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Передплата
■в »РУЄЛАНА« ввжмжж:

в Актрис
вв цілкй рі* . . .
вв вік року . . .
вв чверть року . .

18 р. яв.
6 р. аж.
8 р. ав.

За границею:
*

4>нМ рік

.

. 20 рублів
або 40 франків
на ж а року
. . 10 рублів
або 20 франків
Поодавово чжсло по 8 кр. ав.
--------------------------------------- -----

РУСЛАН

» ^ р а « " кк ечж і дуж у мв варвеж: а не в о ем м ж малоств і віра не вовьмеш,
бо руеке ка оерце і віра руова.< — 3 Р у с л а н о в в х п е н і пік М. Шашкевача.

Річник 1.
Виходить у Львові що дня
врік неділь і руских сьвят
о год. 6-ій пополудни.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция >Руслана» під ч. 9
ул. Копернїка. — Експедиция
місцева в Аґенциї Ляндовского
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене. —
Ревлямациї неопечатані вільні
від порта. — Оголошена зви
чайні приймають ся по ціні
10 кр. від стрічка, а в •Наді
сланім» 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесена по
16 кр. від стрічка.
----- ---------------- ----- ---------------

стн. Як згадане в горі розпорядженє по Часом аж страх збирає, як побачимо жінку пізказує, має народна ноша немале значінє ною осеню або і в зимі, як іде до міста з иоУрядове розпорядженє
національне і суспільне, а се повинно і вязаною головою трема, чотирома хустами, а
в справі народної одежі.
для нас бути указкою, щоби сею справою долом не одітим так як треба.
Але може хтось скаже, що наш селянин
(+ ) Недавно видав ц. к. староста в Ме ' живо занятп ся. Чи привернене давних
ранї розпорядженє до всіх душ пас ти міщаньских одягів, величних і поважних, загартований і для него таке одїнє як раз добре.
р і в, з в е р х н о с т п й г р о м а д с к н х , м і випертих в части жндівскими фабрикатами, Ми пристанемо і на те, бо читали раз про од
с ц е в и х р ад ш к іл ь н и х і ш к іл ь н и х не причинилось би до національного осьві- ного американьского капітана, котрого лікарі бу
у п р а в свого повіту, вдоволяючи висловле домленя руского міщаньства в Тернополі, ли вже засудили на смерть на сухоти, а він
ній волі підчас остатного побуту в Меранї Бучачи, Коломиї і т. п. ? Поки що кида рішив ся тогди не уживати жадного одїня, плиархпкнязя Франца-Фердннанда-Есте. щоби ємо лише сю гадку, щоби визвати над тим вав на своїм корабли цілком нагий, тілько з певідповідними способами впливали на люд розправу, а небавом повернемо знов до ревязкою довкола бедер на індияньский спосіб
і чув ся при тім дуже здоровим так в горячих
ність в ц іл ії з а д е р ж а н я с т а р и н н о ї сеї справи і скажемо дещо більше.
підрівникових околицях, як і в зимних. Та через
с е л я н ь с к о ї нош і. Староста звертає ся
те не ослабляють ся наші виводи, що вага одї
отже до всіх наведених чинників і вкладає
жи нашого народу не лежить в єї гіґіенїчности
їм сей обовязок, щоби як найревнїйше
і практичності!.
старали ся не тілько о у д е р ж а н е але й
(»-3 Буковини.*)
Чи хороша наша народна одіж, про те не
о ж и в л е н е д а в н о і н о ш і н а р о д н о ї.
ма
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і говорити. Не то хороше, що хороше,
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При тім указує староста, що старинна но
ша тирольска піддержує в селянах т р а  нашого мужика. Одні вихваляють єї і поручають але те, що кому подобає ся. Тай вирочім у нас
ди ций ні п р и к м ети ,
р е л іг ій н іс т ь , селянам держати ся єї, другі ганять та радять в ріжннх околицях є ріжні строї. В однім селі
в ір н іс т ь м о н а р с ї, х о р о б р іс т ь , на змінити на сьвітову, европейску. Пішло се від подобає ся дівчатам корона з павиних пер, в
р о д н у і с т а н о в у с ь в ід о м іс т ь і єсть еміґрациї, бо американьскі Русини жалували ся другім носять голову гладко зачесану. Декуди
між иньшим кріпким заборолом проти зма безнастанно, що емігранти виставляють ся там ходять парубки як Генерали з китицями фарбо
гань до перевороту теперішнього ладу. 0- на позорище, коли прпїзджають у своїм краєвім ваної цар-трави за капелюхами, а декуди вдово
ляють ся поєдинчою стяжкою, або ґерданом. Ні
собливу увагу звертає се розпорядженє на одягу до нового сьвіта.
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хто не відмовить ориґінальностн і різнородности
те, щоби ш к о л а піддержувала лю бов до
він подає корйсть пашим людям перед иньшою нашим народним строям, та оно має мале зна
о д їд и ч е н о ї н о ш і н а р о д н о ї.
Так то буває по нньшнх краях. Чиж !одежою ? Не є она дуже вигідна до роботи апї чінє при питаню, яка з того користь. Се більше
ноша руского народу не заслугувала би ' гігієнічна, бо раз буває за тяжка, раз за легка. річ смаку і фантазиї.
на подібну опіку, чи она меньше має рі- 1Нашій мужпцкій одежи не достає спідного убраБільшу користь мають вже народні убори
знородности і краси, як ноша Тирольцїв?! Іня. Нераз мужик в зимі упріє в лїсї в тяжкім через те, що онн надають спільну цїху нашому
Таж рускі народні одежі звертали і звер і кожусі, накладаючи дрова або що нньше, хотів народовп, що є мовби знаменем хлїборобского
тають все бачність не тілько своїх але її би розібрати ся з тяжкого кожуха, але під спо стану. Сїрак з сїраком має свої спільні інтереси
чужих по всяких виставах етнографічних. дом нема нїчо, тілько сорочка з отвертою пазу сїрак з сїраком тримає одну руку, вступить ся
Чиж не належалоб і у нас подумати над хою. Таке саме буває*і при молоченю. Молотїль- за него в потребі, сїрак допоможе сїракови в
тим. щоби народну ношу нашого селянь- ннк надягне на себе кожух та сїрак і махає біді і єднає ся разом до боротьби з житє.м за
ства і міщаньства не тілько зберегти перед руками як не своїми, а розгорнути ся єму годї, свої права, за свої інтереси. Але чи так є справ
загином, не тілько дбати про те, щоб она бо в сорочці за зимно, а сїрак сам не пристає ді', чи наші люди дивлять ся так за сїраком, як
находила ся по етнографічних виставах і до тіла та не хоронить від зимна і протягу. В от жиди за своїм довгим халатом, і цінять єго
музеях, але щоб єї удержати і воскресити, лїтї-ж знов ходить наш мужик у самій сорочці | як знамя свого хлїборобского стану ? Бути може,
о скілько она вже де загибає або загину а як надягне сїрак, то знов він за тяжкий і заІ що в душі чують пошанівок для того сїрака,
ла, впппрана лихими фабрикатами чужими. горячий. Нападе єго теплий дощик у поли і він | але на ділах того не видати. Не шанують між
Черновецка »Буковпна« підняла сю загорне ся у сїрак, щоби не перемочити ся д о : собою тої єдности свого стану і не вміють здо
бути поважаня для него між иньишмп ста
справу головно з гігієнічного, практичного тіла, то упріє як мпш в лапці.
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нами.
і промислово-торговельного (економічного)
боку, а ми подаємо сю статю поннзше до- є одіж наших сїльскпх жінок. їх одіж складає
По нашій думці найважнїйгиа корнет з на
словно, позаяк та справа повинна би заін ся тілько з сорочки та горботки. На то прихо родного одягу є та, що мужик може єї сам про
тересувати ширші круги нашої суспільно- дить в зимі кожух або сїрак або одно і друге. дукувати для свого ужитку. Нін не потребує

Мужицка одежа.
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І лїт, на самому-ж беріжечку життя на все село,
І на ввесь повіт, та мабуть і на всю Губернію таI ка слава, таке... таке... таке... що не доберу, як
його й вимовити. Та через мене її об них, об
Оповідане Олександра Катренка.
діточках моїх, добрі люди язики чухати муть.
Часто хоч забирай усю еїмю й біжи, забігай від
(Дальше.)
сорому, від безчестя з поміж добрих люднії на
Не так же він мене зачіпив. Не так... не
самий крап. Та де там, як згадаю, то навіть сатак... Нї, в, вік не прощу йому того. Не покину,
ма-б від себе, як би могла, забігла. Як би моя
поки дух держить ся в мене, не покину. Сама
сила, як би моя воля, як би моя зможність, як
себе, дїтий жидови заставлю, а домагатн му ся
би моє все, я-б йому, кургузому стригунови,
віддячити йому. Але що його робити, що каза
його очи йому видралаб, вискриблаб. З а іцо він
ти, до кого-ж кинути бя?! Не інак, як до царя
мене так, за що, за віщо? Ще краще ніж послїдтільки, але Господи-ж мій правий і веї сьвяті
ню непутящу...
угодники, колн-ж би я знала де цар живе, де
він пробуває, де його хата і куди до нього йти,
Ось підождіть трохи; не мощу розказувати.
де ного шукати, де знайти!.. Не знаю-ж того зо Переплачу, виплачу ся, мало-мало заспокою ся
всім, не знаю. Ще не знаю і у голові не добе й тоді знов почну. Все по ряду оповім. Все роз
ру, когоб мені' і розпитати ся про те.
кажу, як воно було. Почуєте, то знаю, самі мені
Щож менї й діяти, куди-ж його і як по тоді скажете: за що тебе покарано, за що, за
вернути ся. А так не стерплю, не перенесу: або віщо?! Хто поспорив, хто попобив ся, хто пози
збожеволію, або-ж руки на себе нагло наложу. вав ся а мені за всіх. Все на мені, як на про
Сина ось у осени збирала ся женити, дочка не клятій окошпло ся. Але потрівайте!

Побула у сьвідках.

видно як на виданню стане, а тут на старости

і.
Тепер ось слухайте! Ось воно як було:
З два тижні тому, чи в середу, чи в иятїнку,
того вже, вибачайтз, не згадаю, бо відбили, ві
дібрали катюги й иамять у мене, — знаю тіль
ки, що був пісний день, у ранці раненько вста
ла я собі гарненько і пожалкувала свою донеч
ку Наталку, бо як же її мені й не теє, як вона-ж у мене одна однісінька донька тільки й є.
Була, правда, ще й друга, та вмерла; малень
кою — вмерла. Ото-ж то й є! Ото-ж пожалку
вала її й кажу їй:
— Сьогодня мабуть я сама вже піду по
воду до криниці, а ти не ходи, посидь дома та
відпочивай, доки є за ким, поки за матїрю.
Прийде ще твій час великої праці й турботи: не
мине. Ось як вийдеш заміж, то залучиш свого
аж-аж як. Свого не втечеш! Натрудиш і ніжень
ки і рученьки, боліти ме й поясниця. Еге, тіль
ки й пільги й роскоші тобі, поки у рідної нень
ки, поки є за кого притулити ся. Атож! Отож
ти, поки я впораю ся повернути ся, коли хоч,
попорай ся тут біля легенького: внеси соломки,
кізячків й полагодь піч, то воно й поміч м а
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тратити гроші на куповане, давати зарабляти на можуть ще з заробком відпродувати низше ціни кови не можна позволити, прилюдно говорити,
собі фабрикам та всяким посередникам за лихі вартості!.
і Але скоро очистив ся і дальше дїлав для социшматки, тілько може сам при своїм господарстві
Хотяй може в дечім і здало би ся змінити . яльної демокрациі. Нині він тішить ся найвисвиробити собі міцну і дешеву одежу з домаш- одїж нашого сїльского населеня, щоби она булаішим урядом довірія і почесним, який «нарід*
ного полотна, з вовни та власних овечих шкір. практичнїиша і здоровіиша, однак у тім напрямі має до роздачі, а при тім веде два добрі інте
Наша народна одежа повинна підтримувати не легко так завести зміну, бо звичай, мода є реси. Не є се виїмкові случаї, а можна би та
рухливий домашний промисл між селяньством, сильнїйша над усї розумні докази. Оно прийде са ких навести богато з давнїйших і новійших часів.
щоби він заспокоював всі єго потреби. На се- мо з часом а навіть по части вже й приходить. Але на тепер і сего досить.
ляньскій одежи не повинні зарабляти другі, але Особливо в фабричних околицях зачинають па
Бебель мав давнїйше супротив спроцевіртаки самим селянам она повинна достарчати рубки носити сїракові камізельки і коротші сї- них касиєрів дуже толерантні погляди, як се
користного, побічного зарібку.
рачки або кожухи, так що їм свобіднїйше при видно з єго брошури писаної 1880 р., зверненої
Правда, у нас є ще сїльскі шевцї, що ро тяжкій роботі в зимі пр. звоженю бутюків, сну- против накладника Фіндля в Липску, в котрій
блять чоботи з широкими закаблуками і підко сканю дерева і т. д. Але всіма силами ми повинні поясняє переміну єгож демократичного орґану
вами завбільшки мов у коня, без форми, тяжкі і старати ся, а особливо самі мужики,, щоби на в социялдемократичний. В еїй брошурі, вицоне тревалі, але ті чоботи вже мало купують і самі родна одіж становила важну галузь домашного фаній давно вже з книгарскої продажи, подає
селяни. Наші шевцї сїльскі не старали ся видо- промислу нашого народа, щоби він сам єї спо- Бебель причини, длячого він протеґував чоло
сконалити своє ремесло, научити ся красшої ряджав і сам нею торгував. Мужицкий сїрак по- віка, х° ч вважав єго нечесним. Він писав: «Се
Дотичний чоловік був караний,
форми чобота, поступати з ходом часу і через винен для жида бути такий трефний, як свинь- {менї ВІДОМО,
ске
мясо.
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риньских робітничих
те покинули їх самі селяни. Є в нас і кушнїрі,
звичайно незаможні передміщани, що попри ма одежою, коли єї анї не роблять у фабриках анї!гроший в Австриі, але позаяк він вже показав
леньке господарство шиють мужицкі кожухи та не спроваджують ні звідки, тілько самі мужики і ся придатним, то я постарав ся для него о мішапки. Але они звичайно є тілько робітниками, вирабляють своїми руками. То повинна бути і оце в липскій друкарні товарискій, а опісля дав
що роблять на замовлене для жидів. І шевство мужицка торговая, щоби той марний заробок | ВМУ лїпше платне місце в >НапіЬиг8-А1іопаег
і кушнірство е тепер в жидівских руках і му з домашного промислу лишив ся в мужицких І¥о1к«Ь1а«*. - Чиж не було вже тоді чеснїйших
жик купує аж від жида-посередника. На торгах руках. Тогди і підніс би ся домашний про- товаришів партиї? Але ті понайбільше не такі
та ярмарках торгують жиди тим товаром а що мисл, бо люди робили би на себе а не на жи *придатні* і мовчаливі, коли тимчасом нече
найбільше, наймають собі якого пискатого міщу- дів; тогди прибула би нова галузь заробку для сних людий держить ся за руку і кермує ся
ними як маріонетками. Бебель добре уміє ви
ха, що вміє людий добре здирати і дають єму нашого народа.
шукувати
собі свої креатури. Нехай же хто
продавати свій товар нібито за власний. І люди
скаже
нам,
що ті панове не знають, що робити
купують готове з жидівских рук.
з грішми, бо з набитою кишенею дуже легко
Так само сїракове сукно на зверхню і спіговорити про убожество і недостаток робітників.
дну зимову одїж вирабляють у нас жиди і про
________
Далі буде.
дають відтак селянам, а найчастїйше продають 1)1е 8ож1а1депюкгаііе іп Тііеогіе п ін і Ргахіз «<1ег еіп
Шіск Ьіпіег (ІІе Соїіііззеп. Топ Теоііог ґогеїііееп.*)
уже таки готові сїраки та иньше одїнє. Ще де
(Дальше)
куди вирабляють килимки, тайстри та горботки,
але нема жадного руского торговця, або якої
Диєти кошти подорожий социялїстів.
(Приреченя в справі цілїйскої ґімназиі). Клєспілки межи самими тими, що вирабляють ті ріБебель каже в своїй книжці «Сіє Ггаи« на ракально-словіньский посол Берке здавав спрачи, щоби заняли ся купованєм і иереиродуванєм стор. 286: «Коли хто з природи так но мачо- ву перед зібранєм виборців, скликаним католицтого товару. По більшій части скуповують се шиному вивінований, що він не може сего вді- ко-полїтичним товариством в ТіісЬегп коло Ціліжиди по такій низькій цїнї, що не оплатить ся | ЯТИ, ІЦО иньші діють, то СУСПІЛЬНІСТЬ не може Після «ЗінІзІеіегізсЬе Розі» заявив п. Берке, що
плекати той домашний промисл і тому він упа | єго карати за хиби природи. Колиж навпаки він щиро заходив ся спільно з другими словіньдає стало. А опісля відкуповують саміж селяни і хто має з природи спосібности, котрі єго ста скими послами, щоби питане цілїйскої ґімназиі
від жидів тайстри та горботки, оставляючи ці влять понад иньших, то суспільність не є обо- було справедливо порішене відповідно до не
лий зиск в жидівских руках, та не тілько се, вязана то винагороджувати, що не є єго заслу сумнївих потреб словіньскої людности. В тій
навіть соломині капелюхи, які плетуть пастухи гою». Так писав Бебель в книжці »ї)іе Ггаи«, справі мав він одержати так від міністра прези
з нашої соломи, є у жидів на складі і мужики але що говорив він у Франкфурт','? Він сказав: дента як також від міністра просьвітн як най
купують їх за готові гроші. В Садаґурі пр. є ці «Дуже замітне було висловлене Лєжієна, котрий більше успокоюючі приреченя. Наколиб мало ся
ла уличка склепів, в котрих містять ся великі покликує ся на програму, де зроблено ріжницї показати, що згадані приреченя з послїдннми
склади вишиваних жіночих сорочок. Рідко котра між фізичною а умпсловою роботою. Що має і зарядженими в справі питаня цілїйскої ґімназиі
вишивана сорочка, в якій пишно ходить сїльска стати ся будучій суспільности, а про се я зо стоять в суперечности, то він не залишить ви
дівчина або молодиця, є ділом Єї рук, або похо
всім виразно висловив ся в моїй книжці, се не тягнути з того як найдальші консеквенциі.
дить від швачки в селі — она куплена у жида.
Італїйска часопись в Поля «Оіоуіпє Репзіеможе для нас бути міродайним нині, де обста
Бо у жида і є в чім вибрати і дістане далеко вини міщаньскої суспільности мусять бути мі- го« подає вістку, що в Різіпо (МііІегЬиг§) має
таньше як на селі. За лева до півтора лева ді родайними для ремунерованя кваліфікованої і | бути заложена словіньска ґімназия в замш за
стане там найкрасшу сорочку, за котру на селі тре неквалїфікованої роботи».
| знесену в Цілї і кладе застережене проти того.
ба дати два і півтретя лева. Якимжеж спосо
Нехай і так буде, але коли социялїстичні | Італїянцї не суть систематичними противниками
бом можуть жиди давати таньше як самі робіт проводирі тепер ще не можуть поступати після | правительства, однак не треба їх провокувати;
ники ? Бо ойи платять не після товару, але після теорий будучої держави социялїстичноі, лише! можна собі закладати словіньскі ґімназиі в Люхвилі і потреби, використовують нужду людску після нинїшних обставин, то повинні .б и і іблинї, Кляйнбурґу, Адельсберґу або Марбурґу але
і коли в крайній біді селянка несе свою нову для міщаньских підприємців полишити ті самі | не на териториї італїйскій, бо инакше мус'їли би
сьвяточну вишивану сорочку на продаж або
і посли італїйскі за приміром ческих Німців пев заліг, тогди они роблять на ній інтерес. Відтак взгляди.
рейти в як наиострійшу опозицию.
Хто ще жиє з социялдемократичноі партиї?
Для інформациї подаємо за одною трієбуде й тобі не зовсім важко. За тим я нагоджу
Окрім перво- і другорядних проводирів є стеньскою Газетою що Пізіно є місто повітове
ся і в двох затопимо й вкупі порати мемо ся.
в Істриї і має 2000 жителів а з приналежним
Еге, приказала ото так їй, як ви чули, взя ще ціла товпа всяких агітаторів, що жиють, ко до него округом около 14.000 жителів. Повіт сам
ла собі на плечі гарненько коромисло, начепила ли не безпосередно, то посередно коштом партиї. числить 35.000 Хорватів а лиш /000 Італіянців.
відро й пішла, потьопала. Іду собі до криниці, Берлиньский социялдемократичний радний, ре Хоч би отже після чисел населеня не було нїчо
нїчого-ж мені як є, тоб то хоч би яка тобі при ставратор Цубайль, закупив льокаль Попа, в Ли дивного, наколиб Пізіно дістало хорватску ґімкмета проти того, що лихо за плечима стоїть. повій улицї ч. 107 і дістав уже концесию на назию,товже заздалегідь піднимають наші «ііаКоли-ж, кажу, а нїчогіоїнько такого. За всю до вишинк. І єго дотеперішна гостинниця в Хеи- Ііапіззіші» страшний крик, не питаючи перше,
рогу анї кітка не перебігла, ан'ї курка півнем не гіп^зігаззе 83 є ще в єго руках. При тім Цу чи стирийскі Словінці хотіли би приняти утво
закукурікала, анї собака чия небудь не завила... байль є аґентом пивоварским. Ремісничий май рене хорватскої ґімназиі яко еквівалент за ціДобрала ся ото до криниці, як бачите, щасливо, стер Авґустин обняв більшу реставрацию в ка
набрала води повні відерка й повертаю ся. Іду собі штановій алеї, а яко комівояжер нїмецкої фа л'їйску.
У -вчерашнім числі помістили ми звістку
тай іду повагом.О вже й до двору свого наблизилася брики капелюхів в тополевій алеї і рівночасно про скликане ческого сойму в цілії полагоджена
Доходжу й слухаю, прислухую ся й чую репет, социялдемократичний аґітатор діставав він по питаня чес-ко-нїмецкого, нині для доповнена по
ґвалт, якісь незвичайні. Ґвалтують не жінки, бо двійні кошти і плату, при чім міг собі ощадити даємо, що пишуть дальше «Хагойпі Ьізїу», під
грубими голосами, виходить — чоловіки. При- гарний капіталик. Навіть агітатори 2-ої і 3-оі якими іменно услівами було би можливо падіяслухала ся пильнїйше й втямила краще; впізна сорти доходять в дрсить короткім часі до май ти ся певного успіху з тої акцнї. «Заки ще ґр.
ла, що то за віщось кум Мирон і кум Карно за на, коли визначають ся хоч трохи безлнчностю. Баденї — каже сей орґан — ческому соймови
вели ся: обидва вони таки мої куми й до того Між ними є люди, що перед 9 Ю роками мали предложить закон о народностях, мусів би пе
найблизчі сусіди. Миронова хата біля моєї, Кар- хиба довги, а тепер они панами на всю губу.
реділе розвязати теперішний німецкнй сойм мопова-ж біля Миронової. У Мирона я його сина Коли один з них веде вже два інтереси, другий
равский і постарати ся, щоби при нових вибо
Федька хрестила, а з Кариовою-ж жінкою Се- з них має вже два доми, а єсть також один
клетою мій покійничок чоловік у Подоляка Сте даровитий аґітатор, що недавно ще не мав чим рах вийшло три чверти послів славяньских, так
пана, що живе в кутку над річкою, покумали ся. покрити ужитих в свою користь робітничих гро- як із числа населеня краю випадає. Тоді вже
Ну, добре! Увійшла я ото у двір, позирнула до іний (в звичайнім житю зве ся то спроневіре- міг би обом соймам, ческому і моравскому, той
нєм)іпро котрого тодїшний «Вегііпег \ оІкзЬІаН» сам закон о народностях предложити, инакше
Мирона через тин й так й є, вздріла їх.
Далї буде.
(нинїшний «Уопгагіз») думав, що сему чолові- шкода всяких заходів. Також і наші моравскі
братя не погодять ся з Німцями без нас, так
як ми тут без них. Тож най дасть спокій ґр.
*) Див. Ч. 160.
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залягала видокруг. Нагло побачив Лєман вели
Баденї з своїми угодовими плинами і законом о
чезний якийсь предмет, гнаний по морю. Пред
народностях. Впрочім най скличе Гр. Баденї че
мет сей видавав ся занадто еластичним, як на
— Мінїстер Білиньский розпорядив, щоби від корабель; не було се також тїло неживого кита,
сний еойм, там покажемо ми цїлому цивілізо
1-го
серпня с. р. в чекарни австрийскій ро
ваному сьвітови, які кривди і насильства терпи
бо не заносило гнилизною, як се звичайно бу
бітники були заняті лише 9 замість 10 годин
ває, лиш кілька птиць уносило ся над предме
мо ми від Німців».
денно.
том. Очивидно була се напів вже порожна
Парляментарне положена в Угорщині. З Бу
— Руско-народний театр перебуває тепер в ослона бальона. Лєманови пригадало ся зараз,
дапешту доносять: Мінїстер-президент бар. Бан- Надвірній і дає такі вистави: Нині, в середу що чув о виправі Андре’го і зараз прийшов до
ф і конферував вчера підчас сесиї через кілька «Вихованця»; в четвер 29-го с. м. «Гальку»; в переконана, що то мусять бути останки его ба
суботу 31-го с. м. «Не ходи Грицю» на перед- льона. Місце, в котрім Лєман стрінув сей пред
годин з президентом палати послів Шіляґієм.
шлюбний бенефіс п. А. Ш еремети; в неділю 1-го
До тих конференцій! привязують в політичних серпня «Циганьского барона«, а ві второк дня мет, було віддалене меньше-більше 150 миль
від місця, звідки бальон взнїс ся у воздух. Єсли
кругах велику вагу, бо від них залежить плян 3-го серпня «Торговлю жемчугами».
здогад Лємана є правдивий, треба припускати,
дальшої парламентарної роботи. Чи під тим
— Згромаджене. Оногдї вечером відбуло ся в що незабаром по взлетї Андре’го, подув знова
взглядом прийшло до ііорозуміня, доси не зна сали ратушевій у Львові публичне згромаджене, вітер північний і потис бальон назад на полуднє.
ти, здає ся що дальші переговори слідують. Лі скликане людовим сторонництвом, в справі поль Очивидно, ніхто сего не може ще нині сказати,
скої ґімвазиї в Цєшинї. По кількогодинних на що стало ся з Андре і єго товаришами; можли
беральна партия зійде ся на нараду в пятницю, радах приняло згромаджене предложені п. Рева- ве лиш, що аеронавти осіли на ледах, щоби
щоби взяти під розвагу предложенє мінїстра- ковичем резолюцій'.
уратувати ся при помочи ловців на китів, або
президента іцо до дальшого поступованя. Услі— Вибори до ПОВІТОВОЇ ради в Борщеві відбу може намагали дібрати ся до суші, причім ба
вя, які ставить правнтельство опозициї, щоби ли ся з Групи сїльскої дня 22-го липня. Руска льон упав в море. Впрочім вість ся чекає по
привернути парламентарні мирні відносини, ма лїста перепала. Вибрані радними: ґр. Мечислав тверджена.
— Дрібні вісти. П. Володимир Охримович, кан
ють бути ось такі: 1. Неироволочне покинене Борковский з Мільницї, Москвиньский, учитель дидат адвокатский, одержав оногдї на львівскім
3 Гермаківки і десять Русинів з польскої лїсти.
всяких обструкцииних забагів через скоре порі
— Карти кореспонденцийні, двокрайцарові, ма університеті степень доктора прав. — Вулькан
шене внесеня мінїстра-президента: 2. Бездоган ють небавом подорожіти, а то по причині, що Везувій вибухає ; з кратеру вилітають хмари по
на дебата над прочими вже внесеними прави- удержанє маломіских та сїльских почт не опла пелу а потоки ляви появляють ся в Адрія-дель
тельственними иредложенями: 3. Зобовязуюча чує ся. З переміною крайцарів на сотики одна Кавальо. — Площа сьв. Юра у Львові вже за
мінить ся небавом в огород. Нерівности вирівзапорука на те, що предложеня про угодову карта кореспонденцпйна мала би коштувати не
нано і потворено вже серпентини і кльомби, ко
провізорию і ненарушимість буджету не спіткає 4 а 5 сотиків.
трі ще сего року будуть засіяні і засаджені. —
— Пригода на зелїзници лучила ся 26-го с. м. Архикнягиня Стефанїя бавить тепер в Петербур
ся з новою обструкциєю. Наколиб сї услівя
і в Чехії. Того дня вечером наїхали на себе на
опозиция приняла, то §• 16. вступного закона до |стациї Радоцин під Прагою два поїзди, прогуль- зі в гостині у царя. Зам еш кала в замку «Алепоступованя карного був би так уложении, що ’новий, що йшов із Здіц до Праги, і поїзд піль- ксандрия». — Дня 3-го серпня відбуде ся він
би всї сторонництва були заспокоєні. На се за зненьский. Три вози розбиті; з людий чотири чане укінченого богослова, п. Андрея Бенцїна, з
панною Кміцикевичівною, донькою сьвященика,
являє опозиция, що она не може згодити ся на особи тяжко покалічені а девять осіб легко.
в селі Дубровиця (п. Сїнява, стация зел. Ярослав).
Зливи навістили дня 22 і 23 липня старо- — В Болеславі, в Чехах, застрілив ся поручник
таку канітуляцию; іменно не може давати за
поруки на предложеня, котрих ще не знає, а міский повіт, в наслідок чого потоки і ріки ві- Йосиф Местек, в тім самім дни, коли жінка єго
котрі могли би евентуально супротивляти ся єї збрали і наробили богато шкоди. Між иньшими повила дитину. Причиною самоубийства були
вилив Стрвяж і зірвав великий міст на повітовій невідрадні відносини маєткові. — Межинародний
програмі. Здає ся, що заходи компромісові за дорозї між Старою солию і Фельштином.
конгрес ґеольоґів відбуде ся в Петербурзі на
стануть поновлені, але треба сумнівати ся на
— Великий страйк. З Нюйорку доносять, що на днях від 28-го серпня до 4-го вересня с. р.—
підставі дотеиерішного ходу річий о щирости в десяти провінциях північної Америки заносить Архикнягиня Ізабеля, жінка архикнязя Фридриха,
тих заходів. Чим раз більше заострює ся по ся на великий, доси не бувалий, страйк робіт повила в суботу дня 24-го липня в Вайльбурґу
ложене і не знати чи удасть ся залагодити ників, занятих в копальнях вугля і в фабриках під Баденом щасливо архикнязя. — Проф. Ромирно парламентарну борбу, котра грозить ви виробу зелїза, криці, бляхи зелїзної і скла. Озна мапчука обікрав оногдї в ночи злодій, влізши
ченого дня мало би над '/2 мілїона робітників до хати крізь вікно; украв золотий годинник з
бухом. Сего бодай кажуть надїяти ся горячкові залишити роботу. Робітники в копальнях вугля золотим .іанцушком і пулярес з грішми. Ш кода
приготованя всіх сторонництв.
камінного домагають ся підвисшеня плати о 9 виносить над 200 зр. — Капітана Ванїчека, то
Пруский єпископат має відбути дня 20.серп сантимів на одній тонні вугля. Прочі робітники вариша редактора »Галичанина« п. Маркова, за
страйкують з ними задля солїдарности.
судженого, як звісно, за шпігуньство на 2 роки
ня в Фульдї конференцию. При сій нагоді має
— Всенародне віче польске скликали Поляки вязницї, перевезли оногдї два сторожі вязничні
ся заложити, як доносить «Вегііиег 1а§Ь1аІІ«, до Цєшина, де мають бути обговорені всї спра скованого з вязницї в Кремсї до вязницї в
висша школа социяльна для католицкого духо- ви національні, економічні і суспільні шлеских Штайн.
веньства всіх епархий північної Німеччини, а то Поляків. Віче має відбути ся під голим небом,
задля релігійного вихованя і приснособленя клє- під лісом. Мають там станути всї партиї полі
Вісти з Елархиї Станиславівскої
ру до борби з соцняльною демокрациею. Най- тичні без ріжницї, щоби спільно заманїфестуваРозписаний в друге конкурс з речинцем до
•ги перед сьвітом, що всі рішучо домагають ся
спосібнїйші сьвященики всіх епархий мали би народної і політичної рівноправності!. В Галичи 1 вересня с. р. на слідуючі парохії цїсарского
бути єпископами вислані до Берлина, там мали ні не бракує вже нич Полякам до щастя, отже наданя: Путилів і Кимполюнґ дек. сучавского;
Брошківцї і Бонни дек. черновецкого; з речин
би способом монахів спільно жити, побирати на розширяють собі терен далі.
цем до 15 вересня с. р. виставлена на конкурс
уку ВІД социяльних політиків, особенно католиц— Любовна пригода. З Тернополя пишуть до
нарохія Кудринцї дек. кудринецкого, приватного
ких і брати живу участь в стоваришенях і ГгетЗеиЬІаП-у: Никола Яремків, льокай у Гра наданя. — В ц'їли рукоположеня мають канди
фині
Б.,
залюбив
ся
в
Софії
Венцель,
дочцї
мі
публичних зборах. Кождий сьвященик має від
дати духовного званя із станиславівскої єпархії
бути ЩО найменьше трилїтний социяльно-полї- щанина з Озїрної. Позаяк єї родичі не хотіли по внести до 15 серпня через деканальні уряди до
зволити на вінчане з Яремковим, приїхав він до епископскої консисторії!' свої прошеня о принятє
тичний курс в Берлині, щоби відтак в своїй е- неї до Івачева і там коли були у сні, застрілив
в нресвитерский дім, а два дні пізнїйше в препархпї ширити духа социяльноі діяльності!.
єї, а відтак відобрав і собі жнтє.
свитерскім домі лично явити ся. — Увільнені
— На «Гицлвку». Таке гасло видає польска оо.: Ант Дмитраш від прив. сотрудництва в МиПро положене на Сході пише «Новоє Время»:
патриотична молодїж до львівского загалу що шинї і Мпх. Продай від системізованого сутрудЕврона з Росиєю на чолі уратувала Грецию від
року перед 31. липня. В тім дни 1847 р. на Гиц- ництва в Космачи дек. иістиньского. — Введені
ганьблячого відступленя землі. Тепер бажатиб лївскій горі у Львові повішено двох польских оо.: Нест. Величковский (новопоставлений преевилише, щоби турецкі війска як найскорше опу революционїстів, Висньовского і Капусцїньского. тер) яко прив. сотрудник в Тисьменичанах, Ів.
стили Тесалїю. А се лиш тоді осягне ся, єсли Давними роками в день сих роковин устроюва- Лятошевский (новопост. пресв.) яко прив. со
держави заручать Порті сплату воєнного від- но на тій горі маніфестацій при сьпіві польских трудник в Заболотові. — Відпустку для покріпісень патриотичних, чому полїция робила більші
шкодованя на рати. Також можна Порті поясни або меньші перешкоди. Але згодом виставлено пленя здоровля дістали оо.: Ал. Решетилович з
Перерова і Мир. Лїщиньскии з Іванкова на мі
ти, що Греция тим більше буде виплатною, чим на тій горі памятник в честь повішених, а сего сяць, Євг. Сабат з Тисьменичан на два місяці,
скорше стане паном своєї териториї, Новий ро- року, в 50-ті роковини, завязав ся комітет мо- А. Левиньский з Черновець на пять недїл, Адр.
снйский посол, яко добрий знаток Сходу, при лодїжи польскої, академіків і ремісників, та за Добряньский з Черновець на чотири недїлї, Іс.
ступить певно до діла з тим нереконанєм, що думав торжественно відсьвяткувати сей день. Ганкевич з Усть-еписк. на пять недїл, Єр. Б а
з турецким нравптельством треба инакше собі Буде отже похід на гору, будуть сьпіви і промо риш з Угринова дол. на шість неділь, Юл. Войви, але сего замало. В патріотичнім розгонї взи
починати чим з европейскими державами. По ває молодїж львівских купців, промисловців і ре наровский з Топоровець, Ів. Калитчук з Тисьменицї і Ів. Плешкан з Обертана на шість неділь
усуненю головних перепон покоєвий трактат мо місників, щоби підчас Богослуженя за повіше і Вас. Долиньскнй із Серафинець на два місяці.
ж е вскорі буде підписаний. Відтак наступить за- них позамикали склепи,варстати та застановили — Консистория вставила ся до намістництва о
ключенє мира дуже скоро, бо Туреччина не має роботу. Взиває також загал польский, щоби плату з релігійного фонду в сумі 300 зр. річно
вздержав ся того дня від всіх публичних забав,
жадної причини, щоби на Грецию в нитаню ка- а мужчини і женьщини мають надягнути на лї- для приватного сотрудника в Говилові на час
пітуляций налягати, позаяк грецкі піддані в о- ву руку чорну гіерепаску на знак жалоби. На душпастирства тамошного прнходника крил.
Григ. Олесницкого і о відновлене плати для при
томаньскій державі можуть завсїгди відклика могилі буде уложений з білетів участників ві ватного сотрудника в Річці дек. косівского. —
тись до охорони великих держав. Опісля вихо нець, котрий по торжестві буде відісланий до Асигновано дотацию з .релігійного фонду по 300
злр. річно для маючого надатись о. Плятонови
дить на порядок дневний кретеньске питане. Ранерсвілю в Швайцариї, до народного музея.
— Судьба виправи Андрето. Про воздушну Сїчиньскому в Гвоздї приватного сотрудника на
Джевад-паша не може на Креті відгравати иньвиправу АндреТо приходять такі вісти. Капітан час єго душпастирства і для прив. сотрудника
1ПОЇ ролі як лиш організатора відвороту турец- Лєман, командант голяндского парохода «БогИі- в Ляхівцях на один рік. — 0. Ал. Кнїпіницкий
ких вінск.
гесЬі» переплинув дня 17 липня море Біле під в Залїщиках іменований ординариятским деле
69-38° північної ширини а 35’34° східної довжи гатом до окружної шкільної ради в Залїщ иках
ни. Воздух був неспокійний; вітер дув, мрака і шкільним комісарем залїщіїцкого деканата.

Н овинки.

Гігієнічна охорона
для пань
є найвигіднїйшою і найлучшою.

Головний склад комісовий в аптицї
Перевисшає всі дотеперішні специяль-
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Поїзд
носп. | особ
приходить

Розклад їзди поїздів зелїзничих

КНИГАРНЯ

обовязуючий від 1. л и п н я 1897.

„Наукового Товариства імени Ш е в ч е н к а ”

(Приїзд і від’їзд поданий після часу середно-европейского).

у Львові, улиця Академічна ч. 8.

до Львова

0 ГОДИНІ

130
1-50
215
2'30

7-30
7‘5О
752
805
815
8-25
9-Ю
10-35
115
1-40

525
5-35
5-45
Ніч

Ж

510

з-зо
6-00
655
8-00

815
8-45

8-49
9 01
9- Ю
9-30

9-43
9-50
1000
10-20
1210

продає слідуючі книжки:

Поїзд
посп. | особ.
приходить
0 годині'

з Іцкан
, Янова
, Тернополя на Підзамче
, Лавочного
, Тернополя на головний дворець
, Сокаля
, Кракова
, Ярослава
і Янова
і Кракова
і Сколього (Гребенів від ,оу7 до ” /8)
, Черновець
, Підволочися на Підзамче
,
п
„ головний дворець
Сокаля
Підволочися на Підзамче
Іцкан

6-00
610
615
6-45

8-40

8:55
9-20
9-25
9-40
10-05
10-27
10-45
1-04
155
2'08
231

зі Львова

до
„
„
„
„

Підволочиск з голови, двірця
Іцкан
Підволочиск з Підзамча
Іцкан
Кракова

„
„
„
„
я
„
„
„
„
„

Сколього (до Гребенова ВІД ’*/,—3|/а)
Сокаля
Янова
Підволочиск а голосного двірця
„
з Підзамча
Іцкан
Янова (лиш в недїлї і сьвята)
Підволочиск з головного двірця
„
з Підзамча
Брухович що недїлї і сьвята до даль
шого варядженя
Черновець
Кракова
Янова
Сколього (від ’/, до 30/, з Стрия)
Ярослава
Зимної води що день до дальшого за
ряджена
Брухович

2-40
„
250
„
і Підволочиск на Підзамче
3-00 „
„
„ головний дворець
3-05
„
Кракова
4-40
„
Підволочиск на головний дворець
3-40
„
Кракова
Янова тілько в недїлї і сьвята що день
3-48
я
а від ,6/5 до •'/, в будні днї
Ніч
Брухович тілько від
аж до дальшого
заряджена
" Ж до Кракова
Кракова
5-20 „ Лавочного
Брухович тілько від
до
6-24
„ Янова лиш в будні днн
Янова (від
дня 81/, в недїлГі сьвята)
6-45
я Кракова
Іцкан, Бергомету з виїмком понеділка
7 05
„ Сокаля
Кракова
7-25 „ Тернополя з головного двірця
Підволочиск на Підзамче
7-30 я Лавочного
Іцкан
7-47
„ Тернополя з Підзамча
Підволочиск на головний дворець
8-50
я Янова в недїлї і сьвята
Сколього (лиш від */, до 8%) Стрия,
10-30 „ Іцкан
Хнрова
1050
„ Кракова
Лавочного
11-00 „ Підволочиск з головного двірця
1137
„
з Підзамча
ЗАМІТКА: Пора нічна числить ся від 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.

Ново отворена робітня

Горсетів, Рукавичок і Бандажів

С. Ґалянтовсного
у Л ь в о в і,

площа

Б ер на д и ньска.

число 3.

виконує на замовлена:

Руптурові бйндажи, паси на живіт, ортопедичні ґорсети і зви
чайні, кулї, іцудла, машини на ноги, суспенсория, рукавички
»§1ассе«, дуньскі і козлові. Оправляє: подушки, шапки, шельки,
екрани, диваники, тасьми до дзвінків і т. д. в як найкоротшім
часі по вайнисших цїнах.
158 8 - Ю

Т. А. КАЛЇЧЕК.

„ДНЬСТЕРЬ

Школи ліквідує ся і виплачує ся сейчас по
пожарі а договори заключені з першими Това
риствами контрасекурацийнимп подають „Дні
строва" можність обезпечувати і виплачувати і
найвисші суми.
Поліси «Дністра» приймає Банк краєвпй
при позичках гіпотечнпх.
На житє можна обезпечати ся через „ДнЬюер-ь" після всіх можливих комбінаций в Товари
стві взаїмних обезпечень в Кракові, котре дає як
найкорнстнїйші услівя і видає поліси і квіти в
рускім язицї.
Товариство взаїмного кредиту „Дн6стер-ь‘‘
стоваришенв зареєстроване з обмеженою пору
кою, принимає від своїх членів і третих лиць
вкладки до опроцентованя по 5°/0. Ґарантпя ціл
ковита. Уділи по 50 корон. Позички уділяють
ся тілько властителям реальностий, вільних від
тягарів, за порукою двох членів. З позичок від
тягає ся десята часть на удїл.
Зголошеня о уділене аґенциї в місцевостях
де «Дн-Ьстер-ь» не є заступлений, приймають ся.
(60—?)
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Робітня

ТОВАРИСТВО ВЗАЇМНИХОБЕЗПЕЧЕНЬ
у Львові в домі „Просьвіти" Ринон ч. 10.
перше і одиноке руске товариство асекурацнйне
припоручене Всч. Духовеньству і всім вірним через
Ем. Кард. Митр, і Преосв. Еп. Ординарияти всїхтрех
Епархій, обезпечає будинки, худобу, господарскі
знаряди, збіже в зернї і соломі, сіно в стогах
і будинках против шиід огневих за можливо найннзшою оплатою.

З

«Правда» письмо лїтер.-полїт. з року 1873, 76, 77,
79, від 89—94 но
.
' „ XI. (1878) 2 томи Т зр .; XIII. (часть літ.)
«Зоря» письмо лїтерат.-наукове рочн. III, V, VI
(1885) без бібл. Зорі
рочники VIII. (1887) IX. (1888) X. і XI. п
■ 5 зр., а XII.. XIII., XIV.. XV. і XVI. по
Д-р Огоновский. Істория рускої лїтерат. II. З зр
III. 4 зр., IV. .
„
Зішііеп аиї З ет СеЬіеІе (іег іиіЬ
ЗргасЬе .
;
„
Гальшка Острожска
Остап Вересай. картина хромолітографічна
Михайло Драгоманів. Галнцко-руске письменств
Куліш. Шекспірові твори перекл. ч. І. (давно 3 зр
„ Чорна Рада, повість .
„ Хуторна поезия
,, Крашанка
.
.
.
.
Юрий Федькович. Довбуш
„
Повісти і оповіданя
„
Як козам роги виправляють
Д. Млака. Руска хата. Буковнньскнн альманах
Іван Нечуй. Повісти і оповіданя
„
Сьвітогляд україньского народа
„
Кайдашева сїмя
.,
Навіжена, повість .
.
Над Чорним морем
Хмари, повість
„
Причепа, повість
Микола Джеря, повість
Поміж ворогами
„
Попались
Ф. Заревич. Бондарівна
Дрозд. В гостях добре, дома ліпше (огіов.)
Евг. Горницкий. Орлеаньска Діва, перекл. стих.
Гуцул і Гуцулка, дві картини олійні по .
Памяткове число «Зорі» в ювилей Русалки Дні
стрової .
•
■
•
Д-р Ом. К алїтовскнй. Апокрифічна література
О. Партпцкий. Провідні ідеї в письмах Тараса
Шевченка
„
Темні місця в слові о полку Ігорев
.,
Слово о полку Ігоревім.
Скандннавщпна в давній Руси
„
Істория старинна Галичини
М. Вовчок. Народні оповіданя, І. 45 кр., II. 35 кр. III
О. Стодольскнй. Етноґрафпя Славянщини
М. Цар. Надельмаєр, апостол свободи
H. Устиянович. Повісти
Байда. Одисеєві плавники
„
Одисея ч. І. И.
I. її. О вихованю. Підручник для женіцин
Іван Франко. Жіноча неволя в рускнх піснях на
родннх
Захар Беркут, образ гром. житя Ру
”
си в XIII.
”
Доповнене до Правди
Фавст, трагедії я І’етого
„
Наші коляди, студпя .
,,
Без праці
Украдене щастє) драма
Лис Микита
Нарис історії! фільософиї
„
Абу Казсмові каццї
Денис. З ріжннх країв і народів
Гр. Григориввич. ІІІляхта ходачкова, комедпя
І. Ланска. Обрусителї, повість з рос. житя, 2 ч
О. Обачний. Соцнялїсти межи семинаристамн
Григ. Квітка. Маруся, оповідане.
Яков Миколаєвич. Опис новіта Каменецкого
Др. Юл( Целевич. Істория скиту Манявского
Закон о загальнім ополченю
Н. Гоголь. Оповіданії .
.
•
„
Вечерннцї .
.
.
.
„
Мертві душі, повість
С. Нагнибіда. Про руску иравоиись
Абґар Солтан. При стрілецкій ватрі

у б р а н ь ж ін о ч и х

тапіцер і декоратор

у Львові, Ринок ч. 25.,

у Львові, улиця Личаківска ч. 22

(І. поверх)

принимає всякі замовленя на роботи
входячі в обсяг тапіцерства і декора
цій як: оббиване меблів, уряджене по
коїв, виклеюване покоїв тапетами а за
разом завішуване фіранок виконує з
комфортом і т. д.

приймає всїлякі замовленя і виготовляє їх з ґу[ стом і елєґаншією після найсьвіжійишх журналів.

і
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Марцелій Ґонсьоровский

НАРОДНА ТОРГОВЛЯ
приймає замовлена і посередннчить в закупні:

&

Всякі порученя виготовлюе по доступ
них цінах і в найкоротшім часі.

Сьвітло церковне
впрост з фабрики Іа по 70 зр., На по '£
64 зр. за 100 кіл. Іосо фабрика.
Ж

Ж -

'

Ж

т

~

Ж"

Вино

в бочках о 135 літрах, а то Самородне
’>.•* почавши від 70 зр. за бочку І о с о
місце продукциї.
<♦>
Ш
Зі складів висилає: К А В У но 5 кіл. -ї .;*
Т

посилках почт. в цїнї по: зр. 9-20, 10-20,
10-70,11-20, а енецияльність по 12-20 франко

62- ?

РОБІТНЯ СТОЛЯРСКА

МИХАЙЛА

>

Виконує всілякі роботи столярскі а іменно,
меблі, портдлї, іконостаси церковні, лавкі шкіль
ні і церковні як також будовляні роботи при
нимає по уміркованих цінах.

'ЙІ

З поважанєм
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Видає й відповідає за редакцию: СтеФан Кульчицкий.

ВАСІР

у Львові, улиця Різницка ч. ІЗ

лх. ВИНО в 5 кіл. барилках по зр. З-—, 3 70,
, Ж 410, 4’90 франко. — Иньші товари по
уміренихх цінах,
цінах.
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М В АС И Л И Ц Я
З Друкарні В. А. Шнйковского.

