИ Й НЕЖАРТИ ♦
♦
ЗЛОЖЕНІ і ІІЕРЕЛОЖЕНІ АВТОРОМ
для розривки і розваги читачіп. Ся збірка стано
вить другий том поезий і шуток, про які можна /'»'»
те саме сказати, що про ,,Перли‘‘.
Набути можна в Ставропнгійскій квигарни.

Селяне! убігайте ся тілько о аґенциї «Дністра».
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Розклад поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го мая 1902.
(Приїзд і від’їзд поданий після часу середио-европейского).
Поїзд
посп | особ.
приходить
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Кракова, Берлина, Варшави, Відня
Чернівців (Іцкан, Галацу,, Чорткоєа
Брухович, іцод. від 15. мая до 14. вер. вк.
Якова
Підао-іочиск, Бродів на дв. Підзамче
,.
..
на дв. головний
Лавочного (Пошту', Калуша, Хпрова
Совали, І ави рускої
Кракова, Відня, Праги, Берлина
Ряиюва, Любачева
Станиедавова (Кересмезе, Потутбр,
Лавочного, Калуша, Хпрова, Борислава
Янова
Підволочися, Копичинцїв на дв П дз.
..
„
па дв. голов.
Брухович (15.мая до 14 вер. в нед. і сьв.
Самбора, Стрия, Сколього (1/5 - 30 9)
Підволочися (Київа), Бродів на дв. Піде.
„
„
на дв. голов.
'І^ріовцїд, Іцкаи
Кракова

папери цінні

2- 16
305
315
3-26
З-ЗС

зі Львова
до Сучави, Жпдачева, Кересмезе, ІІотутор
до Підволочися (Київа) Бродів дв. головний
„
„
„
дв. Підзамче
до Лавочного(ІІешту) Борислава, Дрогобича
до Кракова (Відня, Праги), Берлина
до Лавочного, Хирова, Калуша
до Янова
до Белзця, Сокаля, Любачова
до Чернівців, Потутор
до Тернополя, Потутор, дв. Піде.
»,
л
ДВ. гол.
до Янова від 1. мая до 15. вересня в не
ділю і сьвята
до Брухович від 15 мая до 14, вересня
в недїлї і сьвята
до Стрия, Сколього від 1. мая до ЗО. вер.
до Янова щоденно від 1. мая до ЗО. вер.
до Брухович щод. від 1. мая до 15. вер.
до Ряшева, Хирова, Любачева

6-Ю до Станиславова, Жпдачева
6-20 до Кракова іВідня, Берлина, Варшави)
6-30 до Янова від 1 мая до 15. вер. будні дня
авід 16 вер. до ЗО цьвіт. 1903. щоденно
6’35 до Лавочного (Пешту), Калуша, Хирова
7-Ю до Сокаля і Рави рускої
8Т6 до Брухович (15. мая до 14. вер. в нед. і сьв.)
8-25 до Перемишля
9-00 до Підволочиск, Бродів гол. дворець}
9-20
„
»
дв. Підзамче
1005 до Янова від 1. мая до 15. вер, в вед. і сьв.
1030
2-61
до Іцкан, Чорткова
11-00 до Кр нова, Відня, Варшави, Праги
11.10 до Підволочиск, Бродів ДВ. ГОЛОВНИХ
11-32
„
„
дв. Підзамче
4-15 до Кракова, Відня, Праги, Самбора
5-50 до Брухович від 15. мая до 14. вер. щод.

12 45
8
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з
з
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Сокаля, Бехвця і Любачева
Врухович (15. мая до 14. вер. в нед. і сьв.)
Брухович і15. мая до 14 вер. в нед. і сьв.)
Чернівців, Букарешту
Янова (від 1. мая до ЗО. вер. в нед. ісьв.)
Кракова, Відня, Берлпва) Ясла, Розвадова
Янова (від 1. мая до 15 вер. в нед ісьв.)
Підволочися (Київа) Бродів на дв.
і.
л
»
»)
на дв. і
а Лавочного (Пешту) Хпрова Калуша
■ Тернополя, Грималова на дв. Підзамче
„
на дворець головний

і МОНЕТИ
по н а й д е ш е в ш і м

Поїзд
1носи. | особ.
відходить
0 годині’
6-25
1 55 6-30
2-09 643
635
8-30 8-40
2’55
900
9- 15
950
10 30
10-40
2-40 1057
1-25

кур

с і деннім не числячи н іяко ї
провізні.

ЗАМІТКА:

Пора нічна числить оя від 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.

Час середно евроиейскпй ріжнить ся від часу львівского о 36 мінут, а іменно 12 год, часу еередно-еврояейского = 12 год. 36 мін. часу львівского. — Бюро інформацийне ц. к. велівниць державних (ул. Краеїцких ч.
5.) уділяв пояснень в справах зелїзничих, продав білети всякого рода і роакдади їади.

Видає

і в ід п о в ід а є з а р е д а к ц і ю

Лев Лопати іьский.

З друкарні В. А. Шийковского.

