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Виходить у Львові що дня •
| крім неділь і руских сьвят *1
о год. 6-ій пополуднії.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция «Руслана» під ч. 5
ул. Лї н д о г о. — Експедиция
місцева в Аґенциї Соколовского
в пасажі Гавсмана.
’
Рукописи звертає ся лише
на попереднє застережене. — і
Реклямацпї неопечатані вільні
від порта. — Оголошена зви
чайні приймають ся но ціні
10 кр. від стрічки, а в «Наді
сланім» 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесеня по
- 15 кр. від стрічки.
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на >РУ СЛАНА» виносить:

в Австри :
на
на
на
на

цілий рік .
пів року .
чверть року
міснць . .

Річник II.

. . 12 р. ав.
. . 6 р. ав.
.
3 р. ав.
. ,. 1 р. ав.

За границею:
на цілий рік

. . ?О рублів
або 40 франків
на пів року . . Ю рублів
або 20 франків
• Поодиноке число по 8 кр. ав. І

♦Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: а не возьмеш мнлости і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.» —{ 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевича.
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активним, — б р а т и з а д о б р у м о н ету . збирало ся в неділю і у вторник рано. На
Не щира воля веліла частині лівиці всту ради задержано в тайні. Се можна лише
Вісти з Відня.
пити на виспіє указану дорогу, а як-раз знати, що предметом нарад були питаня
З Відня пишуть нам під днем 27-го з л а єї в о л я . Лівиця змінила лише такти тактичні. Другі клюби правиці з виїмкою
вересня:
ку свою, с. є. б е з п о с е р е д н у о б с т р у к - клюбу руско-словіньско-хорватского не де
В сю ди в а р и т ь ся. Сими словами цию п е р е м ін и л а на по с е р е д ну. А бу батували доси. Парламентарна комісия пра
можна найвірнїйіпе начеркнути образ, який де ся посередна обструкция лежати в тім, виці була зібрана в неділю. На ній явив
витворив ся в віденьскім парляментї.’ Ва що лівиця в угодовій комісиї розширить ся і ґр. Тун і заявив, що він рад би з пра
рить ся на правици, варить ся на лївици розправи в безконечність поправками, а на вицею у д е р ж а т и к о н т ак т . О неї опер
і в кабінеті ґр. Туна клекоче.
коли би се не помогло, то она зробить те ти ся ґр. Тун ще не має охоти, принайКілька неділь тому взад думано, що саме в повній палаті, або возьме ся за меньше сего не с к а з а в . Заповіджене на
нова сесия на те лише збере ся, щоби як другі обструкцийні средства при другім чи понеділок вечером заеїданє комісиї відкли
найскорше єї відрочити по причині неак- таню предложень угодових т. є. при ухва- кано. Пос. Яворский яко предеїдатель єї
тивности нарляменту. Думано, що XV'. се леню угодового закона.
мав заявити, що н е м а субстрату до дискусия буде послїдною пробою, преднринятою
Сим способом думає лівиця з л о в и т и сиї. Але і посеред лівиці проявила ся дея
ґр. Туном, почім правительство буде мати ґр. Туна за обі руки, щоби не міг собі ка непевність. А спонуку до сего подав »Слазовсім свобідну руку і пекучу справу угоди раду давати §-ом 14-им. Обструкция безпо вяньскпй христ.-народний Союз«.
угорскої полагодить 14-им параграфом. середня виявить ся проте аж під копець
Читателям >Руслана« звісно, що ча
Здавалось іменно, що лівиця зірве вже пер падолиста. А то для того аж тоді, бо 15. стина словіньских послів і рускі посли по
ші засїданя прямою обструкциєю, іменно, падолиста з’обовязав ся ґр. Тун перед угор- ставили собі питане, чи і на дальше сто
що не допустить ані до першого читаня ским правительстпом, що скаже єму на яти їм при правиці, хоч ся правиця і пра
угодових предложень, анї до вибору кво- певно,* чи є або чи нема надії на парла вительство за ческо-нїмецкою справою спу
тової комісиї. Така і вийшла пароля з та ментарне переведене угоди? Може бути, стили з ока справи, дотикаючі »Союз«?
бору найрадикальнїйших Німців, з табору що лівиця ще і довше здержить ся від Те питане стоїть ще заєдно на дневнім
Шенерера і дуже близько при нїм стоячих безпосередної обструкциї і витриває в по порядку. Ним заінтересував ся вже кабі
нїмецких націоналів.
середній до кінця року. Ся послїдна евен- нет ґр. Туна, занила ся і правиця. Ґр. Тун
Сталось одпакож трохи инакше, хоч туальність була би навіть для неї наручнїн- переговорював вже на два заводи з предне зовсім добре. Шляхта нїмецка, проми ша. Ґр. Тун не міг би перед тим часом еїдателем »Согоза«ґ послом Повше, розпи
словці з ґрупки Мавтнера і социяльні де сказати угорскому нравительству: »не пе тував о думку руских послів у пос. Бармократи засьпівали нечаяно другої пісні. реведу угоди в парламенті*, бо парлямент віньского, а мін. Єнджейовнч у пос. ВахСказали іменно: Справу угоди з Угорщи на позір був би активний.
нянина. »Союз« сам відбув в понеділок
ною треба трактувати т р о х и о к р е м о від
За таку тактику приняла ся обструк- дві наради, а у вторник одну. На середу
язикового питаня в Чехії і на Мораві. Тре цийна в з а с а д і лівиця. Се одно. Додати рано зановіджено оиять заеїданє. І ті на
ба допустити до першого читаня угодових до сего можна ще і те, що послїдними ради ведуть ся в тайні. А наколи нинїшна
предложень в парляментї, треба вибрати днями посеред лівиці виявив ся м а л и й Кеіе1і8\уе1іг принесла деякі вісти з нарад
комісию асі Ііос, треба вибрати і квотову р о з д о р . Радикальна частина (Шенерерия- »Союза«, то можу вас заручити, що они
депутацию; треба — взагалі — парлямент нн і націонали) бажає іменно заінавґуро- з о в с ім н е в ір н і. Ранішнє заеїданє в по
зробити н е н а ч е активним, щоби вибити вати обструкцию з гори (безпосередну), неділок зійшло на обговірцї внесень і інґр. Туйовії з рук § 14-тий, а м ож е і єго коли другі Групи предложили виспіє зга терпеляций, які »Союз« має поставити в
змаганя до зміни конституциї. За голосом дану иосередну обструкцию. В сїй хвили палаті. В понеділок пополудни здавали
згаданих трех Груп лівиці підуть мабуть питане ще не рішене. В понеділок конфе поодинокі посли »Союза« справу з всего
і Другі сторонництва: поступовці і антисе ренцій! предеїдателїв клюбів лівиці розбила того, що помітили в краях, які заступають.
міти, труднїйше: націонали і Шенерерияни. ся. Заповіджена на вторник спільна нарада Розходилось передовсім о се, щоби клюб
Але не можна сю несподівану охочість клюбів не зібрала ся. В лївици — вариться. В ЦІЛОСТІ! дізнав ся, яке є положене і удеяких Груп лівиці, — зробити парлямент
Щож робить правиця ? Коло польске способленє в поодиноких краях? Доперва
Мошко (міряючи вже третому). Правда, що до. своєї школи молити ся Богу, — а як би вам
більше людий у мене, як у твоїй читальни, ге, хотїв хто забрати вашу шабасову бекешу, що би
ге, ге!
сказали ?
Данило. Та не диво, бо комаха завше летить
Мошко. Що ти хочеш, що ти хочеш нині
до сьвічки, аби згоріла.
і від мене! Чи я тебе тут кликав? Чи я тебе
Мошко (злий, голосно). Гаврило, чого стоїш? і тут тримаю?.. Чи я з тебе беру твій кожух?!
Хочеш брати, чи ні? Давай мішок! (Гаврило Іди собі, звідки тебе принесло, разом з твоїм
підступає скоро, аж спотикнув ся).
кожухом, а моя мука най зістане у мене (закру
Грицько. Та змилуйте ся, пане Мошку, дай чує зі злостию міх).
те і мені хоч жменю муки, аби бодай нині дїтям
Грицько. Так не дасьте инакше ?
кулешу засинати, (з розпукою) 3 чим я верну
Мошко (записує на одвірку). Він рівнає ме
до хати, коли они там кричать: тату їсти! Та-ж не до себе — свиняча морда! (павза).
не дам їм свої пальці глодати; де-ж мені пораГрицько. Ну, то що вже маю робити? Може
тувати ся в такій нужді; куди іти за їдою ?
ще до сьвят викуплю (скидає сїрак, відтак ко
Мошко. Дай застав, то дістанеш муки.
жух). Дїтям треба дати щось їсти...
Грицько. Та який-же-ж я вам дам застав?
Мошко (бере холоднокровно кожух і вино
У мене тілько всего що на менї.
сить до алькира на право).
Мошко. Давай кожух — тепер тепло, мо
жеш ходити в сїраку.
СЦЕНА V.
Кількох. Ой, та яке там ще тепло? Ще
Ті самі без Моткової і Мошка.
може і сніг упасти.
Грицько. Та се жінчин кожух, ми єго но
Грицько (півголосом). Отжидівска погань: ко
симо до спілки. Як єго дам, то жінка навіть не жух з хребта чоловікови здирає!
буде мала в чім до церкви пійти на Великдень.
Данило. Він ще і шкіру з вас облупить, а
Мошко. Ну, то пожичиш їй сїрака, а сам а ви єму за те будете кланяти ся.
перечекаєш дома.
Грицько. Го, го, ти мудрагель; добре тобі
Грицько. Та чи ви маєте сумлінє брати сьміяти с я ! Але де бідному чоловіковії запомоз мене остатний кожух? Адже ви ідете також чи ся, як не у жида.
і

ДО Б Р А З И Л І Ї !
Драма з галицкого еміґрациііного руху в 4 актах
Льва

Л о п а ти н ь ско го .

СЦЕНА IV.
Ті самі, Данило, Якимчук.
Якимчук (входить). Добрий день! (до М от
кової). Добрий день вам, пані М откова; дайте
чвертку горівки!
Данило. Я за себе дякую вам; я не буду
пити.
Якимчук. Не пєш горівки? То може пива?
Дайте нам, пані М откова, дві гальбі пива!
Данило. І за пиво дякую вам — не буду
нічого пити!
Моткова (злобно). Може єму вина принести,
коли він такий пан?
Якимчук. Наточіть пива, наточіть, як буде
на столі, то випє.
Моткова (бере сьвічку і ключі, виходить
головними дверми до льоху; Якимчук і Данило
сідають на лаві плечима до стола).
Данило. У вас ту завідно нині, пане Мошку ?

2 —
ві вторник рано почалась дебата над за , Крім насінь, огородовинн і хорошої колєкциї
гальною ситуациєю політичного. Дебата І ОВОЧІВ Р. ту великий збір огородничнх приладів
ся буде продовжати ся в середу і слідую і машин анґлїйскої системи. Від ґралїв і лопа
чих днях. Розуміє ся, що гадки важать ти, аж до приладу зриваня овочий і тискарнї є
ся, бо і крок, намірений »Союзом«, важ тут все, чим треба в раціональний спосіб працю
кий. Дехто пре до опозицій', дехто про вати в садї і в огороді. Мовби декорацию тої
тивний сему зворотови. Дискусію під про салї становить прегарна колєкция 130 відмін
водом пос. Повше веде ся дуже поважно, півоній, що розложені на довжезнім столї пред
але результат годі предвидїти. То одно ставляють ся мов чудовий, пестрий килим.
ДОСІ! певне, що »Союз« піде дорогою, яку
Дуже інтересна і поучаюча є збірка и. Совибере, с о л ід а р н о . Далі і се певне, що купа шкідних і пожиточних комах, хрущів
»Союз« перед зрішенєм справи в ід н е с е і випханих птахів. При кождім птаху написано,
ся до п р о ч и х к л ю б ів п р а в и ц і і до чи він шкідливий, чи пожиточний для господар
п р а в и т е л ь с т в а з з а п и т а н е м , що они ства, і не одно можна там довідати ся, або при
д у м а ю т ь з р о б и т и ? Сего домагає ся гадати собі, що забуло ся, або чого не знало
принцип льояльности, з якою »Союз« за- ся. Так пр. крук і гайворон зачислені до пожи
всїгдн відносив- ся до своїх алїянтів. «Со точних птахів, ворона, кавка і сорока до шкід
ю з« мусить провірнти терен, заким буде ників: сова і каня пожиточні, пугач і яструб
міг рішити ся в сю або другу сторону.
шкідливі і др. В тій самій сали виставлено та
Доси забирали слово на засїданях кож незлічимі роди і відміни ріжних насінь огоклюбу посли: др. Робіч, Шуклє, Вахнянин, роднини. Для рільників і огородників ся колєк
Венцайс, Ґреґорец, ГІфайфер, Жітнї'к, Ву- ция дуже цікава; не одно можуть гам вибрати
ковіч, Ляґіня і Ферянчіч.
і приспособити до власного ужитку. Дирекция
Ми сказали в горі, що і в кабінеті вистави подає на жадане всякі потрібні інфор
варить ся. Так є! Варить ся і там, бо по- мація .
Нарешті' на дворі, побіч павільону штуки,
казуєсь, що деякі міністри не ідуть одна
ковою дорогою з ґр. Туном, а дїланє їх стоїть пасіка з яких сто улиїв найріжнороднїйвиходить радше в користь лівиці, ніж в I ших систем, від простого пняка і соломянки,
користь правиці. Іменно в славяньских аж до люксусових улиїв, гарно полїтурованих і
альпейских краях орґани адміністрацій ошклених. По другій стороні засаджений цілий
ідуть на руку Німцям і Італїянцям, лише садок молодих овочевих щеп, на котрих мож
не Славянам. Тут в кабінеті належало би на студіювати ріжні роди щепленя.
Ціла вистава представляє ся дуже богатою
проте також зробити лад, щоби акцпя єго
і
поучаючою.
Само розложенє предметів, як і
була одноцїльнїйша від дотеперішної. Така
нагромаджена скількість та ріжнородність оказів,
є загальна думка посеред правиці.

Пчільничо-огороднича вистава.
Перед кількома днями отворили у Львові
пчільничо-огородничу виставу в трех великих иовиставових павільонах. В павільонї штуки розтаборила ся вистава цьвітів. Взяли в ній участь
переважно львівскі огородники, що цілі свої
теплярнї перенесли сюда і заложили всі салі
того просторого павільону величезним богацгвом
полудневих цьвітів і ростин. Найкрасші і найрідші предмети виставила тут огороднича спіл
ка Русина Волиньскогоі Качиньского. Они зани
ли своїми цьвітами величезну середучу авлю
і одну побічну салю, де попри насїня і штучні
цьвіти виставили також весільний стіл, чудово
прибраний цьвітами. Гарні цьвіти виставили та
кож огородники Штарк і ІІйонткевич і тегілярня ґр. Кароля Лянцкоровского з Роздолу. В біч
ній сали перемиский огородник Боднар (Русин)
виставив прегарні вироби штучних цьвітів і ко
шиків на цьвіти. Бр. Брунїцкий зпід Стрия по
другій стороні нагромадив дуже цікаві предме
ти, відносячі ся до садівництва і городництва.

сьвідчить о великій старанности виставового
комітету. Львівска публика спішить громадно
оглядати сю інтересну виставу і на пустім зви
чайно повиставовім місци настало тепер знов
житє і рух. Але Львовян веде там тілько цікавість
і жадоба розривки — иньшого хісна нема для
них з тої вистави. Та добре було би заохотити
селян, щоби звиджували сю виставу. Для них
мало би се дійсний пожиток. А се-ж і повинно
бути найпершою цїлию вистави, щоби дати по
чин до улїишень насїня або удосконалена упра
ви огороднини і садовини та заохотити і вка
зати способи такої важної галузи господарства,
як пчільництво.
Онодї звиджували виставу делегати »коІек
гоІпіегусЬ«, між котрими ми бачили також богато руских селян та міщан. По звидженю ви
стави они фотографували ся на повиставовій
площи в двох Групах; при тій нагоді можна бу
ло обчислити число делегатів на яких 400 людий. Але про той з’їзд напишемо окремо.
Однак все таки сей павільон носить на собі
цїху люксусу задля переваги полудневих, теплярних і вазонкових цьвітів. Другий павільон,
матейківский (де підчас вистави були поміщені
образи Матейка) призначений на консерви яри-

Данило. Ой добре ви запомогли ся, що всі нули всі як один чоловік — громада великий

на жебраків посходили.
чоловік — то ми могли би заложити і свій
Грицько. Не великий і ти богач між нами громадский шпихлїр, не такий жндівский (пока
жебраками. А ожениш ся, чекай!... дістанеш жін зує ногою на міхи) і свою касу пожичкову, без
ку тай дїтий кількоро, чекай, чекай!... Станеш таких заставів (показує головою на алькир) і
своїм господарем, то і ти прийдеш та поклониш свою крамницю, без такої трупи, що в онтих
ся Мошкови.
бочках.
Данило (з насьмішкою). Та правда, чому-ж
Моткова (кричить). Що! що ти бунтуєш!
би не прийти до него з поклоном!... Він прецінь що ти ту хочеш!? Мо^зге, Ьегзіу, к іт ге агаи,
радний в громаді', а до того часу то може і Ьегзіу іуиз зсйтіззі <1ег 603! К і т !
війтом стане- Та-ж він наш порадник і опікун в
селї: знає порадити, як кому ґрунту збути ся,
СЦЕНА VI.
як за гонір правувати ся, як за море виїхати,
Ті самі, Мошко і Моткова.
як на читальників уїдати! А єго жінка, Рухля,
научить мою жінку, мотки за горівку міняти
Мошко. 4¥изу, яив зсЬгауяІ сіу!
тай дасть єї нумера на льотерию, тай нарадить
Моткова (до Данила) То ти бунтуєш людий?
таку ворожку, що єї іцастє приверне. А як обоє ти розбійник! ти рабівник ти !
будемо хрестини справляти, то найдемо оттут
Данило. Слухай жидівко, ти не тикай мені!
(показує на шинквас) свою потішницю а на по А за те, що називаєш мене, будеш відповідати!
минки свою розраду, а як нам буде весело, то
Мошко. \Уиз зсішцзі; <1у агсу ? <1і шезгі^еие!
прийдемо забавити ся при сивусі, а як посму Ьазз аЬ уот По)! 8іе11 сіаз Віег а т ТізсЬ!
тимо ся, то запємо горе, а як побємо ся, то
Моткова. ЕсЬ уууй пузгі. йа§ іЬи Ьіпаиз,
прийдемо бодай;синяки мастити оковитою. Ту Неп СапеГ!
в корчмі найде ся завсїгди розрада тай по
Мошко (вириває від неї пиво і ставляє ду
рада.
же привітно, стираючи стіл перед обома).
Якимчук (нагло). Тшш! жидівка іде.
Данило. Я того пива не буду пити.
Моткова (входить).
Мошко (усьміхає ся чемно). Чому не будете
Данило. Нехай іде, то і она почує (до лю -) пити? Пиво сьвіже!
дий). А я вам кажу: як би ви, люди добрі, гор-,
Данило Я не пю в корчмі нічого.
нули ся до читальні, а просьвітили ся та ста-І
Мошко. А де-ж ви пєте, як не в корчмі?

нн, меди, настоянки і овочеві вина. Попри те
находять ся тут також гарна збірка садовини.
Сей павільон не так вже займаючий, бо око
обоятно пересуває ся по ріжнобарвних фляшках
теренівок, овочівок, ожинівок і як там всі го
рівки називають ся, медах та винах, котрі могуть заняти тілько иіднебінє. Але всеж таки
для господаря є ту нагода пересьвідчити ся, які
всілякі, здорові і чисті напитки він може при
господарстві сам продуковати. Се не одному
вийшло би добре і на кишеню і на здоровлє.
Може і найгарнїйші прібки того домашнього
промислу виставив Русин Іван Мартинків, з Но
вого Мизуня. В двох величезних слоях стоїть
жовтоясний гірский мід-патока. Попри те ріжні
питні меди, горівки і вина. Також з Угринова
старого є кілька фляшок старшого і молодшого
питного меду з рускими написями (хто виставцем, нема подано).
В побічній сали того павільону находять
ся всякі машини і прилади для пасічництва.
Є се дуже інтересна збірка для заводових
ГІЧІЛЬНИКІВ.

Але найкрасший вид подає третин паві
льон, давнїйиіа музична галя. Величезний сей
будинок цілий заставлений довженними столами
а на них розложена всяка садовина та огороднина.
Така незмірима сила що пайкрасших плодів на до
лині в сали і по ґалєриях аж промовляє до чоло
віка, стати веґетариянином. От, справдішня благо
дать плідної осени! Яблока як гарбузята, грушки
як збанки, гарбузи як кадовби, кукурузи як то
полі,' огірки як кілє, фасолї та боби як огірки,
бараболі як голови і т. д. — все у великаньских розмірах і все здорове, сьвіже, аж мило
дивити ся. А крім того, чого там ще нема?!
Ріжні видані і невидані роди та відміни огороднини
та садовини. Самих бараболь має бути над 200
родів! І так всюда, при кождім овочі аж до ви
нограду, бросквинь і ананасів.

ВІСТИ політичні.
Про теперішну ситуацию в раді державній
поміщає Роїііік письмо з Відня під вчерашною
датою, в котрім вказує з осторогою на чимраз
більше заостренє ситуациї. Вславяньскім християньско-народнім Союзі —пише Роїііік—кипить, а
того забуреня не можна ніяк легковажити, бо оно
може стати критичним для правительства, а і для
дальшого істнованя більшости представляє не
малу небезпечність. Сей славяньский християньско-народний Союз є цінною складовою частию
більшости; тепер-жеж так правительству як
і своїм союзникам ставить альтернативу: або
най сповнять оправдані жаданя Словінців, Хор
ватів і Русинів, або правительство і парламен
тарна більшість не будуть могли дальше числити
на поміч того Согоза. Не видає ся нам правдо
подібним, щоби на нинішнім рішаючім засіданні
Данило. Всюда, де схочу: дома, на поли —
тілько не в корчмі!
Мошко (іронічно). Ой, ой, ой, які ви ро
зумні; а чому-ж в корчмі нї?
Данило. Бо ту розпуста, ошуканьство і здир
ство!
Мошко (вибухає крайнє роз’ярений). А чого
ти ту прийшов?
Данило. Чого? корчма вільна для кождого.
Мошко (забирає пиво, що аж розливаєсь).
Хто не пє, той не сьміє нападати на корчму.
Марш за двері!
Данило (розсїдає ся вигідно). Диви ся, жи
де, не маршай, аби я тобі не заграв марша!
Мошко. Ту моя хата, ти не сьмієш мене на
падати; я подам тебе до суду!
Данило. Ту є цїсарский ферляґ, ти мені му
сиш тютюну продати!
Мошко (остовпів, павза). Ге, що?... ферляґ?...
Данило (встає поволи, іде до шинквасу). Є
у фер-іяґу той паньский тютюн по 50 кр.?
Моткова. Тобі забагло ся паньского, бо
знаєш, що такого нема.
Данило. Ти мені не тикай, жидівко! Ти не
пасла свині зі мною, бо то трейф!
Моткова. Маєте чотири пачки за 52 крайцарі (кидає).
Данило. То мені виходить за дорого... Може
є пачки по 24 ?
Моткова. Таких нема.

— з —
Кїііобу прпнято більшостию голосів вне
сене нос. Крека на виступлене зі звязи біль
шосте. Противно віримо, що приймуть там по
середнії че внесене нос. Вахнянина з візванєм
виборчого комітету правиці, »щоби інтервенїовала правптельство в інтересі Словінців, Хорва
тів і Русинів і заняла ся з успіхом знесенєм
нестерпимих відносин в згаданих краях*.
Хоть і як дуже тота заява оглядає ся на
правицю, однак правиця буде мусїла уважати
єї за ультіматум, котре повинно спонукати иньіпі Групи більшості! вийти з тої резерви, з якою
заховують ся супротив правительства і вступи
ти ся з цілою сплою за інтересами союзників.
В тім випадку прийде отже до малої катастро
фи в правици, котра повинна подати доказ, чи
більшість має досить сили, щоби справу, яку за
ступає, дійсно змогла передерти. До нрезидиї п ал а
ти пан і в надіслав мінїстер судівництва письмо,
в котрім повідомляє про заведене наглих судів
і виїмкового стану в повітах західної Галичи
ни і знесене судів присяглих. По вияснешо при
чин, які примусили правптельство до тих над
звичайних заряджень, заповідає мінїстер, що
знесене компетенциї судів присяглих в випад
ках рабунку, підпалена, крадїжи і злосливого
ушкодженя чужого добра буде що найменьше
треватн до дня ЗО червня 1899 року.
До с п р а в и Д р а й ф у с а у Франциї долу
чила ся тепер ще справа Пікарта. Від дня
арештованя Пікарта до нині меньше вже го
ворять о Драйфусї, липі о Пікартї. Не розхо
дить ся вже о давні судові вироки, лиш о не
безпечну гру, яку з конституцийним правительством веде Цурлїндеп і війскове сторонництво.
Пишуть о диктатурі фальшівників, бажаючих
знищити чоловіка, котрий відкрив всі фальшівппцтва. Слн би Бріссон не станув в обороні
републики, Франция опинила би ся перед капітуляциєю революцій, ждучи на смертельний
удар. З великим напруженєм вижидають подій
найблизших днів. Явний конфлікт війскового
сторонництва з правительством не дасть ся
оминути. Також фінансові сфери зачинають
непокоїтись: настрій на парискій біржі пригно
блений. З многих сторін запевняють, що Бріссонови, сли не хоче до решти стратити поваги
і впливу, не лишавсь нїчо иньшого, як нагнати
иариского Губернатора Цурлїндена. Критика ударила також на гіршу ніж дволичну ролю, яку
в цілім тім скандалі відграє президент Фор.
Нема вже сумніву, що Фор взяв чинну участь
в заговорі війскової партиї. Криза дійшла вже
імовірно до кульмінацийної точки і кожда хви
ля може принести сензацийні вісти. Грізна по
става шефів армії застановила вже й неодного
прихильника ревізиї так, що они для сьвятого
спокою готові були лишити справу невиясненою
і посьвятнти можливо невинного чоловіка. Од
нак Бріссон затяв ся і постановив за всяку цїТОГО

Данило. То може є пачки по 17 кр.?
Мошкова. І таких нема.
Данило. То може є дзиґара-султани ?
Мошкова. Нема!
Данило. То дайте мені дамскі!
Мошкова. Нема!
Данило. То дайте мені драма за пів но
вого!
Мошкова. Нема!
Данило. Чи ви чули, люди, щоби у ферляґу я

не дістав жадного тютюну. Абисьте посьвідчили,
де буде треба.
Мошкова (кидає ему одну иапіроску). На
маєш драма, абись не дочекав єго викурити!
Данило (запалює поволи, люди сьміють ся;
віддаляючись, говорить при дверях). Тепер я
вже іду, а ви люди ходіть за мною. Не слухайте
того жида. Він хоче загарбати ваші ґрунта, а
вас виправити до Америки з торбами. Стережіть
ся тої пявки!
Мошко (з кулаками до Данила). Я тобі
зроблю безголове, ти розбійнику! (Данило ви
простував ся против жида, що той з ляком по
дав ся взад; відтак Мошко хапає з під лави со
киру, та біжить з нею до дверий, але боязливо
заглядає тілько через шпару; люди сьміють ся).
Дальше буде.

в Будапешті. Ставав він яко оферент купна
Майдану середного. Купно виносило 11.000 зр.,
а що Граф не мав гроший, отже дав двом фа
кторам з Галича за продаж волів 10О0 зр , а
решту залатав двома векслями, що вийшли з
обігу. Ґр. Коритовский каже, що посідає на Угорщинї 21.000 морґів землі, а в Берлині 4.000
будівляної ПЛОЩ І!.
— Президент чілїйскої републики дістав апо
плектичного пораженя і нема надії' удержаня
єго при житю.
— Страшна катастрофа лучила ся на зелїзничій стациї Разарівцї, триста верств від Москви.
Сім осіб із зелїзничої служби понесло смерть,
на місци. Трох подорожних є тяжко ранених.
Дванцять шість ваґонів поторощених на дрібні
тріски.
— Процес о подружє. Окружний суд в Бере
жанах має на днях рішити цікавий процес о уневажненє подружя. Справа була така: Перед
кільканайцяти роками донька арендаря з Конюх
вийшла замуж за одного бережаньского купця,
також жида, а вінчане відбуло ся цілком ле
— В столітню річницю появленя Енеїдн Івана тально після обовязуючих приписів. Перед троКотляревского заходять ся рускі товариства у ма роками жінка покинула чоловіка, замешка
Львові устроїти торжество для звеличана тої ла постійно при родичах в Конюхах і навязала
важної хвилї відроджена нашої літератури. Тор знайомство з тамошним громадским писарем,
жество відбуде ся при кінци жовтня, а обчи християнином, молодшим від неї о кільканадцять
слене на два дни. Зложать ся на него концерт і літ. В осени 1897 р. вихрестила ся она у Льво
торжественне представлене «Наталки Полтавки*, ві і узискавши від Папи диспензу від першого
Академія, присьвячена ювилеєви, а опісля спіль подружя, вийшла замуж за того писаря. Прокуний комерс. При тій нагоді має відбути ся та ратория державна в Бережанах розпочала з укож з’їзд руских письменників, на котрім обго ряду доходженє о злочин двоженьетва і відсту
ворить ся справа заснована письменьского то пила акти львівскій прокуратори'!, бо друге він
вариства. Засноване такого товариства було би чане відбуло ся у Львові. Однак львівска пронайкрасшою памяткою столїтної річниці дїяль- куратория занехала доходженя, узнаючи, що ці
ности нашого першого народного иисателя і ла справа не має в собі нічого каридостойного.
взагалі відроджена народної літератури.
Тепер перший чоловік, жид, вніс до бережань
— Місия духовна відбуде ся в днях 1, 2, і З ского суду жалобу о уневажненє другого подру
жовтня с. р. в М ин ули чині, декаиата надвір- жи. Тамошні правничі круги з цїкавостию очі
няньского.
кують приговора, котрий подекуди буде маги за— Утеча кс. Стояловсного. Як звісно, кс. Сто ’садниче значінє.
яловский був недавно тому в Чачи на Угорщи
— Турецким дневникам не позволила тамошна
ні' арештований і відведений жандармами до цензура анї слівцем згадати о властивій причині
суду. На шляху однак межи Сольною а Тренчи- смертн австрийскої цїсаревої. Подали они лише
ном утік з вагону, що находив ся вже в бігу. коротку телєґраму такого змісту: «Австрийска
Поїзд сейчас задержано, але кс. Стояловского цїсарева померла нині серед пожалована гідних
вже не зловлено. Кс. Стояловский явив ся оно обставин.* Мимо сего вість о замордованю цїса
дї у Львові на з’їзді' «кбіек гоІпісгусЬ*.
ревої розійшла ся летом блискавиці по цілій
— Міністри Єнджейович, Кайцль, Бернрайтер Туреччині і викликала всюди глубокий жаль і
і Каст одержали гідність тайних радників.
снівчутє. Подібно після замордована францу— Вибори на Буковині'. Дня 27. с. м. відбули ского президента Саді-Карнота оголосили турецкі
тя на Буковині' вибори до сойму з міст. Вибра дневники, що президент «при кінци обіду учув
ні: в Чернівцях наново бурмістр Кохановский, ся нездоровим і небавом потім віддав духа*.
знїмчений Поляк і президент торговельної пала Так само писали турецкі Газети о замордованю
ти др. Рот, Нїмец ліберал. В иньших містах пе перского шаха, котрий «помер виходячи з
рейшли правительственні кандидати. В Радівцях мошеї*.
др. Кіпнер, в Сереті радник Пбмпе, в Сучаві Де
— Помер в Харкові Іван Мороз, один з ліп
Льож. Жаден з них не мав противного канди ших руских сценічних артистів, директор теа
дата. Торговельна палата в Чернівцях вибрала тральної трупи, дня 12-го вересня с. р. в 29-ім
ЛянГенгана і Тітінґера.
році житя. Покійний полишив вдову, звісну в
— Щедрий дар. З нагоди цїсарского ювилея Галичині артистку Фіцнерівну і одну дитину.
дарував о. др. Іван Ґробельский, крилошанин
з Станилавова 100 зр. на Бурсу ім. о. Николая
в Перемишли.

ну справу вияснити. На поелїдній нараді кабі
нету мінїстер судівництва захитав ся і заявив
ся против ревізиї. Тоді Бріссон предложив єму
заміну ресорту. Перемінюючи ся в міністра су
дівництва Бріссон хотів взяти на себе одвічальність за ревізию. Бачучи таку рішучість пре
зидента, міністер судівництва заявив ся вже
сам за ревізиєю. З разу нарід чудував ся, що
кабінет ухвалив ревізию мимо того, що комісия
для ревізиї процесів заявилась против ревізиї.
Тепер вийшло на верх, що комісия відкинула
ревізию, бо заявила ся за цілковитим знесенєм
засуду. Енергія і рішучість Бріссона і постано
влене ревізиї процесу вплинуло успокоюючо на
публичну опінїю. Жінці Драйфуса позволено
відвідати чоловіка і повідомити єго о ревізиї.

Н о в її н к и.

— Фабрику Фальшивих австрийских банкнотів

Т е л є ґ р а м и.

5 і 10 ґульденових викрито в Цюриху. Увязнено пятьох фальшівників.
Відень, 29. вересня. Вірноконституцийний
— Нова церква з твердого материялу буде бу- клюб великої посїлости на нинішнім заеїданю
довати ся в Стенятинї, сокальского повіта, кош палати має поставити нагляче внесене з візва
том 20.600 зр. Будова буде віддана передири- нєм правительства, щоби подало до відомості!
ємцеви, котрий має явити ся в стенятиньскім зміст иорозуміня, яке уложило з угорским
церковнім комітеті'. Справою будови нової цер
кви займає ся місцевий парох о. декан Йо- правительством. Се внесене має також містити
жадане, щоби ,угодові закону предложено безсиф Яюс.
— З ц. к. Дирекциї зелїзниць державних. З днем проволочно раді державній, щоби она могла за
1. жовтня с. р. буде заведений зимовий розклад раз приступити до першого читаня.
їзди. Розклад для Львова подамо завтра.
Відень, 29. вересня. Комітет правиці зій
— Підмоги на будову доріг. В краєвім будже- шов ся вчера по полудни на конференцию, на
тї на 1898 рік призначив Сойм до розпорядимости Виділу краєвого квоту 390.000 зр. на під котру прибули також президент міністрів ґр.
моги для повітів і громад на будову доріг в Тун і члени президиї палати. Конференция трекраю. Відтак ухвалив Сойм, що по санкціоно- вала три години і занимала ся виключно спра
ваню закона о бонїфікациї з галицкого фонду вами тактичного поступованя.
пропінацийного в користь фонду краєвого, буде
Рим, 29. вересня. Після донесеня Ііаіі-Ї веї
міг Видїл краєвнй видати в 1898 році 25.000 зр.
на підмоги для доріг і 20.000 зр. на фонд по европейскі держави згодили ся на пропозицию
зичковий дороговий. Отже згаданий закон одер Італії що до скликаня міжнародного конгресу
жав вже цїсарску санкцию і з тої причини Ви для обговореня спільної акцпї против анархі
діл краєвий міг признати дальші підмоги на бу стів. Одна Франция не дала ще відповіди, але
дову доріг. Ті підмоги одержали між иньшими
виділи повітові: Бучач на дорогу Нижнїв-Язло- і она, як здає ся, не займе відмінного становець 5000 зр., Добромиль на дорогу Коростно- виска.
Кузьмина 4000 зр., Ярослав на дорогу ПереКопенгаґа, 29. вересня. Королева Людвика
ворск-Бистровицї 4000 зр., на дорогу Сїнява- тяжко занепала на здоровлю. Ціла королївска
Майдан 3000 зр., Калуш на дорогу Калуш-Ясе
нів 3000 зр., Львів на дорогу в Збоїсках 3000 родина зібрала ся коло ліжка небезпечно хорої
зр., Мостиска на дорогу Мостиска-Гусаків-Пакість королевої.
2000 зр., Рогатин на дорогу Рогатин-Черче 1164
Турин, 29. вересня. Загальні збори міжна
зр., Старемісто на дорогу Лаврів-Мшанець 2000 родного бюра мирового вислали телеграму до
зр., Теребовля на дорогу Янів-Кобиловолоки
3000 зр. і Збараж на дорогу до Підволочиск чілїйского президента, відзиваючись до єго
людского почутя, щоби занехав війну з Арген
і Березовицї 3815 зр.
— ҐраФИ-обманцї. Увязнений онодї за обмань- тиною, а но мисли мирного зазиву царя Нико
ство ґр.Константин Мора Коритовский, сповнив єго лая II. згодив ся на рішене полюбовного судув спілці' з Йосифом бр. Бруницким і Едвардом
Гр. Потоцким. Ґр. Коритовский мешкав постійно

4
Розклад їзди поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го мая 1898.

РОБІТНЯ СУКОНЬ ДАМСКИХ

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

Емілії Соколовскої

Іцкан (Ґалацу, Ясс), Сучави
Зимної води від 8/5 до "/» влучно
Янова
Тернополя і Бродів на дворець Підзамче,
Сокаля і Рави рускої
Лавочного (Пешту) Калуша, Стрия
Тернополя і Бродів на дворець головний,
Кракова від 15/„ до ,6/9 влучно
Іцкан, Сучави
Ярослава, Любачева
Янова
, Кракова (Відня, Берліна, Вороцлава)
Сколього, Стрия (Гребенова в. 10/ , д о 31'9)
, Іцкан (Букарешту, Ґалацу, Ясс) Сучави
, Підволочиск (Кієва, Одессн) на дв. Підз.
на дв. гол.
„
Козови, Бродів на дв. Підз.
на дв. гол.
Іцкан, Сучави
, Сокаля, Белзця і Любачева

645
7-30
740
7'50
755
805
8155 І
9-05

150

1035
10-45

Г01
1-30
1-40
1.50
215
230
5-00
525
5-40
5-55

8- 45
939
9-45

9-55

1-55
2-08

до
я
„
„
„
„
„
„

8-50
915
9-25
9-35
9 53
9-55
10-55
12 05
2-15

2-40
2-50

приймає ласкаві замовлена і виконує їх Густо
206
вно і по приступних цінах.
39-104
Н А У К У КРО Ю уділяє в осібних годинах.
Замісцеві панночки приймає на помешк анє.

зі Львова

6-00
605
6-15
8-35

„
„
„
„
„
_

300
3-11
316
3-26
4’55

„
„
„
„
„

Підволочиск, Бродів з голови, двірця
Іцкан (Букарешту, Ясс, Ґалацу)
Підволочиск; Бродів з дв. Підзамча
Кракова (Відня, Берліна)
„
я
Варшави)
Сколього ВІД "7, ДО 3,/8 ВЛ.
Янова
Підволочиск, Бродів з дв. головного
з дв. Підзамче
Белзця, Рави рускої, Сокаля
Іцкан, Сопова, Бергомету, Сучави
Янова від
до 15/9 тілько в нед. і сьв.
Брухович від 8/„ до
„
Іцкан (Ясс, Букарешту)
Кракова (Відня, Берліна)
Стрия, Сколього тілько від ’/, до 30/8
Янова
Зимної води тілько від 8/6 до "/» вл.
Брухович
„
, „ „ „
Ярослави, Самбора через Перемишль

410
до Кракова (Відня, Берліна, М Ляборч)
з Підволочиск, Козови, Грималова на Підз.
5-20
на дв. головний
„ Лавочного (Мункача, Пешту) Борислава
6- 20
„ Янова від V» до 15,'в тілько в нед. і сьв.
„ Кракова (Відня)
6-30
„ Іцкан, Радівцїв, Кімполюнґа Сучави
„ Янова від */в Д° 1в/в * “ Я ’*/» Д° 8°/« щодень
6-40
„ Кракова (Відня, Берліна, Варшави)
10-40
від ’/» Д° 16/я вл. тілько в неділю і сьвята
6’55
„ Тернополя з двірця головного
я Бруховвч тілько від ’/а до 30/6і від *•/„ до **/,
7-00
„ Лавочного (Мункача, Пешту)
від ’/, до 15/я влучно
7-Ю
„ Сокаля, Рави рускої
8-53
„ Янова від «/в ДО ’6/9 тілько в будні дни
7-15
„ Тернополя з двірця Підзамче
910
„ Кракова (Відня, Берліна, Варшави)
8-40
„ Янова від ’/» ДО “"/в і ,в/» ДО :ю/9 вл.
я Підволочиск, Бродів на двор. Підзамче
щодень, від ’/« до ,6/в в нед. і сьвята
„ Іпкан. (Букарешту, Ясс, Ґалацу, Сучави)
10-05
„ Іцкан (Ясс, Ґалацу) Сучави
> Підволочиск, Бродів на дв. головний
1100
„ Підволочиск, Бродів з дв. головного
„ Лавочного (Пешту) Хирова, Борислава
10-30
11- 27
з дв. Підзамче
„ Сколього, Калуша, Борислава.
12-15
години 59 мінут рано.
1А1ИТКА: Пора нічна числить ся від 6 години вечером до
іменно: 12 год. часу. середно-европейПас середно-европейский ріжнить ся від часу львівсксго о 86 мінут,
свого = 12 год. 36 мін. часу львівского. — Бюро інформацийне ц. к. зел. держ. (Львів, ул. Третого мая,
готель Імперяль) уділяє пояснень в справах зелїзничих, продає білети всякого рода і розклади їзди.
3.04
3-30
6- Ю
7-57
812
8-31

*
Галицний Банк кредитовий &*
по ча в ш и від 1 л ю то го 1890 видає
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від дня І мая 1890 по 4 % з 30-днев. речинцем вииовідж еня.
Л ьвів, дня 31 січ н я 1890.

Дирекция
»

........

НАРОДНА ТОРГОВАЯ
приймає замовлена і посередничить в закупні:

Сьвітло церковне
впрост з фабрики Іа по 70 зр., ІІа по 64 зр. за 100 кіл. Іосо фабрика
В и н о
Ж
в бочках о 135 лїтрах, а то Самородне почавши від 70 зр.
за бочку І о с о місце продукциї.
Оі „„.„.іг, омпиаоо- ИАПІ/ пл П кі П ПОСИЛКаХ ПОЧТ. В ЦЇНЇ
----- по 12‘20 франко

парова^

ф абрика інструм ентів

Івана Сливиньского
у Львові, ул. Коперника ч 16.

З а порукою дає на рати. Прошу
жадати цінника.
Іван Сливиньский
фабрикант органів і гармонію»
205 11—15
у Львові.

туток цигаретових за
І зр. поручає фабри
ка ТУТОК
АНТОНЇНИ МАЗУРКЕВИЧ
у Львві, лиця Галицка числи 12.
Замавляючим о.ооо тутоко ра
зом опакованє і відснлка їгаисо.
орґан руского
Тов. педаго
гічного двотижневник не—
даґоґічно-науковий, виходить від 1-го червня 1889
у Львові ул. Вірменьска ч. 2. Перед
плата на цілий рік 3 зр., на пів ро
пу 1.60 кр., на чверть року 1 зр.

Учитель

ОБЕЗПЕЧЕНЬ

„Д Н Ф С Т Е РЬ ”
перше і одиноке руске Товариство асекурацнйне, припоручене Всч. Духов е н ь с т в у і в с ім в ір н и м ’ В п р е о с в . М и т р о п . і И реосл. Еп. Ординариятам в с іх

трех єпархій, обезпечає будинки, уряджене домашнє, скот, гоенодарскі
янаряди, вбіже в зерні і соломі, сіно в стогах і будинках против шкід
огневих.

«Дністергь* вступив в 6-тий рік своєї дїяльности з збіль
шеними фондами ґваранцийнимп, котрих стан з днем 31-го
грудня 1897 виносить:
Фонд резервовпй . 73.874 зр. 47 кр.
Резерва премій
• 52.269 „ 40 „
176.143 зр. 87 кр.
Фонд основний
50.000 „ - „
Виплачені шкоди до кінця 1897 року 430.100 зр. 42 кр. Тарифи
>Дністра» дуже умірковані, услівя обевпечень користні, а шкоди лікві
дують ся безпроволочно. Поліси «Дністра» приймає Банк краєвий при
пожичках гшотечних.

з 90-дневним виповід ж енєм будуть
ть оироцентовані почавши

■
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до н ауки с ь п ів у ц ер ко вного ви

ТОВАРИСТВО ВЗАІМНИХ
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$7
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ГАРМОНІЮЙ

Ніч

Ніч
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. у Львові, Ринок ч. 29., І. п.

Поїзд
посп. 1ссоб.
відходить •
0 годинї

ЇІ0І8Д

посп. | особ.
приходить
0 годинї
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ІІа житє можна обезпечатись через «Дністерь* в Това
ристві взаімних обезпечень в Кракові, котре дає найкористнїйіпі услівя, представляє своїми фондами найбільшу ґваранцию і видає поліси і квіти в рускім язицї.
Товариство взаімного кредиту «Дністерь*, стоваришенє
з обмеженою порукою, уділяє ПОЖИЧКИ за оплатою 5’/8 % і
7% Д°АаткУ па кошта адмімгетрацийні за інтабуляциєю або
порукою двох відповідних ручителїв, до сплати в ратах на
З до 10 літ і приймає вкладки до опроцентованя від членів
третих осіб по Д’/г0^. Удїл членьский виносить 25 зр., вписо веї зр. Членом бути і ножичку дістати може тілько член обезпечений в «Д н істрі*. Інформації уділяє Дирекция листовно.
Зголошекя о уділене аґенций в окрестностях і де нема
близько аґентів «Дністра*, приймає ся.
Львів, ринок ч. !0. (дім «Просьвіти*).

ІП
0ЯГ

Специялїст обуви непромакаючої власного винайдена1

ІВАН ЯРИМОВИЧ
СКЛАД і РУКОДІЛЬНІЇ

тист.-дїтературні Новини
виходять книжками величини 5— 7 печатних листів. Зм іст: беллєтристика і поезия, оригінальна і перекладена. Програма в заголовку: сильнїише увзгляднюванє артистичного викінченя навіть найбільш тенденцийних творів, — артизм у змісті і формі.
Кн. І. В Щурат: «Мої Листи (поезиї). — Кн. II Едґар По: Новелі (в пере

Г,

кладі Ів. Петрушевича).
Ціна книжки з пересилкою: 1 кор.; оздобно оправної 2 кор.
■■
.. іппм иК Лиоіо х/липя Ямбликевича. число 34.

Видає й відповідав за редакцию: Стєфзн Кульчицкий

обуви мужескої, дамскої і для дїтий

у Львові, площа Берпардиньска число 10.
має честь повідомити отсим Вп. Публику, іцо вираблиє ОБУВЄ НЕПРОМАКАЮЧЕ власного винайде
на, а всякого рода шкір, як: Обувє мужеске і
1дамске, також чоботи з холявами тревалі, над
мірно легкі і по цінах дуже приступних. — Також принимає до відновленя
і направи Кальоші і Плащі кавчукові, всякі Гумові приряди як також зельованя обувя кавчуком .— Всякі замісцеві замовлена виконує в можливе найкоротшім часі. — Дякуючи за дотеперішні ласкаві взгляди, і поручаю
чись на дальше, остаю з глубоким поважанєм
]39 42—140
*ван ЯримОБИЧ.
Спеціаліст до направи кальошів і плащів кавчукових.
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