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сланім» 20 кр. від стрічки. По
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| с о б і прискорена мира, але Франция не прийти до европепскої війни. Мир є п р а в 
Іможе сама о тім рішати. Там мають свої д о п о д і б н и й . Я к концерт европейский
інтереси і д р у г і д е р ж а в и евронейскі. удержить ся і по заключеню мира, то тоді
Подорож ґр. Ґолуховского до Франциї Франция прилучила ся до спільної акцнї. настане час, взяти ся за погрібні реформи
має мабуть важнГйшу причину, нїж відві Єї вплив на всходї не упав. Християнам в Туреччині. Заяву обох міністрів принядане своєї родини в сірчаних купелях під жиє ся безпечно в Туреччині (?). Франция ла палата 334 голосами проти 114 до ві
Воґезами. Ґр. Ґолуховский має стрінутись х о ч е удержати на всходї віаіив дио і за домості!.
в незвіснім доси місци з міністром справ ступати ідеї справедливости і ЛЮДЯНОСТІ! (?)
Отся обставина, що мир турецко-грецзаграничних, п. Ганото, а предметом нара В тім напрямі поступають веї держави ев кіп'ї по словам Мелїна лише »правдоподіб
ди мабуть буде справа турецко-грецка, що ронейскі. Війну повело ся обмежити, а Кре ний « а не певний, спонукує імовірно ґр.
мимо гармонійного концерту европейского ту взяти немов в застав. Хто спинює пере Ґолуховского до стрічи з Ганотом. Стріча
безнастанно розстроює ся. Щ о розстрій я- говори, г о д ї д о к л а д н о с к а з а т и . З та тим конечнїйша, що Греция втратила
кийсь заволодів на конференциях амбаса- кождим днем видний поступ (?). Справа через проволоку переговорів всі свої до
дорів европейских, сего можна було доса відшкодовань воєнних м а й ж е покінчена. ходи і плоди в Тесалїї, а з других країв
дувати ся по пинявости переговорів. Нині Реґуляция границь т у н - т у й буде порі турецкпх, іменно з Старої Сербії, надхо
однакож кинула сиорий луч сьвітла на при шена. Легко критикувати, але треба мати дять досить трівожні вісти про чинний фа
чини сеї пинявости відповідь міністра справ на оці загал питань на всходї. Концертови натизм Арнавтів супроти християн. Порта
заграничних Франциї, п. Ганото, на інтер- европейскому повело ся удержати мир, а може буде вдячною Франциї за єї неви
неляцию, поставлену ще перед тижднем в нині с т а р а є с я він наклонити Туреччину разне становище в справі мира, але Євро
до умірености. Тому і надіє ся правитель- па може підозрівати Францпю о якусь
парляментї францускім послом Боером.
Посол с е й , охотник грецкий на полях ство, що палата одобрить політику кабіне окрему та дуж е податливу політику на
всходї і то як-раз в хвили, коли другі
тесалїйских, поставив до правительства ін ту француского на всходї.
Неясна відповідь міністра Ганото спо держави в письмах монархів до султана
терпеляцию в справі переговорів і зажадав
пояснень. Притім не здержав ся інтерпелянт нукала иос. Ґоблєта до ще острійш ого ви виступили зовсім рішучо та домагали ся
від острійшої критики політики Франциї на ступу проти правительства і заміту, що покінченя переговорів та полекшнії для
всходї, жадав більшої рішучости супроти Франция віднесла ся до Грециї несправе Грециї. Може бути, що Туреччина і без
Туреччини, проектував прилучене Кретп до дливо. спинивши акцню воєнну єї фльоти, Франциї змякне супротив конференцій амГрециї, пригадав різнї вірменьскі і засудив та що цїла політика кабінету довела до басадорів, тим більше, що цар Ннкола ви
Туреччину на смерть яко державу, що від того, що тепер Німеччина скріпила своє слав вже друге категоричне письмо до
віків здержує розвій образованности на ці становище і вплив на всходї. Справа кре- султана. Але на кождиіі случай Австрия
лім всходї. Європа повинна правити ся сим- теньска не полагоджена а про реформи в яко найбільше інтересована держава на
всходї мусить докладно знати, чи Ганото
патиями лише в користі, християн турец- Туреччині і луна пропала.
Президент кабінету, Мелїн, взяв вправ- говорив лише яко чемний Француз, чи
ких. Боєр мотивував свою інтерпеляцию
двігодинною річию і спонукав других пос дї свого товариша Ганото-а в оборону, але може за чемностю криє ся який-небудь
лів до слова, котрі рівнож острій критиці і ся оборона не прояснила справи. Греция сепаратистичний намір в політиці всхідній?
піддали політику Франциї на всходї. дома сама перед собою провинила ся — сказав
гаючись як Боєр більше ріш учого вистун- Мелїн — не послухавши добрих рад Євро
леня проти Туреччини і прилученя Крети пи, а вдавши ся в нерівний бііі. Як би
ми схотіли були проявити наші симпатиї Піе ЗогІяІйеіпокгаМе Іп Тііеогіе иікі Ргахів ойег р іп
до Грецнї.
По добрім тижднї проговорив Ганото. для Грецнї, як сего домагає ся иос. Ґоблє,
ВНск ЬіїНег Ліе Сои1і88еп. Уоп ’Геойог І.огепігеп.*)
Ллє відповідь єго (17-го липня) була так то треба було просто виповісти Туреччині Як би то виглядало в будучій державі соци
неясна, виминаюча, а навіть загадочна, що війну, а за Туреччиною були би ми поди
ялїстичній ?
сталась нині предметом поважного розбору бали державу нам всім звісну (Росию).
(Дальше).
в прас.ї европейскій. Ганото сказав, що пін Правительство пійшло проте разом з дру
Ми подали статю саскої часописи робітни
р а д би бачити Крету автономною; що пін гими державами і замість стати сторонни- чої про нодруже і родину в социялїстнчній дерр а д би справедливо розмежитн Туреччину ком, заняло становище роз’ємника. Така |
♦) Див. Ч. 153.
від Грециї в Тесали; що він радо ж е л а є політика була щаслива. Пнакше могло і

Справа турецко-грецка.

Огляд книжок і часописий.
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Забавка не до забави.
Е вгена Мандичевского.
(Дальше.)

Пані дому перепросила гостин, що мусить
вийти до кухні, а пан Костантин, глянувши на
ню, подумав: я того давно хотів. Він все був
щирий, і говорив дальше:
— Завидую того щастя, навіть такому за
видую, що може снити, що незабавом і він знай
де щастє!....
І я сню о тім!
— Що ви говорите! — Молода вдова ба
вила ся кокардкою при рукаві.
— Так, я можу о тім снити, від коли я
побачив одну паню.
— Так?
— Ах, ласкава пані! По що бавити ся не
певними двозначниками. На жаль снів моїх не
можу в дїйстність обернути, бо се може тілько
та, о котрій сню цілими днями — ночами; а
колнби єї слово мало мої сни розвіяти і зроби
ти мене нещасливим, то волю таким бути, як

жити з дня на день в непевності!! І тому, ска
жу щиро, се Ви єсьте, пані, в котрій руках моя
судьба!
Він хотів взяти Ольгу за руку, але не уда
лось ему, бо вона закрила паленіюче лице.
— Ви мене доперва в друге бачите, —
сказала.
— Оден, перший раз вистарчив, щоби в
моїм серцю зіставити незатерті сліди.
— З а оден раз? — задивувала ся Оля.
— Се питане, ласкава пані, доводить, як
мало ви знали до тепер правдиву любов, се
чувство, котре нас відразу розпалює, і кличе з
нашого серця до розуму: тій мусиш цілковито
віддати ся — до неї виключно мусиш нале
жати.
Константин держав Олю за ліву руку, і
старав ся поглянути в єї очи, і проникнути
єї зір.
Ольга зітхнула. — 0 , колнб мій Ярослав
се почув і побачив, сердечно мусївби сьміятц ся!
— Сьміяти ся ?!
__ Певно. Подумайте тілько, шептала Оля
схилившись до Константина, щоби хто не під

слухав, він мене уважав
нічого.
— А! А!

забавкою

і більше

— Цілком певно, і остерігав мене перед
людьми, котріби мене уважали чимсь лучшим.
— Шаную намить Вашого чоловіка покій
ного, але мушу сказати, що був гіршим від найдикшого Індиянина.
—- Від найдикшого Індиянина?
— Так, від найдикшого Індиянина. Такий
дикун жадає в дикім еґоізмі, щоби єго жінка
разом з ним згоріла — а Ваш чоловік жадав
іншої жертви: він хотів, щоби Ви жили самі, і
єго тілько оплакували. Але жарт жартом. Ваш
чоловік не любив Вас, і тому не міг Вас зро
зуміти, тому не умів Вас оцінити, що Ви для
него нічим, або мало чим були, Ви, що одним
поглядом запалюєте любов в серцях мужчин!
Вдова покрутила головою. — Бачите —
зачала говорити, коли за дверми задзвонили
склянки.
— Ми ще о тім поговоримо, дорога сусі
до, — сказав пан Константин.
З того часу молода вдова частїйше
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жаві. Чиж се не сором говорити людям такі рі
ки, глузувати з сьвятої, повної саможертви материньскої любови і просто з болотом змісити
подруже! Але для тих людий нема нічого сьвятого, і тому треба виповісти війну теиерішному
ладови, щоби люди могли безкарно уживати
змислових розкоший! На жаль і тепер вже є та
кі дївчата, що заключають «подружа на пробу*
(жиють на віру). По думці социялїстичних про
водирів булоб се похвально так устроїти вихо
ване дїтий, щоби хирні діти заздалегідь вимерали. Так як би мати не любила так само хирної
дитини, як і здорової! Власть батьківска над
дітьми має устати, щоби були енерґічні і само
стійні характери. Вже й тепер є діти виховува
ні в таких інститутах без впливу родини: се дїти в закладах сиріт і в захоронках. Але чи звідтам багато повиходило енерґічних і самостійних
людий?! Колиж з ними заговорити про щасливі
дитячі літа, тоді захмарить ся їх чоло і можна
почути все жалї: «Ой я не мав батьківщини, не
мав рідного дому!* Челядник іде в сьвіт, щоби
чогось навчити ся, а з єго переписки з родиною
видно все банованє за домом, бо він чує, що
«всюди добре а дома найліпше!*
Социялдемократи так жалують ся на конкуренцию жіночої і дитячої роботи, а тут «Саска
робітнича часописи* хоче жінки відтягнути від
домашного господарства а дїти чим скорше від
школи, щоби їх заправити до фабрики. Як се
згоджує ся одно з другим?
Колиж би хто запевняв, що погляди Саскої робітничої часописи не є міродайні, то від
силаємо такого до книжки Бебля «Ціе Ггаи*, де
все те розведено ще ширше і виразнїйше. Бебель пише: «Кожда народжена дитина, все одно
хлопець чи дівчина, є для суспільності! бажаним
приростом, позаяк суспільність бачить в ній мо
жливість дальшого свого істнованя, свого влас
ного розвитку. Тимто вважає суспільність се
своїм обовязком, дбати після сил своїх про но
вого свого члена. Мати і дитина мають бути
длятого уміщені в окремих клініках, у вигідній
хаті з приємним окруженєм і бачною опікою.
Сего не можуть мати у власній хаті, бо тут не
ма ніякої опіки, бо слуга відійшла, або єї нема,
длятого треба їх умістити в інституциї, де подумано про таку опіку. Вправдї в будуччинї не
буде подружа, але за те будуть люди парува
ти ся з наклонности*.
Спиталиб ми такого чоловіка, що оженив
ся з наклонности з своєю жінкою, чи саме в та
ких важних хвилях пустив би він єї від себе,
або чи жінка, що дійсно любить свого чоловіка,
в таку годину розлучала би ся з чоловіком!
Власне в таких хвилях подруже є нероздільне.
Очивидно Бебель нічого не знає про се; єму ма
буть зовсім чужі є розуміня про любов подружа,
любов дїтий; за те можна з єго дїл догадувати
ся, що має сильні змислові похоти, котрі вель
ми змінчпві.
Скоро дитина відлучена, віддають єї до
иньшого закладу, а деж подіє ся мати? — вжеж
не верне до своєї пустої хати, щоб там роздуму
вати, над тим, як чужі люди будуть обходити

ся з єї безпомічною дитинокь Чиж така мати
може бути щаслива? Такими жорстокими роди
чами можуть хиба бути Бебель і жінка, але у
кого ще є искра любови, сей ніяк на щось по
дібного не згодить ся. Житє єсть чимсь иньшим як змисловим упоєнєм, або нагінкою за
змисловими розкошами.
Вже з морального становища треба конеч
но виступити против погляду Бебля на «подру
же на пробу*. Хоч дещо є в тім правди, що
Бебель говорить про нинішнє подруже, то всеж
таки трудно з ним погодити ся, щоби нарід мав
морально двигнути ся житєм на віру, як він
учить. Навпаки можна на певно сказати, що на
рід через таку розпусту, яку завело би житє на
віру, зовсім підупав би і пропав би.
Бебель радо покликує ся в своїй книжці
«Ціе Ггаи* на Спартанців Але они зовсім инакше думали про подруже, як він. Житя на віру
і такого иньшого, як учить Бебель, не було у
них. Бебель і товариші не мають анї крихти
в собі спартаньского, бо Спартанці уважали за
гальну рівність яко загальну хибу. Лї'курґ, від
повів одному, що бажав завести демократичну
рівність всіх: Заведи передовсім таку рівність у
себе дома! Не дорікаємо социяльній демокрациї
задля того, що она домагає ся ліпшого устрою
державного, але задля того, що она хоче дове
сти до сеї поправи супротивними і несправедли
вими способами.
Головною хибою социяльної демокрациї остане все і по всї часи то, що она не числить
ся з людьми, які они є і були, а допускає, що
люди будуть ліпші, зовсім иньші як теперішні.
Чи в далекій будуччинї люди справді на стілько можуть змінити ся, щоби могли здійснити
социялїзм будучої держави, сего не знаємо; але
се річ певна, що в історичних часах наші пред
ки і иньші культурні народи, Вавилонцї, Греки,
Римляни і ин. фізично і морально були нам
в сущности зближені. Навіть християньсво, та
найбільша сила против гріха, ніколи не глядїла на
людий инакше як на грішні сотворіня. Одна социяльна демокрация осьміляє ся учити: Не буде
вже грішних людий, скоро лише переведемо свою
проґраму.Тимчасомнокуси до гріха все будуть по
вторяти ся, і люди все будуть грішити. Задля
того не можемо увірити в социяльнодемократичну державу будуччинн. Підбурюване социялдемократів не уеовершить людий морально, щоби
були зрілими для такої держави. А також нау
ка Бебля про житє на віру було би головною
перепоною в переведеню ірлог програми социялдемократичної; позаяк злочини з зависти множилиб ся страшенно наслідком неморальності!
і розпусти. Ся іменно обставина не позволилаб
Бебльови знести карні доми, або може він хоче
тих злочинців віддати до дому божевільних?
Далі буде.

добра сусідка станула з дзвінкими склянками
в порозі запитала:
— Чи можу паньству иожелатн добра і
щастя ?
Молода пара, коли їх гак назвати можна,
бо вже не грішила першою молодостю, приняла
бажане, а коли Ольга скинула жалобу, контрак
том записала свій маєток Константинови, хотяй многі того не похваляли, знаючи сего
гуляку.
Ольга здивована приняла ріжні, такі і по
дібні ВІСТКИ ДО ВІДОМОСТІ!, котрі перше не дохо
дили до єї уший.
Одного разу сидів Константнії з Ольгою
на канапі. — Дорога, — сказав і погладив єї
гривку, — не гнівай ся! То правда, що до тепер
я не ускладав собі нічого, і не визнав того пе
ред тобою, щоби ріжниця маєтку не була нам
перешкодою сполученя. Коли се уважаєш обманьством, то любов моя винагородить тобі за
те. Гріш не злучив нас, гріш не розлучить нас.
Чи ти може иньшої гадки? Ще час!
Поцілунок заступив відповідь.
Минув день вінчаня, день тоастів, желань
і иньших етикетальностий. Молоді лишили
ся самі.

Константин пригорнув Ольгу до свого сер
ця, і витягнув ненарочно шовковий шнурочок,
на котрім висіла сильветка з образцем покійно
го Ярослава.
— На будуче мій образ тут носити, — ска
зав, — вийми той і дай єго мені'.
Виняла, а образець упав на землю. Константин схилив ся, підняв, і вложив до кешенї.
Ольга булаби хибань без серця, без чувства,
колиб була се зробила байдужно. На єї бровах
зависли дві сльози.
— Чогож заслезили сятвоїочи? — спитав
чоловік. — Чиж більше ціниш собі намять померіиого, як мене ? Гадав я, що на більші взгляди заслужив з твоєї сторони.
— Бідний, нещасливий Юрку! — заводила
Ольга. — Але добре тобі так! За мало ти ці
нив моє серце, щоб міг в нїм занимати перше
місце. — Мій другий чоловік ириобіцяв мені'
більше.
— І певно дотримає своїх обітниць, — до
кинув Константин, пригорнувши жінку до свого
боку.
Далі буде.

ВІСТИ

політичні.

В справі цілвйскій каже »Ц. XV. Та^ЬІаІі*,
що услівє, під яким мали би Словінці одержати
якусь нову ґімназию в Стириї, т. є: «норозумінє

обох народів* є дуже невиразне, позаяк Словін
ці будуть опирати ся при Цілєї. «ІіеиізсЬе 2і§.*
уважає закрите ґімназиї цілєйскої лише за по
ловинне средство зі сторони правительства і жа
дає, щоби словіньскі ученики закритої ґімназиї
розійшлись по ґімназиях словіньских в Країні і
Марбурзї. Ілюстрований «ХУіеиег ЕхігаЬІаН* чудуєсь тій незвичайній прояві, що коалїцийне
міністерство, в котрім сиділи такі Німці як Пле
нер і Вурмбранд, заснованєм ґімназиї в Цілєї
вбило клин словіньский в тіло нїмецке, а теперішний кабінет Баденього (в части славяньскнй)
як-раз сей болючий клин витягнуло з т'їла нїмецкого. «Уаіегіаші* думає, що правительство
закритєм ґімназиї в Цілєї зробило крок назад і
додає: По части самі Словінці виноваті, що так
стало ся, бо в часї голосованя над сею рубри
кою буджету бракувало в палаті і кількох сло
віньских послів. Намірена правительством провізория має мабуть на цїли, заснувати при німецкій ґімназиї в Цілєї паралельні словіньскі
кляси, чого за часів коаліцій домагали ся самі
Словінці, а від чого відступив мінїстер Мадейский з огляду на протестуючу лївицю нїмецку.
Що правительство подало ся назад, випливає
з того, що оно всю справу зробило зависимою
від спорючих сторін, а саме не висказало свого
становиска. Се подане ся взад не принесе хісна
правительству. Обструкция не змякне, а біль
шість парламентарна дуже занепокоїть ся. «Рггельвівский не велить анї до справи цєшиньскої анї до цілєйскої навязувати великого
значіня і кінчить свої виводи радостию над
фактом, що бар. Ґавч засноване нової ґімназиї
словіньскої зробив зависимим від порозуміня
обох народів в Стириї. Хвилево забув галицкин
автономіст на шовінізм націоналів нїмецких в
Стириї і не хоче розуміти, що таке услівє рів
няє ся простій неґациї чейже оправданої потре
би дидактичної із сторони Словінців. «Ртге^Ці*
взагалі' починає кокетувати з Німцями- Хто за
ним стоїть? — він сам знає се найлучше.
Чехи на Моралі надїють ся одержати в найблизшім часі окрему раду господарску. Виділ
краєвий під проводом заступника маршалка кра
сного, дра Промбера ухвалив вже проект стату
ти для сеї ради. Тількож з другої сторони до
носять, що др. Промбер, не годячи ся з теперішною політикою Німців, зложив провід *нїмецкого союза* в Берні', а єго місце має заняти
пос. найтичаньский, Фукс, котрий держить кріпко з Шенерером. Сей послїдний заходить ся
тепер коло орґанїзациї паннїмецкого сторонництва на Мораві і в тій цїли прибуде небавом до
Цвітави моравскої на віче. Факт сей має вагу
о стілько, що доси моравскі Нїмцї вибирали ще
заєдно «поступовців* до за'конодатних тіл, котрі
бажали найти якийсь тосіиз уіуєікіі з Чехами
моравскими. Душею такої акциї був доси бар.
Хлюмецкий. Тепер видко значінє Хлюмецкого
гине, а впливи Шенерера ростуть.
Проти обструкциї в угорскім соймі хоче
собі бар. Банфі тим порадити, що заеїданя па
лати посольскої будуть на будуче відбувати ся
не від 10 до 2 години, але аж до 3.
нїмецкі домагають ся, щоби для
піднесеня цін збіжа місцевого правительство
видало заборону збіжа заграничного.
Справа турецка. До Парижа доносять, що
амбасадори европейскі звірили собі вже ті короводи, які з ними виправляє Туреччина. Коли
приміром на порядку дневнім була справа тесалїйска, то султан велів своїм делєґатам домагати ся передовсім порішеня автономії Крети, а
притім заявив желанє, побільшити війска турецкі на Кретї. Але рівночасно приходить та
кож вість, ще в ж е т е п е р переговори мирові
пійдуть вперед, бо султан увірив в солідарність
держав европейских. Друге письмо царя до
султана має бути дуже рішуче.
Арнавти турецкі в повіті «Косове поле* до
пускають ся неімовірних жорстокостий супроти
тамошних християн. «Рої. Соггезроийепг* одер
жує з Білгороду цілий спис рабунків, насилуваня, розбоїв і неволеня, яких допустили ся ар
навти в часі війни турецко-грецкої і тепер в часі
мирових переговорів. Якийсь Галїп з Прокуля
прогнав просто Сербина Нїколїча з господарства
єго. Арнавти Байрам і Біняк в Радевачі нало
жили на кожду християньску хату в селі Ґораздіцй контрибуцию по 150 франків. Якийсь
Язар з Добросля зібрав шайку товаришів і на-

—
силує женщин зовсїм безкарно. Таке стало ся
в 'Гірначі, Альовачі, Стреґовачі, Раяновачі і др.
селах. Деинде заводять арнавти панщину на
своїх полях. Християни мусять їм робити да
ром. Рабунки суть на порядку дневнім. В селі
Колачинї забрали арнавти в послїдних 10 роках
христняньским жителям 213 волів, 120 коний,
600 овець і кіз, а 37 людий убили. Хлопців
молодих ловлять арнавти і силою перетягають
їх на могаметанїзм. А кілько фактів незвісних!?
• Роїіі. Соггезропс1еиг« подаючи ті і другі факти
питає: І з тими розбишаками має християньека
Европа заключати мир? Не мира треба, а тре
ба покінчити вже раз з порядками турецкими
в Европі.
Сербія зброїть ся о стілько, що скупчина
приняла через аклямацию внесене міністра вій
ни на побільшене збройних сил. Внесено також
інтерпеляцию в справі розбишацтв арнавтів в
Старій Сербії.

З

—

істориї номершого наслїдника престола Миколая
Александровича і оснував в р. 1866 місячник
Ввстнїк Європи, що від трийцяти літ обзнакомлює Росню з занадною цивілїзациєю. По замордованю Александра II. оснував дневник „Порядок“, в котрім радив надати конституцию царскій державі, щоби забезпечити єї перед бурли
вими потрясеними. Від сего часу посьвятив ся
цілковито публіцистиці і народній просьвітї, ви
даючи твори трівкі і правдивої вартости. Навіть
консервативні дневники славлять заслуги Ста
сюлевича около росийскої просьвіти.
— В що переводять ся наші галицкі «обєдинителї* в Росиї. Англїйский »І)аі1е-Маі1« подає та

Стефана Мойсу, а заступником дра Ник. Кшиштофовича.
— Бойкот урядників. З славного Хебу доно
сять телеграфічно, що реставратор гостинницї
вимовив на днях старості' хебскому і єго урядни
кам абонамент на обіди. Рівночасно виповіли
також деякі властителі' камяниць помешканє
кільком урядникам політичним.
— Процес проти Бойчева і єго товаришів пре
ф екта полїциї Новілича і жандарма Василєва о
замордоване любовницї Бойчева, Анни Сімон,
сьпівачки, розпочне ся в Софії в найблизщім ча
сі. Акт обжалованя готовий. Всі три обжаловсні
о безпосередну чинну участь в убійстві, а про
куратор вносить для них кару смерти. Бойчев
вправдї заперечує всему і подає, що він кри
тичного дня находив ся в палаті' кн. Фердинанда і був при обіді двірскім, але товариші єго
зізнали, що Бойчев був на місци убийства і враз
з жандармом Василєвом кинув Сімонову в Маріцу. Василєв каже притім, що Бойчев перед удушенєм Анни відкликував ся на розказ кн. Фердинанда, а за поміч в убийстві виставив єму
тратку на 3.000 франків яко винагороду. Вий
шло також на яву письмо Бойчева до Новілича,
в котрім Бойчев учить свого товариша, що він
має подати до дневників, як би случайно праса
заговорила про сю пригоду. До розправи покли
кано 46 сьвідків. Дитина Анни ховала ся доси
у Болгарки Іванової, хоть їй ніхто не платив за
удержанє. Однакож на днях австро-угорский
консула відослав дитину до Ііешту, під опіку
сестер милосердя.
— Марко Твен, американьский писатель, за
протестував против складки, зарядженої для
него через редакцию •Ке'иг Уогк Нега1<І«-а. Твен
говорить: •Чесний чоловік не може принимати
милостині, як довго може ще працюватік.
— Поганий злочин сповнено в Лютчи, в ряшівскім. Братя Януші, що сиділи разом на
спадковім господарстві, посварили ся о покіс
трави, а потім побили ся. На послід молодший,
ще неповнолїтний убив старшого, котрий поли
шив вдову з немовлятем. Убийник увязненнй;
арештовано також єго матір, що мала під'юджу
вати до злочину.
— Зрослі з собою близьнята. Сими днями одна
селянка привезла до лїкаря в Курску близьнята,
двоє дівчат, зрослі в крижах. Невіста та пита
ла ся лїкаря, чи би не удало с я ' за помочию
операцій дівчата розлучити. Мають ся они ду
же добре, є здорові і добре-відживлені. Лікар
орік, що онерация є неможлива.
— Населене Грециї, що так бундючилась в вій
ні з Турками, виносить після нослїдного спису
з 1896 року 2,433. 806 жителів, іменно 1,366.816
мужчин і 1,166.930 женщин. Атини самі мають
111.486 душ.
— Важне відкрите зробили Анґлїйцї в Египтї:
віднайшли старинний папірус з грецким текстом,
обнимаючим виклад науки Хриета. Папірус по
ходить певно з II. або III. віку нашої ери. Най
більші анГлїйскі учені слідять тепер текст, що
в перекладі має бути розповсюднений в мілїонах примірників.

ку характеристичну допись з Петербурга: Пере
став тут виходити загально читаний дневник
„Русь“, видаваний через Гайдебурова. З початку
думали, що се стало ся з фінансових причин,
але показало ся небавом, що Русь упала через
співробітника Драгомірецкого, що підписував ся
яко відвічальний редактор. Отже той Драгомірецкий, родом Галичанин, був простим шпігуном
полїцийним, котрий втиснув ся лише по то до
Руси, щоби в легкий спосіб можна доносити по
лїциї о' випадках і змаганях в публіцистичних
кругах. Діставав за се около 10.000 зр. річно.
Довідав ся о тім Гайдебуров і сейчас нагнав від
себе Драгомірецкого. Тоді Соловєв, начальник
— Похорони бл. п. Т єофіля Барановского відбу центральної цензури дав Гайдебурови до зрозули ся дня 20 с. м. Похоронний віз украшено він міня, що єсли шпігуна задержить, то буде корицями від жени і дїтий, від родини Елїясевичів, від I стувати ся взглядною свободою друку, в про
редакцнї Руслана, від Рускої Бесіди і бюрових тивнім разі вічні цензурні закази приведуть єго
товаришів покійника. З а домовиною поступала дневник до руїни. Гайдебуров волів завісити ви
вдова з шестернею дїтий-недолїтків, з котрих давництво, як працювати на спілку з шпігуном.
наймолодше несено на руках, відтак родина,
— Кс. Стояловский бавить тепер у Франциї і
знакомі і гіриятелї покійника. Похоронний похід
провадив Вир. митрат о. Туркевич при участи пише для Риму пропамятне письмо, що обійме
сов. о. о. Гузара, Сьвітенького, Темницкого і о. 160 друкованих сторін. »Що в Римі буду — пи
Яримовича. По дорозі на кладовище відчитано ше він в »\¥іепси Роїзкіпк — то річ певна, але
чотири євангелії а хор питомцїв духовної семи- коли, то Бог знає«.
нариї сьпівав жалібні пісні. Коли похід наспів
— »Християньский Союз» (Хіуііігек сЬтгезсцапна кладовище і опинив ся над отвертою моги зкі). Під таким заголовком почала виходити
лою, відправив Впр. о. Туркевич похоронний в Станіславові польско-руска ґазета (тижневник),
обряд, а коли рознесли ся трогаючі звуки ведена в дусї противожидівскім. Ціль Газети, ви
•Вічная намять«, заблисли не в однім оцї сльо яснена у вступній статі, заключає ся в словах:
зи на вид дрібних дїток-сиріток, що з материю- •Вирвати нашу суспільність з жидівскої зависивдовою в останнє прощали свого батька і мужа мости і виливу; з ’єдинити і з’орґанїзувати єї до
і на спомин того, що з посеред рускої громади оборони загроженої єї екзистенцій!» На чолї но
народовців убув тихий але щирий труженник винок стоїть зазив: »не купуйте у жидів!«
чистого а несхитного характеру, що міг би був
— На поєдинок визвав архикнязя молодий по
ще вивести своїх дїтий в люди та служити ще ручник уланів барон Бр. Справа зайшла в часі
рускій громаді в народній праці.
війскових вправ під Перемишлем, де архикнязь
Поминальне Богослуженє за упокій душі Те- Лєопольд-Фердинанд служить при піхотнім полку
оф іля Барановского, б. інжинєра виділу краєвого в ранзі майора. Нк звісно, то кавалеристи ува
і б. одвічального редактора, »Руслана«, відбуде жають себе чимсь лучшим від піхоти. Тої самої
ся в нятницю дня 23. липня о 9-ій годині рано гадки був і барон Бр. і коли переходив площею,
на котрій виравляв ся баталїон під командою
в церкві сс. Василиянок у Львові.
Пок. Т єофіль Барановский був один з 9 чле- архикнязя, поздоровив офіцирів від піхоти з легнів-основателїв товариства ім. Шевченка, що коважанєм. То подразнило архикнязя, котрий
підписали перший єго статут в році 1873 і про сейчас же дігнав кавалериста і звернув єго ува
тягом довшого часу засідав щорічно у видїлї гу на нетактовне поведене. Задирчивий барон
сегож товариства яко знавець технічних справ. відповів з погордою, а тоді архикнязь зажадав,
З тих перших 9 членів-основателїв остав ще в щоби він себе назвав по імени, але тут же баживих один проф. Романчук, всі иньші вже ви рон-кавалєрист, не знаючи, з ким має діло, запитав
мерли. Покійник живо інтересував ся народними і незвісного єму майора о імя, бажаючи очисправами рускими а навіть в останних днях видно звести цілу подію на дорогу личної обисвого житя розвідував ся о всім подрібно, по- ди, котра може бути заспоєна лише кровю. Ар
Вісти з Епархії Львівскої.
заяк задля тяжкої недуги лікарі не радили єму хикнязь не отягав ся з відповідию, назвав себе.
ТаЬІеаи!
Митроп. Ординарият наділив стинендиєю
нічого читати. Особливо розпитував ся про
Жнива. На Угорщині вижато жито і в части ім. сьв. Георгія 100 зр. річно Вас. Дорожиньскосправи Славяньского христіяньско-народного Союза і становище в нїм руских послів і солїда- пшеницю, ячмінь лише подекуди. Слота пере го слухателя прав на унїверзитетї у Львові. —
ризував ся зовсїм з реальним напрямом в по биває збірку. В Німеччині надїють ся добрих О. Епифаний Роздольский одержав канон, інстилітиці' та заохочував до витревалости мимо зборів, але видатність ще не звісна. У Францнї туцию на Соколів. В пропозицию приняті: на
злобних напастий з всіх усюдів і нераз повта- почали ся жнива доперва на півночи і північнім Руду дек. стрийского оо.: 1. Ем. Левицкий, 2. Пе
ряв: »Не даймо ся!« Покійник був також рішу заході. Надії добрі. В Росиї спалила в деяких тро Чекалюк, 3 Петро Яцишин, Макс. Артимочим противником поганої спілки Русинів-наро- околицях посуха озиму пшеницю. Яра пшениця вич, Вол. Сабат, Конст. Петрушевич і Алекс. Джудовцїв з москвофілами і вважав ту спілку вель лучша, жито мірне. В Румунії невродило по при линьский; — на Мозолівку: 1. Ник. Якович, 2.
ми шкідною не тільки для иартиї народовців, чині дуже елітної весни. Лише яра пшениця бу Вол. Богачевский, 3. Вас. Томович, Іс. Копертиньде несогірша,- В Аргентині' (полуди. Америці) ский. — Презенту на парохию Должанка дістав
але й для руского народу.
саранча натворила богато шкоди. В Австралії по
Ювилей поступовця обходив перед кількома суха пошкодила дуже всякому збіжу. Ціна збіжа о. Дамян Лоиатиньскій, катихит видїлової женьднями Петербург. Славний публіцист і учений, буде залежати від того, о скілько недобір в збі скої школи у Львові. — О. Григ. Дяків, сотрудправительственний радник Михайло Матвєєвич жу росийскім, угорскім і в загалі' наддунайскім ник з Городка, дістав завідательство в Ровні.
Стасюлевич, видавець славного петербурского' годна покрити Америка. Наколи в Америці жни — Консисторія позволила о. Ник. Винницкому,
місячника Ввстнгк Європи, через 50 лїт покла ва хибнуть, то ціна збіжа в Европі піднесе ся. сотрудникови з Галича, приступити до иарох.
дав знамениті заслуги для Росиї, ширячи поступ На віденьскім торзі нотовано в минувшім тижднї: попиту конкурсового в найблизшім терміні. —
і просьвіту. Стасюлевича можна уважати голо пшеницю на осінь 8’68—943; жито на осінь О. Филип Свергун, новопост. пресвитер, дістав
вою всіх росийских елементів поступових т. зв. 7’02—7 35; овес на осінь 5-85—6; кукурудзу на жов прив. сотрудництво в Денисові. — Консистория
заиадннків. Вже на посаді професора істориї на тень 449— 472;ріпак на вересень 12-50 —1305 злр. вставилась до президиї. намістництва о згоду
на канон, інстицию оо. бвг. Ш ухевича на паро
університеті' петербурскім здобув він собі славу
хию
сьв. Петра і Павла у Львові і Дамяна ЛоРодинна
драма.
ВМіхові,
в
Конгресівцї
зай
відважного борця за поступ і волю, бго сьвітлі
історичні виклади відіграли в ісїориї' розвою шов кровавий і рідко коли нотований випадок. патиньского на Должанку. — О. Ів. Глодзїньпетербурскої академічної молодежи таку саму ро- Один молодий жид з сфери промисловців застрі ский візваний на вересень до кан. інст. на Руду
лю, як рівнож історичні виклади славного москов- лив жінку, що з нею перед трема місяцями взяв дек. буського. — Правительство асигнувало
ского професора Ґрановского, що витворив гу шлюб і 4.000 рублів . Причиною сего страшного плату з релїґ. фонда для приватного сотрудника в Соснові на один рік.
маністичну школу в Росиї. Головним твором кроку була суперечка, яка зайшла між молодим
жидом
а
вітцем
жінки,
в
наслідок
чого
скочив
Стасюлевича є »Істория віків середних* друко
Переписна Редакциї і Адмінїстрациї.
вана в кількох виданих. В часі студентских роз- він до другої комнати, хопив револьвер, двома
рухів в р. 1861 опустив разом з Кавелїном, Пи- вистрілами положив трупом жінку і простріляв
Вп. п. А. у В. Дві статийки дістали, подамо
піном і Спасовичем університет, бо не міг рівно шапку на голові єї вітця.
в тих днях. Спасибі! Просимо й дещо иньшого.
—
Снятиньска
рада
повітова
уконституовала
як і студенти згодити ся на нові унїверситетскі порядки, правительством заведені. Учив ся в сей спосіб, що маршалком вибрано дідича

Н О В II н к и.

вЗ-В е с н я н к и
прищики, утробяні плями вигубляє успішно в
дуже короткім часї, від давна випробований

С гете
ібі її-?
—=

Іг і»

Д-ра ■\Х7‘1хз7-Ь‘Ь’а.

Ціна слоїка з приписом ужитя 80 кр. ~

Тілько правдиві з підписом Д-ра ХУЬуМ’а.

Головний склад в аптицї

Жигм. Рукера
під „Срібним орлом“ у Львові.

4

»_
ЗМІНА ЛЬОКАЛЮ
з улицї Х о р у щ и н и
число
на улицю Ч а р н е ц к о г о ч. І.

ГАЛИЦКИИ

КРЕДИТОВИЙ БАНК
принимає вкладки на

їх

по

Фердинанд Відт
годинникар

у Львові, ул. Чарнецкого
число І.

виконує всі роботи входячі в обсяг го
динникарства

а*-*книжочки
і опроцентовує

14

заразом удержує склад годинників і зеґарів з перворяднпх фабрик заграннчннх з
ґарантнєю і по уміркованих цінах.
з зо -?

Замовленя з провінцій виконує
як найточнїйще. Направа зеґарків і зеґарів заразом антиків з 2-літною ґарантиєю.
132 4 - Ю

4Л°Іо на рік. -^ В
Робітня унЇФормів
для

н. ц. к. о ф і ц и р і в , у р я д н и к і в

і пп. студентів
Специялїст обуви непромакаючої власного винайдена!

а заразом всіляких убрані, м у ж е с к н х

ІВАН ЯРИМОВНЧ

Йосифя Сеґети

склад і рукодільна обуви мужескої, дамскої і для дїтий

у Львові, при улицї Наньскій ч. 22.
Всякі замовленя виконують ся по
цінах умірених в як найкоротшім часі,
так в місці! як також на провіицню.

у Львові, пл. Бернардиньска ч. 10.
(напротив ул. Пекарскої)
має честь повідомити отсим Вп. Публику, іцо впраблнє ОБУВЄ НЕПРОМАКАЮЧЕ
Власного винайдена, з всякого рода шкір, як: Обувє мужеске і дамске, та
кож чоботи з холявами тревалі, надмірно легкі і по цінах дуже приступних.
Т акож принимає до відновлена і направи Кальоші і Плащі кавчукові, всякі Гумові лриряди як також
аельованя 'обувя кавчуком.
Всякі замісцеві замовленя виконує в можливо як найкоротшім часі.
Дякуючи з.а дотеперішні ласкаві взгляди, і поручаючись на дальше, остаю з глубоким поважанєм

Іван Яримович.
129 8—10

Спеціаліст до направи нальотів і плащів кавчукових

Рукодільна слюсарска

Г р и г о р и я В а с їк п
у Львові, ул. Коперпика ч. 10.

Руска справа
в роках

1 8 9 1 —1 8 9 4
НАПИСАВ Н. В.

Ціна 50 кр в. а.

Виконує всякі роботи входячі в обсяг слю
сарства яко то: окутя до вікон, дверип, брам,
кафльових кухонь, ваг децимальних, бальконів,
сходів зелїзних, ґанків, штахетів до грооовців і
опарканованя церквей, хрестів надгробних і вежових, лїхтарнь надгробних і нньших, канделя
брів до церквей з кутого зеліза, уряджує громозводи на церквах,, принимає всякі направ»
замків і иньших річнії.
127 6 - 1 0

З пересилкою 55 кр.

Дістати можна в книгарнп Тов. ім Шевченка, або в Ставропигійскій.

?

НАРОДНА ТОРГОВЛЯ
приймає замовленя і посередничить в закупні:

Сьвітло церковне
£
V.*

впрост з фабрики Іа по 70 зр., На но
64 зр. за 100 кіл. Іосо фабрика.
X

П

| „ДНЬСТЕРЬ"

рав д а

ІЛЮСТРОВАНЕ ПИСЬМО.ДЛЯ РУСКОГО НАРОДУ

Вино

під редакцнєю

7 ^ в бочках о 135 літрах, а то Самородне
Антона Березиньского
Ж почавши від 70 зр. за бочку І о с о к місце продукциї.
£«£■ і виходить у Львові тнжднево кождої пятницї.
Зі складів висилає: КА ВУ но 5 кіл. ^ *

&

посилках гіочт. в ціні по: зр. 9’20, 10'20,
Буде подавати поезнї, повісти, житєниси з
10*70,11*20, аспецияльність по 12-20 франко X портретами, поучаючі статі з істориї, письменьВИНО в 5 кіл. барилках по зр. З — 3 70, ? £ ства, господарства, промислу, вісти про читаль
ні, вісти політичні і суспільні. Крім того буде
ТО, 4 90 франко. — Иньші товари по * містити часть забавну.
умірених цінах.
Передплата: В А в е т р и ї .................... річно 4 р.
„
. . . .
піврічно 2 р.
,,
. . . чвертьрічно І р.
З а границею
. . . річно 8 рубл.
Робітня кравецка
„
. . .
піврічно 4 рубл.
Редакция, адмінїстрация і експедиция

АНДРЕЯ КОБІЛЬНИКА

Львів, ул. св. Миколая ІЗ.

у Львові

улиця Сиквтуска ч. ЗО.
принимає неї замовленя ца. мужеску одіж,
також для
125 8 - ю
Всч. Духовеньства

і виконує красно, скоро і дешево.
'і

:

і

туток цигаретових за І зр. поручає фабрика туток

АНТОНІНИ МАЗУРКЕВИЧ
Львів, ули ц я Галицка число 12.
Замавляючим 5.000 туток разом опакованє
| і відсилка Ггапсо.

Видає й відповідає за редакцию: Стєфян Кульчицкий.

ТОВАРИСТВО ВЗАЇМНИХОБЕЗПЕЧЕНЬ
у Львові в домі „Просьвіти“ Ринок ч. 10.
перше і одиноке руске товариство асекурацнйне,
припоручене Всч. Духовеньству і всім вірним через
Ем. Кард. Митр, і Преосв. Еп. Ординарияти веїхтрех
Елархій, обезпечає будинки, худобу, господарем
знаряди, збіже в зернї і соломі, сіно в стогах
і будивках против шкід огневих за можливо вап
нившою оплатою.
Школи ліквідує ся і виплачує ся сейчас по
пожарі а договори заключені з першими Това
риствами контрасекурацийними подають „Днбстрови“ можність обезпечувати і виплачувати і
найвисші суми.
Поліси »Днїстра« приймає Банк краєвий
при позичках гіпотечних.
На житє можна обезпечатп ся через „ДнЬ±аерт>“ після всіх можливих комбінации в Товари
стві взаїмиих обезпечень в Кракові, котре дає як
найкористнїйші услівя і видає поліси і квіти в
рускім язиці.
Товариство

взаїмного

кредиту

„Д нЬ стерг“

стоваришенє зареєстроване з обмеженою пору
кою, принимає від своїх членів і третих лиць
вкладки до опроцентованя по 5°/0- Ґараития ціл
ковита. Уділи по 50 корон. Позички уділяють
ся тілько властителям реальностий, вільних від
тягарів, за порукою двох членів. З позичок від
тягав ся десята часть на уділ.
Зголошеня о уділене аґенциї в місцевостях
де »Дн’Ьстер,ь< не є заступлений, приймають ся.

З Друкарні' В. А. Шийковского.

