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Річник II.

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

— Експедицпя і

місцева в Аґенцпї Соколовского
в пасажі Гавсмана.
»
Рукописи звертав ся лише »
на попереднє застережене. — ;
Реклямацпї неопечатані вільні
від порта. — Оголошена зви
чайні приймають ся по ціпі
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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двори, не звертають ся о стілько супротив
кн. ГІузпни, що він не поставив справу недостаточного винагородженя форналїв за
Статя князя Пузини, що появила ся о д и н о к у причину тих розрухів, але за
була перед двома тижднями в петербур- одну з богато иньших причин, що витво
скім Кгару, наробила великого гамору у рюють нендоволенє між сїльским народом
польскін галицкій гірасї. Свого часу ми; і пруть єго до еміґрациї або до насиля.
Справді, галицка суспільність вже так
подали були сю статю в цїлости. Темні і
барви, яких ужин кн. Пузина до змальо- привикла до хлопскої нужди, так обула ся
ваня жптя-бутя сїльекого нанмита-форналя, з маленькими, темними хижами, з подер
не є зовсім пересадні. Всякий, що знає тою, нужденною одїжшо, з заналимп, блі
сїльскі відносини і бачив пращо тих білих дими і пожовклими лицями селян, з зівянеґрів від досьвітку, на дні години перед лим і перед часом постарілим виглядом
сходом сонця, до темної ночи, — їх меіп- жінок, з голою сїльскою дітворою, сухою
каня і прожиток, їх родини обдерті і го товариною, незагородженими оборами, з
лодні — давно вже носив в груди те пе брудом і • недостатком, — що живе в тім
реконане, яке кн. ІІузина виявив прилюдно иереконаню, мов би бараболя і борщ були
у своїй статі. Але галицкі шляхтичі - вла для селянина найпоживнїйшою стравою,
стителі почули ся дуже обиджені тими сло сїльский воздух достаточною рекомпензавами непересадженої правди; а найбільше 'тою за хатню духоту, а вода хотьби з ріки
діткнуло їх се, що ті закиди внішіли від [або ставу (бо часто нема керниць по сепристроєного княжою короною шляхтича (лах) знаменитим средством до заспокоєня
Пузини! Майже до кождого польского 'всяких иньших потреб організму. При та
днсвнпка властителі більших посїлостий ких замітах звикли відкликуватись на »здо
надіслали статі, в котрих або старають ся рову хлопску натуру«, що всьо перенесе і
збити числами закиди кн. Пузини, або ви »зелїзний хлопский жолудок«, ЩО всьо
ступають з заявами обуреня на непатріо- істравить!
Але таке переконане не відповідає дїйтпчну, неправдиву статю лнтонского шлях І
тича супротив галицкої шляхти, на котру 1сности, оно є тілько самодурством тих
він хоче звалити вину недавних антижи- !верств, що на них тяжить обовязок заняти
дівских розрухів на Мазурщннї.
Іся долею иростолюдя, а они хотїли-б лег
Дати, які подають ті галицкі допису- ким коштом збути ся того обовязку. Наш
вателї що-до платні форналїв, наведемо народ, мов те немовля, не вміє ще промо
пізпїйше. Зазначимо тут тілько, що і пі вити сам за себе, розпізнати і ясно вискасля тих дат зовсім не сьвітло представля- ізатії, що і де єго болить; він тілько стогне
єсь винагороджене рільного робітника. Один ' з болю, як те немовля, і кривить ся і пла
допнсуватель навіть заявив отверто: Мушу че. Кличте-ж до него лікаря, давайте по
признати, що цілком не є приємно бути раду, а не лайте єго розмазаним, упертим,
форнальом, але коли вже так мусить бути, лінивим, або безрадшім!
Один такий голос з наннизших робітщо є форналї — то годї!
Докази знов, що мазури били жидів, ницких кругів подав у вчерашнім числі
а не шляхтичів, розбивали коршми, а не Киг)ег Ь\\о\\'8І<і. Одного дня — подає ре

Селяньскі зарібки.

Яка була між нами мова, Грицьку, що? Я тобі
12
Право вистави застррежене.^
даю більше, як ти хотів.
Грицько. А я тобі таки не спродам, га
дино!
Мошко. Я дам сто вісїмдесять. Б ез торгу,
Драма з галицкого еміґрацийного руху в 4 актах як ти казав. Ходи сюда, на, диви гроші, сто ві
»
сїмдесять!
Льва Л о п а ти н ь ско го .
Данило (до Якимчука). Доложіть ще дві де
сятки. Най свій чоловік не має кривди. Сам ого
Акт ПІ. Сцена IV. (дальше).
род варта тілько (рахують гроші).
Мошко. Ґвалт, то рабунок, розбій! Я подам
Данило (до Грицька). Оттут маєте цілих
вас
до
суду! Ви заплатіть мені відступного! То
півтора сотки.
мій
інтерес
(спокійнїїїіпе) Грицю, І рицю, ходи
Мошко. Я перший купець. Я даю тобі пів
сюда! Я тобі т е скажу одно слово (тиХо). Він
тора сотки на твоє слово (витягає решта гро
т и й). Пай я страчу, але я не дам перебити со хоче ту закладати склеп мені під боком. Я не
можу єго тут пустити. Дам тобі двіста срібних
бі торгу. На, бери гроші, маєш півтора сотки!
зараз на руку. На, бери дві сотки!
Грицько. Я тепер з тобою не маю інтересу.
Грицько (відтручає). Тепер найшли ся у те
Я прибив Данилові! (переходить до Данила).
бе гроші, котюго! Не дам тобі і за три сотки.
Якнмчук
Моє слово як сталь.
Ж ид
О
о
Данило. Маєте сто вісїмдесять; перерахуйте!
О
Грицько
О
Данило
Мошко (витручує гроші і розсипує). Я ке
дам
себе
рабуватп, то моя хатя, моє купно.
Мошко (тягне Грицька). Ходи сюда, я на
Данило. Тримайте єго, люди! Не допустіть
кину тобі десятку.
Грицько. Не сіпайте мене, Мошку, як бабу нападати на улицн! (збйриє гроші).
з покладкамн!
Грицько (відпихає Мошка і шарпає ся з ним;
Данило. Тоту десятку і я вам накину, бо між людьми робить ся рух і гамір; з корчми
обінетє варта свої гроші (витягає свої гроші).
виходить Скубскнй).
Мошко. Щ о він ту робить якусь лїцитацию? І

ДО Б Р А З И Л І Ї !

дакція! — явив ся у нас бідніш чоловічок,
з меланхолійним виразом нашого хлопа,
у витертім уборі міского робітника, в роздоптаних з тяжкої праці чоботах, що аж
широкі діри роззявили ся на них. Подав
зложені в четверо два аркуші паперу і
сказав:
Я хотів би, аби се було видруковане у вашій Газеті.
Ми почали допитувати ся, чим він і
звідки є, і він оповів нам, що колись був
■господарем’в західній Галичині. Але хотів
поправити собі долю, взяв млив у винаіїм,
прийшов сухий рік. він мусів заплатити
чинш твердому панови, то-ж продав все і
пішов за робітника до .Львова.
Такий чоловік може найправдивійше
порівняти долю сїльекого і міского робіт
ника. То-ж єго вискази подамо на дру
гий раз.

Краєзий Союз кредитовий.
(Копець.)

Лише ціла сіть льокальних' товариств, ко
трі знають лично довжннків в своїм окрузі, могуть давати малі позички, яких наш селянин
найчастїйше потребує, і не па [ іпотеку, лише яко кредит персональний — може принести прав
диву користь сельскому народові!. Тоді неутисканиіі від чужих — негнетений бідою віджив
ши при помочи своїх не піде селянин
в ро
збрат з памп, в справах політичних не піде шу
кати паньскої чи жид вскої ласки, тілько — пі
де за нами.
Коли «краєвшї Союз кредитовий» осповуванєм і контролею нових товариств задаткових
розкине формальну сіть таких інституций по ці
лім краю і сам стане не їх чолі, тоді успіє
він запевнити правильний розвій всім стоиарцшеням, виробити їм опіиїю і запевнити їм кре
дит п більших інституциях, як в банку айстро-

—
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а.

СЦЕНА V.
Всі, Скуб ,кий, жандарм.

Жандарм. ІЦо ту за крики? Хто ту бє ся?
Всі’ (шепотом). Шандар! шандар! (емігранти
усувають ся в глубину).
Жандарм. Що ви хочете від арендаря?Х то
зачав бійку?
Данило. Та жид сам накинув ся. Я ку
пую хату у того чоловіка.
Грицько
О
Жид

О
Ж андарм

о

О
Данило

Мошко. Я купував перший, а він перебиває
мені інтерес.
Грицько. Коли я тобі не хочу продати.
Мошко. Між нами стала згода. Ти не сьмієш тепер иньшому продати.
Жандарм. А завдаток далисьте?
Грицько. Не було жадного завдатку.
Мошко. Як не було, я даю — на!
Жандарм (до Мошка). Уступіть ся, не робіть
мені' криків! Вільно єму продавати, кому хоче
(до Грицька). А ви чому продаєте хату ?
Грицько. Бо я, прошу пана шандара, бо я...
я продаю.
Жандарм. Кажіть по правді. Я не розумію
жарту.
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угорскім, банку краєвім, в «Дністрі», касах оіцад- Івіримо, щоби дійсно не розумів. Річ певна, що
2) щоби зволив визначити раз на все що
ности і т. д. — а також сам «краєвий Союзі бурса та не видасть плодів за І-рік або два і року два речннцї до складаня дяківских іспикредитовий® стане інституциєю сильною, в ко-| літа; але виховає нове поколїнє, виховає руске ітів а іменно на веснї і в осени;
тріії поодинокі члени або спілки найдуть поміч мііцаиьство, котрого нинї не маємо, а так єго
3) щоби зволив вплинути на духовеньство,
для кождого користного і пожиточного предпри- потребуємо. Всї наші міста і місточка спольщи- щоби кожда парохіяльна церков без виїмки, а
ємства, як: набуванє і парцеляция землі, носе- ли ся, або зжидоватїли власне через брак мі- церкви філіальні, брацтва церковні і самі сьвясия більших ґрунтів, закладане крамниць, доста- щаньства руского. Як би ми були скинули ся щеники по можности ставали спомагаючими
ва для війска, для зелїзницї, для повіту і т. н., тілько но крейцару, — ми три мілїони галицких членами дяківского товариства, бо-ж дяківска
заведене нопраьленя худоби, набуванє машин Русинів, — то вже мала би бурса 20.000 зр і вже справа є справою церковно-народною.
рільничих і доброго пасїня і т. и.
була би істнувала. Таку квоту она повинна мати,
II. В ас и л ь Б о р о в е ки й поставив внесе
Потреба і користь «Краєвого Союза креди коли би ми хотіли доказати, що ми нарід живий не, щоби дяки були зависимі від Консисториї
тового» суть так легко зрозумілі, що у ииьшої і хочемо бути сильним народом.
і більше мали опіки від своїх духовних властий,
суспільності! здійснене тої гадки не показува
Так «Підгірска Спілка», як Бурса проми бо нераз тзк трафляло ся, що дякови стала
ло би жадної трудности, бо ціль і задача сего слова реміснича і «Краєвий Союз кредитовий» ся несправедлива кривда, а він не міг знайти
товариства кождому ясна і сама за себе гово повинні вже нинї мати потрібне число членів, нігде опіки і справедливості!.
рить. Але наша суспільність вже не одній гадці потрібні капітали; а сей голос наш, звернений
Ч. Полотнюк поставив внесене, 1) щоби
приплеснула, не одною відозвою з’елєктризувала до всіх відомих патріотів без різниці поглядів товариство стапиславівске в порозуміню з това
ся, а потому знов попадала в свою давну бай партийних, нехай причинить ся до осущеня сил риствами у Львові і Перемишли визначили по
дужність. «Підгірска Спілка» від мая накликує трех економічних подвигів па поли економічнім. одному відпоручникови, і порозумівшись з ко
нас, щоби вступати в члени, уряджує віча, де
Небавом зближає ся торжество, яке обхо- мітетом органістів, вислали разом спільну
говорить ся ясно о користях, які будуть з тої дити-ме товариство ім Шевченка в память Ко- денутацию з б членів до ц. к. Намістництва
спілки; а мимо того «Спілка» ще до нинї не тляревского і відродженя руско-україньского V Львові і ц. к. Міністерства у Біднії :з від
могла увійти в житє. Наші брати Поляки взяли письменьетва. Дня ЗІ. жовтня, 1. падолиста і 2. повідним мемориялом о прискорене унормо
ся також до заснованя спілки для торговлї без з’їде ся до Львова весь цьвіт іптелїґенциї, бо вана платні дяків і орґанїстів; 2) щоби Виділ
рогими і виборів масарских; зачала нізпїйше, бо в тих днях також суть збори тов. Шевченка, написав відозву до орґанїстів, щоби і орґанїсти
в серпни, але вже впровадили товариство в жи а 2-го збори Народної Торговлї.
прилучили ся до спільного дїланя для полїпшетє, хотяй уділ був 10 разів більший, пїжв»ПідСе була би найліпша пагода скликати та ня долі дяків і орґанїстів; 3) щоби на памятку
гірскій Спілці®. «Підгірска Спілка» повинна вже кож збори Союза. Звертаємось отже до нашого цісарского ювилею в 1898 р. яко 50-лїтну річни
мати тисячі членів; а коли не має їх, то хто ви патріотичного загалу з зазивом, щоби поспо цю єго ианованя заложити фонд на Д ім принен, як не ми самі. І чому? Чи-ж наша суспіль рили з громадннм приступованєм в члени Союза ю т) а б о Б у р с у , деби могли примістити ся
ність не зрозуміє ніколи, що уділ членьскій не і щоби дійсно в тих перших днях падолиста діти наших дяків, котрі побирали би науки в сепропадає, що становить власність члена і при можна скликати загальні збори і увести Союз редних або промислових школах, так хлопці як
носить дівіденду? Та-ж се не є жадна жертва, в житє.
! і дівчата. На початок зложив ч. Полотнюк 5 зр.
тілько звичайна льокация капіталу!
а за єго приміром зложили дальше: о. Слюсарчук
Чи може думає наш загал, що потреба за
з Ключева І зр., Стефан Бенько з Майдану 2 зр.,
раз великих капіталів? Нї; для уведена в житє
Антопій Ґушул з Рожнова І зр., Петро ЯсиньТовариство дяків.
якогось товариства потреба передовсім членів
чук з Білобожницї І зр., Теодозий Калмук з Чор(Копець).
і людий до діла охочих; нехай тілько члени при
тівця 1 зр., Евстахій Футїй з Словидова 40 кр.,
ступлять численно і зложать уділи, а решта ка
II. П о л о т п го к поставив такі внесена:
Яков Колодрубский з Давидковець 20 кр., Ва
піталів найде ся. Засібнїйші одиниці, котрі ма
1) щоби почтити память покійної цїсаре- силь Петрина з Н. 20 кр., разом 11 зр. 80 кр.
ють капітали і льокують їх у чужих, а дальше вої Елисавети через повстане з місць; збори Решта учасників обіцяли зложити пізнїйше. (Дай
наші інституциї «Днїстер«, «Торговая» і иньші, вислухали присвячену згадку покійній цїсаревій, Боже, щоби золота та гадка стала ся як найскорульокують свої капітали: але покажіть їм гро повставши з місць;
ше ділом — Ред.) 4) Щоби збори виразили при
мадив число членів, котрі стоять за Това
2) щоби вислати денутацию під проводом людно подяку редакциям слідуючих часописип:
риством.
о. Каратницкого (предеїдателя зборів) до ц. к. Прапора, Діла, Галичанина і Руслана за їх окаВ сім році обходилнсьмо 2 торжества на Староства, заявити предаииість Найяспїйшому заиу прихильність для днківскої сп рави і диківродні ювілейні і ювілей ианованя 50 літ нашого Ц їсареви і в и р ази ти щ ире сп ів ч у тє, по причині ских товариств; одноголосно ухвалено.
Ч. гіроф. Мороз відчитав донись о. Івана
монарха. Була нагода оглянути са позад себе страшної женевскої катастрофи, дальше, щоби
зложити
подяку
іменем
всіх
галицких
дяків
за
Негребецкого,
пароха з Залїся коло Ряшева, ре
і побачити, що ми зробили за тих 50 лїт. А ко
удїлену
в
користь
всіх
трех
гр.
кат.
дяківских
дактора
«Прапора»
і «Господаря», надіслану до
ли побачили ми, що нічого або дуже мало, що
товариств
концесию
на
фангову
льотерию
через
Виділу
з
просьбою,
щоби той зробив предложена полїтикованю стврялисьмо половину віку, то
посла
Впр.
о.
Данила
Танячкевича.
Збори
нє
нп.
вівцям,
щоби
они так самі передплачува
час опамятати ся і забратись вже до праці на
ухвалили
і
вибрали
зараз
денутацию
—
а
імен
ли Газету «Господаря» і бібліотеку «Прапора»
поли економічнім, нехай те поле не поростає
но Впр. о. Каратницкого, І. Полотнюка, Ал. Бо- як і розширювали ті видавництва між народом,
і на дальше буряном.
за що можуть мати добрий побічний дохід. —
З нагоди ювілейних торжеств повстала ду рабаша, Іл. Савицкого і П. Яснньчука.
1) II. Я с и н ь ч у к поставив внесене: щоби Передплата на господаря за 6 місяців виносить
же гарна гадка заснованя промислово-ремісни
чої бурси. Та на жаль і бурса не увійшла ще новий Виділ відніс ся з просьбою до Ордина- 40 кр. для півцїв; принято.
Ч. Яков Колодрубский з Давидковець по
в житє для браку фондів. Наш загал хиба не рияту, щоби видав розиорядженє з завізванєм
всіх
дяків
до
іспиту
з
речинцем
2-лїтним;
ставив
внесене, щоби так власти як і духовеньхоче розуміти великої ваги такої бурси, бо не
Грицько. Та но правді. На тім місці! якось
не щастить ся мені.
Жандарм. А куди-ж ви вибираєте ся?
Грицько Та... або я знаю? Може деінде бу
де ліпше.
Жандарм. Де деінде? В Бразилії? Я виджу
тут богато народа. Куди ви вибираєте ся
неї? Га!
Грицько. Та що казати, ідемо шукати щастя
за морем!
Жандарм. Ага. за морем! А хто-ж вам по
радив їхати ?
Грицько. Та ніхто, пане шандар. Така чутка
ішла між людьми.
Жандарм. То не може бути. Пан староста
казав вислідити, чому вас тілько брало на раз
пашпорта. Га? Хто вас намовив? (павза).
Данило (голосно). Мошко їх намовив тай
отсей панок, що там утікає до корчми.
Жандарм (за Скубским). Стій! (Скубский обернув ся в дверях). Ходіть но, пане, сюди!
(Скубский підходить бундючно). Як ви називає
те ся ?
Скубский. Константин Скубский!
Жандарм. Чим ви трудните ся?
Скубский. Я... я шукаю писарки громадскої.
Жандарм. Де ваше місце приналежности?
Скубский. Я маю лєґітимациї.
Данило (позбирав образець). Отсей образ
він продав Іванови Якимчукови (показує на Якимчука) за десятку. Казав, що то єго американьска земля.

Жандарм. А так, се вже добра лєґітимация!
Засиль. Се Данило всему винен. Нащо єго
Більше мені не треба. Марш зі мною!
і видав?
Скубский. Пане, я не піду, я маю свої пане- і
Емігранти. Ая, ая, Данило! Він завеїгди нрори. Ви не маєте права мене арештувари.
тив нас! Ми єму покажемо, як з нами воювати!
Жандарм. Марш на перед! Коли не хочеш
Данило. іаж Скубский мав вас тілько під
парадувати в бранзолєтах.
вести до границі. Як ви собі не зможете самі
Мошко (просячи). Пане шандар, лишіть того раду дати у своїм краю, то як будете собі ра
пана, він має тут інтереси; він сам буде стави дити у чужині?
Сень. Скубский мав нас переправити!.. Ой...
ти ся до староства.
Жандарм. Будьте раді, що вас не беру з со ти, Даииле, великий мудрагель, але з нами пе
бою. Будете відповідати в суді! (до Скубского) ремудруєш себе.
Василь. Ги нам науки не давай, смаркачу!
Марш! (відходять; жид іде до корчми).
Грицько. Цитьте, люди, тихо! Данило прав
СЦЕНА VI.
ду каже. Той Скубский був би нас тілько ще
підскубав но дорозі. Дамо собі якось раду
Решта без жандарма, Скубского і жида.
і без него. Збирайте манате! Гайда за мною!
Данило. Вже одного лилика забрали до
Сень (до Якимчука). А вам не встид. Іва
клітки. Коби хоть скоро не випустили! (до Грицьне, ломати своє слово? Разом радилисьте ся
ка). Так продаєте, Грицю ?
з нами, разом збирали ся, а тепер нас лишаєте?
Грицько. Ба, та якже ?! Як я сказав, то вже Тфу на такого чоловіка!
амінь!
Василь. Купили собі палату з глини, тай
Данило (дає гроші)- Маєте гроші, тай щасть будуть продавати товчений перець.
вам Боже всім добром! Аби не було так зле, як
Сень. Та добре, що недалеко Мошка, бо
я кажу.
будуть мали кому носити воду.
Грицько Дай нам Боже, як найліпше! (пе
Грицько. Гайда в дорогу, гайда! Не зави
рерахував). Є всі. Бувайте здорові! (подає руку дуйте Якимчукови того щастя! Мають вони тут
уеїм по черзї. Яким стискає єго мовчки, сидячи по жебрах ходити, то ми вже воліємо між чу
на приспі хати; дївчата веселі заносять товма- жими людьми жебрати: хоть менче буде соро
ки до хати; емігранти збирають ся, — гамір му... Оставайте здорові! (Прощають ся з читаль
на сцені).
никами. Чути плач жінок і дїтий, відтак заво
Сень. Хтож нас тепер ночеде, коли Скуб дять чоловіки пісню, що приглушає все і з нею
виходять).
ского забрав шандар?

— З —
ство подбали о ііомешканн і кавалок огорода
для дяка в кождій нарохії; ухвалено і норучено
всї ухвали Видїловп до переведеия.
По вичерпашо дневного порядку закрив
предсїдатель збори горячими словами пращаня
і внїс многолїтство Папі ри.мскому, Льву XIII.,
Цїсареви Франц Йосифовн, Еп. Кнр Юлїяну —
покровителю товариства і Капнтулї.
П. Полотнюк подякувавши предсїдателеви
о. Каратницкому за провід зборами, гостям сьвященпкам, сі.вітскій іителїґенциї, відпоручиикам
дяківских товариств п. Савицкому і Скокунови
і всім членам вівцям за участі, в зборах і вніс
всім многая літа!
По зборах удали ся деиутациї перше до
ц. к. Староства а потім до Еиископа.
Участник.

Нов и нк и
— Консолїдация на Буковині. ВиСоуіцнг Кисіїіісіі '. ц доносять, що

проф. Смаль-Стоцкнй, про
відник буковипьскпх народовців, зложив онодї
візиту бар. Николаєви Вассількови, котрий з Во
лоха перекинув ся в москво-Рутепа і станув на
чолі буковнньских москвофілів, що держать з Во
лохами, а недавно дістав ся яко посол до сон
му. На разі мав проф. Стоцкий порозуміти ся
з Вассільком, а відтак в соймі разом зсвоїм това
ришем проф. Гіігуляко.м мають перевести формаль
ний союз з москвофільскою партиею і з Воло
хами, щоби спільно нріідуситп Німців і Вірмен.
— Подаємо неімовірну сю вість з всяким застереженєм, бо прямо не віримо, щоби буковиньчзкі народовці не хотіли бачити безуспішності!,
а щ о більше шкідливості! кацапскої консоліда
ції! в Галичині. Чеііже не бажає др. Стоцкий
скріпити ренеґатів і иособляти плекапю яничарів
на шкоду народної ідеї.
— Виборчий рух. Сконсолідований комітет ви
борчий на засїдапю дня 8-го с. м. затвердив
кандидатуру д - р а М и х а й л а Д о р у н д я к а ,
адвоката в Борщеві, на посла до радії держа
вної з V курні округа Коломия-Надвірна-Богородчани-Косів-Снятин-Городенка. — Передви
борчі повіт, ві віча виборців з іювисщого окру
га виборчого відбудуть ся: ві второк дня 11 с.
м. І) Надвірній, в середу дня 12 с. м. в Солотвицї, в четвер дня 13 в Богородчанах в сали по
вітової ради, в суботу дня 15 с. м. в Косові, в
понеділок дня 17 с. м. в Ж абю в старім в нарохіяльиім домі, ві второк дня 18 в Кутах всалї Стетиера, в середу дня 19 в Сиятпнї, вкінци
в четвер дня 20 с. м. в Чортівцї (обертипьского
повіту). Початок кождого з тих віч о 11 тодинї
перед полуднем. Програма кіч; 1) Привіт, 2) Ви
бір президій', 3) 0 теперішнім положеню держа
ви і галнцкоі Руси з окрема, 4) 0 важності!
зближаючих ся виборів посла до ради державної,
5) Політична сповідь руского народного канди
дата на посла д-ра Мих. Дорундяка, 6) Поясне
не виборчого закона.
— Віча. Економічне віче в справі »ІІідгірскої
Спілки* для торговлї безрогами і худобою* від
буде ся в середу дня 19. с. м. о год. 12. в по
луднє в Угринівцях в домі д-ра Кімельмана.
Впнси членів і уділи буде прийматись на місци.
- Повітове товариство політичне «Селяньска
Рада* в Камеицї струм, устроює ві второк дня
18. жовтня віче в С у т н і . 0 годині 9-ій служба
СЦЕНА VII.

Божа за упокій цїсаревої Елисаветн з панахи
дою і наука. 0 годині пів до 1-ої відбуде ся
віче з слідуючою програмою: 1) Реферат о ухристияненю суспільності!, 2) реф. економічний,
3) реф. політичний, 4) реф. о радах громадских,
5) внеееня.
— Депутация скарбових урядників була онодї
V д-ра Білїньского і зложила ему яко бувшому
мінїстровн в дарі від скарбових урядників різь
бу долота Левандовского, представляючу в алєГорнї стараня д-ра Білїньского около полїпіиеня
положеня скарбових урядників.
— Руский народний театр виставить в Ж овкві: 13-ого (четвер) Торговля жемчугами, комедия Гр. Цеглиньского; 15-ого (субота) Мікадо,
оперета Суливана; 16-ого (неділя) Маруся, драма
в 3 актах, а закінчить Прольог, діло музичне
Матюка; 18-ого (вторник) Бідне дівча, оперета
в о актах; 20-ого (четвер) Честь, комедия Судермана; 22-ого (субота) Барон циганьский, опе
рета в 3 актах; 23-ого (неділя) Капраль Тимко,
народний образ Мидловского, музика Матюка.
— Суди! а політика. Мійїстер справедливості!
видав на днях до судів обіжник з пересторогою, щоби судиї не брали участи в політичній аґітациї в такни спосіб, котрий міг би захитати
повагу судейского стану. Справедливе заря
джене !
— Огні. В четвер по нолудни згоріло пів села
Г Іа ц и к о в а , чверть милі від Станиславова. Ж ер
твою огня упало 86 будинків мешкальиих і господарских. Огонь повстав в наслідок иідиаленя
з мести. Оповідають, що в огни згинуло кількоро
дїтий — бо селяни в часі пожару були на яр
марку в Станиславові, або в поли па роботі.
— Почитателї Бісмарка розширяють тепер біс.марківскі коресионденцийні карти. На тих кар
тах находить ся портрет Бісмарка, вид Фрідріхсруге і звісне речене: »Ми Німці боїмо ся
тілько Бога.» Дирекция иочт в Берні заборони
ла висиланє таких карт почтовою дорогою. Ггеіе
асіїїем. Ггеаае, котра виступила против тої забо
рони, сконфісковано. •
— Страшна месть. В Кпйданцях, селі коло
Збаража, гуменний Тимона Моравского, побачив
ши нічною порою селяньскі коні на двірскім пасовиску, займив їх, а відтак їх властитель мусів
платити кару 50 кр. Селянин, Теофіль Василишин, котрому сталась та пригода, постановив
пімстнти ся. Угостив чотнрох парубків в корчмі
і разом постановили смерть гуменному. Дійсно
на другий день рано найдено гуменного убитого.
Парубків Михайла Шарана, Романа Творищука,
Дмитра Вовка, Михайла Возьного і ф у н д а т о р а
горівки увязнено і відставлено до суду.
— Зелїзничі сиґнали від'їзду. Щоби осягнути
голоспїйші ніж до сеї нори сиґнали для від’їз
ду поїздів на двірцях, зарядило ц. к. міністер
ство зелїзннць, що устні кликаня поїздової слу
жби від 1-го падолиста с. р. на всіх зелізницнх
в Австрнї мають занехатн ся, а на їх місце прий
дуть трубкові і свнставкові сиґнали. Після того
розпорндженя кондуктор, що провадить поїзд,
дасть сигнал свиставкою, взиваючи иньїних кон
дукторів і службу до занятя своїх місць, відтак
кождий зі служби дасть оптичним сигналом
(рукою, хоруговкою або лїхтарнею) відповідь,
що готовий д о від'їзду, почім кондуктор від по
їзду дасті. знак трубкою до від'їзду.
Фатальні перегони. Онодї відбули ся в Вар
шаві офіцнрскі перегони, на котрих лучило сн
три нещасливі випадки. Офіцир Кворінґ з 21
полку драґонів зломав собі карк: один рогмайстер упав з конем, котрий єго так притолочив

сину вивіску з жовтою написею: »Сїльска крампнця*, а на боці буде може і орел цїсарский,
Данило, Якимчукова родина.
як дістанемо трафіку і сіль краєву — а тогдн
Ксеня (виходить з хати). Уже наші річи най міряє ся Мошко з нами.
в хаті. Грицько лишив і столи і лави, навіть є
Ксеня. У нас буде чистенько і приємно, як
трохи дров нарубаних у комірчині. Можемо ще в якім міскім склепі, а не так, як у нашого
арендаря.
нині обід варити у своїй власній хаті...
Марта. Чуєш тату? У своїй власній хаті!
Данило (одушнвлепо). А тогди ми всі не
Аж лекше на серцю, що маємо свій власний ■спочинемо доти, доки не викупимо татового ґрункуток...
!ту, доки не вернемо на свою батьківщину. Чи
Ксеня. А все ми винні мому Даиплковн. Як згода ?
я тебе люблю за те, як тепер люблю, що і ска
Ксеня і Орися Згода, згода!
зати не знаю, як...
Марта. Діти мої дорогі, ви наша потіха, вн
Орися. От, встидала би ся ти, Ксеню, гово наша надія!
рити таке. Прецінь він ще не твій чоловік.
Якимчук. Най вас. Бог нагородить за ваш
Данило (обіймає). Як ще не чоловік, то розум і добре серце!
все-ж наречений. Чого-ж їй встидати ся ?
Юрко (що проводив емігрантів, прибіг на
Орися. А чому я від тебе ніколи не чула зад). То ми вже не поїдемо зелїзницею? Я не
таких слів ?
буду видів моря? Всі поїхали, а ми лишили ся!
Данило. Чому?... Бо я у тім невимовний (реве).
(Цілує Ксеню щиро). Але ее ліпше за всяку
мову...
Конець акту III.
Якимчук. Ну, діти, тепер порадьмо ся вс
в купі, що дальше робити, аби вижити на но
Дальше буде.
вім місци.
Данило. Будемо бороти ся з Мошком на
єго власний спосіб! Тут під стріхою прибємо

до трибуни, що нещасний стратив цілковито
притомність і доси ще не відзискав єі в іннитали: в кінци поручника Шумского, злетівшого
на землю, кінь ударив копитом небезпечно в
голову.
— Жертвою справи ДраЙФуса в наслідок уличних розрухів, що вчинили ся минувшої неділі
в Парижи, крім 19 ранених і 10 арештованих,
упало 500 капелюхів, котрі полїция по розігнаню збіговиска найшла на земли подоптані, а ко
трі відтак спалено; дальше 600 біноклів і оку
лярів, 200 подертих загорток, 500 иоломаннх па
лиць і т. д. На сотки числять також порозбива
ні склянки і иньшу посуду, притім подерті ковнїрцї, краватки і маншети.
— Найновійші твори Золі, о котрих голосять
єго приятелі, є такі: Наперед великий твір о
Драйфуеї, котрий мабуть вже готовий, але на
разі лишить ся тайною. Оголошений буде але
по смерти автора, хиба що перед тим найде ся
накладчик, котрий досить заплатить за право дру
ку. Відтак Золя має в плянїцикль повістий, з ко
трого кождий том має описувати житє одного
з євангелистів, св. Марка, св. Луки, св. Івана
і св. Матея.
— Зухвалий напад виконано на одній дамі,
що їхала з Антверпії до Парижа. Незнаний доси
виновшік заглушивши свою жертву кількома
ударами, зрабував найдені при ній вартістні
папери на суму 160.000 франків і вискочив з ва
гону. Але тут досягла єго справедливість, бо
упав так нещасливо, що убив ся на місци. Стан
здоровля жертви має бути безнадійний.
— Чума в Бомбаю в Індиях всхідних лютить
ся знов епідемічно. В бомбайскім окрузі було
в послїднім тиждни 4.000 случаїв смерти, а
в самім місті Бомбаю умирає денно около 200
осіб. Місто се числить 850.600 мешканців і є
найбільшим огнищем торговлї в сій анґлїйскій
к о л і, о вії.

— Самоубийча епідемія вибухла в місцевості!
Шараптоп під Парижем. Послїдного четверга
найдено там 4 женщини а зараз в п.чтницю З
мущин повішених. Третого дня вечером викрила
полїция між деревами знов 3 висїльників. Були
то два 20-лїтні молодики і 60-лїтний старець.
Дивна річ, що послїдні самоубийники скористалн з тих самих шнурків, які полишились на га
лузях по їх попередниках з иятницї. З того до
садують ся, що шість мущин наложили горлом
за спільною умовою.
— Другий Мойсей. З Каїра доносять, іцо не
давно тому якісь рибаки побачили на ріці Нилю
п ід міото** ц їк а п е я п н щ о . Р іш ю д у ш н о н а ооо, ЩО

в сьвітї діє ся, безжурно і весело В СВОЇЙ дитя
чій певипности, плив собі на филях старої бі
блійної ріки новий малий Мойсей. Тритиждневого хлопчину позавивано старанно в льняні
пелени і пущено так, навіть без кошика або
колиски, на водну дорогу. Не оглядаючись на
смертельну небезпечність, в якій находив ся,
маленький герой встромив пальчик до уст і уеьміхав ся приязно до своїх спасителїв-рибаків. Вода
не заподіяла маленькому подорожному найменьпіої пакости. Єго пеленки були мало-що мокрі,
а коли подано єму фляшку з молоком до ссаня,
єго найбільше іцастє було осягнене. На жаль,
в нипішних часах не проходжують ся вже ко
ролівни над берегом Нилю, инакше покине
ний иелюдскою матїрго синок був би зробив
правдиву кариєру. Так мусів вдоволити ся тим,
що єго віддано до дому найдухів. де милосерні
сестри иовитали єго з отвертими раменами.
— Поезиї грецкої поетни СапФони можна буде
небавом читати в найавтентичнїйшім виданю.
Два члени «анґлїйского товариства для розслїдів
Египту*, професори ОгніїґеІІ і ЗЬиеІ, відкрили
біблїот.ку Гадріяна в пісках пустині (якої? —
часописи не подають), засипану і доховану в
пайлучшім стані. Межи миогими неоцїненими
річами сеї бібліотеки находять ся поезиї Санфони в еольских стнхах, писані мабуть рукою са
мої Сапфони. Рукопись сеся стане власностию
бритийского музея. Цікава річ, в який спосіб
учені професори ствердили автентичність пись
ма Сапфони, котра жила в VI. віці перед
Христом.
— Бістник розпоряджень для зелїзниць І морскої плавби ч. 107. з дня 20. вересня с. р. оповіщує для потерпівших від граду повітів Бібрка,
Березі», Бучач, Чешанів, Домброва, Ярослав,
Кольбушова, Львів, Мілець, Нїско, Підгайцї, Перемипіліінн, Рава руска, Ряшів, Самбір, Сокаль,
Стаинславів, Старе місто, Стрий, Стрижів, Турка,
Збараж, Ніидачів і Золочів — слідуючі зпиженя
цін перевозових. 1) Для бульби в наборах цїловозовнх ціни перевозові після тарифи виїмко
вої ч. II., для меньших скількостий 50% опуст
зі звичайних цін перевозових кляси А .— 2) Для
збіжа призначеного на засів як пшениця, жито,
ячмінь, овес, просо і гречка 50% опуст зі зви
чайних цін перевозових специяльної тарифи 1.
для посилок в наборах цїловозових, взглядно
кляси А. для посилок меньшої ваги. — Знижене
тих важних для бульби від 23. вересня до кінця
року 1898 а для збіжа від 23. вересня до кінця
жовтня с. р. уділяє стация надавча без всяких
дальших фор.чальностий на підставі долученої
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до листу перевозового карти замовленя. — Близших пояснень що до права виставлюваня карт
замовлень і т. д. удїляв в окрузі львівекої ц. к.
Дирекциї зел. держ. бюро інформацийне (Львів,
готель Імперіяль ул. 3. Мая ч. 3.) і всі ц. к. уря
ди стацийні.
— Дрібні ВІСТИ. Намістник ґр. Пінїньский
виїхав на кілька днів до Грималова.
—
В камінеломах в Небра, в північній Німеч
чині, обірвала земля і засипала двох робіт
ників на смерть, а три иньші потерпіли тяж кі
рани. — В Берлині повісив ся сими двями 87лїтний старець Вільгельм Яндер. Помимо старе
чого віку пив він налогово горівку, а коли в кін
ця забракло гроший і полїция заборонила жебра
ти, старовина повісив ся. — На двірци в Автродоро в ваґонї поїзду, що їхав з Риму, найдено
заштилєтованого електротехніка Августа Біякіого з Риму. Убийство сповнено в цїли рабунку.
— Померли: о. Й о с и ф М е р е н а , парох в Гра

бі, дукляньского деканата, дня 7. жовтня в 69-ім
році житя, а в 41-ім сьвященьства; — др. Вол о д и с л а в З а ч к і в с к и й , професор політех
ніки у Львові і директор львівекої каси ощадности, в 61-ім році житя. — 0. Е в г е н и й Б а ч и н ь с к и й , парох в Лютні і почетний крилошанин мункачівскої капітули на Угорщині, дня
27-го вересня в 81-ім році житя.

Т е л е ґ р а м и.
Відень, 11. жовтня. Нїмецке народне сторонництво розпало ся. Виступив з него пос.
Барайтер, а за ним зголосили вже своє висту

плене пп. Гедер, Фр. Гофман, ІІраде, Кіндерман,
Сильвестер, Доберніґ. Також має виступити п.
Кайзер і Леміш, котрий тепер лежить тяжко
хорий. Сецесіонїстп перейдуть під провід Ш енерера, або утворять нову фракцию під егідою
Вольфа.
Будапешт, 11- вересня. Угорска квбтова
депутация відбула заеїданє вчера по полудни.
Ирез. Шель обвістив письмо президента австрийскої депутациї квотової і заявив, що ті наради
треба уважати за дальший хід давнїйших нарад
і вкінци предложив вибір субкомітету з сімох
членів, котрий би розглянув ся в предложенях
австрнйскої депутациї і здав справу з того на
заеїданю в середу перед полуднем. Внесене пре
зидента принято.
Бзрно швайц., 11. жовтня. Союзна рада ви
далила знов шістьох італїйских анархістів.
Париж, 11. жовтня. Стрейк обнимає 60.000
людий. Концесиї, які стрейкуючим признала ра
да міста, не задовольняють їх. Супроти того
заходить обава розширена стрейку на цілу Францию. Колиб се удало ся, застановило би роботу
півтора мілїона робітників. Роботи на виставовій площи застановлені; стрейкуючі заховують
ся спокійно.
Пекін, 11. жовтня. Ґр. Зіхи, угорский етноґраф, приїхав до Хін шукати слідів походженя
Мадярів. Хіньскі міністри приняли єго иочестно
в Чунґ-лі-ямен а хіньске правительство прирекло
ему поміч і опіку.

1.1

Ґорсети, рука- І

Ц. к. упр. гал. акц.

Банк

Гіпотечний
переніс

З

КОНТОРУ ВИМІНИ
і

Відділ депозитовий
котрих бюра містили ся до тепер в
мезанинї власного будинку до льокалю
Фронтового в партері.

Відділ депозитовий
принимае вклади і виплачує завдатки
на рахунок біжу чин, принимае до пере
ховали папери вартістні і дає на них
завдатки.
Крім того впроваджено подібно як
в інстптуцпях заграннчнпх т. зв.

Депозити сховкові
(8аГе 0ер08ІІ8)
За оплатою 25 до 35 кр. а. в. ріп
но, депозитар дістає в сталевій касї
панцирній сховок до виключного ужит
ку і під власним ключем, де безпечно і
дискретно переховувати може своє май
но або важні документи.
Під тим взглядом поробив Банк
гіпотечний як найдогіднїйші заряджена.
Приписи дотично того рода депо
зитів одержати можна безплатно у від
ділі депозитовім.

Рудольф Ачкевич
швець,

вички, шельки
підвязки, банда

у Львові, улиця Синстусна ч. 23. (стара іючта)

поручає готову обув свого виробу, переважно для духовень
ства і ПГ1. війскових — принимае також замовленя всілякою
рода так місцеві як і з провінції.

ж и всіх систем

На міру вистане старий о|аз.
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поручає

Г. ҐАЛЯНТОВСКИЙ

Гал иц кий

У ЛЬВОВІ,
площа Бернардиньска ч. 3.

Р ік

заснована

1892.

ІКРЕДИТОВИЙ

БАНК

принимае вкладки на.

книжочки

ТСЕАРИСТЕО ВЗАЇМНИХ ОБЕЗПЕЧЕНЬ

„Д Н щ С Т Е І’ Ь ”

і опроцентовуе

перше і одиноке руске Товариство асекурапийне, припоручене Всч. Духовеньству і всім вірним Впреосв. Митроп. і Преосв. Еп. Ординариятам всіх
трех єпархій, обевиечає будинки, уряджене домашнє, скот, гогнодарскі
знаряди, збіже в зерні' і соломі, сіно в стогах і будинках против шкід
огневих.

.ДнІСТерЯз. вступив В 6-ТИЙ рік СЕСЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ! з звіль
неними фондами ґваравцийними, котрих стан з днем 31-го
грудня 1897 виносить:
Ф онд р езервоВ гй
. 73.874 зр. 47 кр.176.143 зр. 87 кр.
Резерва премій
. 52.269 „ 40 „
Фонд ссновпий
50.000 „ — „
Виплачені и кеди докінця 1ЄУ7 року -130.100 ер. -42 кр. Тарифи
•Д ністра, дуже умірковані. услівя обезпечень користні, а шкоди лікві
дують ся безироволочно. Поліси іД ністра. приймає Банк нраєвий при
пожичках гіпотечних.

р©
еЕ

Ба житє можна обезпечатись через «Дністерь. в Това
ристві взаїгсних обезпечень в Кракові, котре дає найкористнїйпіі услівя, представляє своїми фондами найбільшу ґваранцию і видає поліси і квіти в рускім язиці.
Товариство взаїмного кредиту »ДіФстерь«, стоваришенє
з обмеженою порукою, уділяє ПСЖИЧКИ за оплатою 5’/2 % і
7°/0 додатку па коиїта адмінїстраципні за інтабуляциєю або
порукою двох відповідних ручителїв, до сплати в ратах на
З до 10 літ і приймає вкладки до онроцентованя від членів
третих осіб ПО Д’/а^/очлевьский виносить 25 зр., ВІ1Исове 1 зр. Членом бути і ножичку дістати може тілько член обезпечений в »Д ністр,Ь«. Інформациї уділяє Дирекция листовно.
Зголошеня о уділене аґенций в окрестностях і де нема
близько аґентів •Д ністра», приймає ся.

4 іЛ» на рік.
РОБІТНЯ СУКОНЬ ДАМСКИХ

Зміна льокалю.

Заложена

фірма в року 1877-ім

Емілії Соколовскої

Вольф КавФман

у Львові, Ринок ч. 29., І. п.

перенесла ся з улицї Трибунальної
ч. І. на ул. Лукасїньского ч. 4. (пло
ща Каструм), філія ул. Театральна 16.
Ново відкритий

СКЛАД

Видає й відповідає за редакцию: СтеФан Кульчицкий.

приймає ласкаві замовленя і виконує їх ґусто206
вно і по приступних цінах.
41-104
Н А У К У КРО Ю уділяє в осібних годинах.
Замісцеві панночки приймає на помешканє.

М Е Б Л ІВ

також і випозичальня
заосмотрена в всілякі знаряди по
чавши від найбогатших до найскромнїйших. Цілі урядженя для покоїв
до спаня, сальонів, їдалень і др. —
Меблі оріхові, ольхові, чорні, також
зелїзні і гнуті, зеркала і т. д.
Ціни низькі і сталі.
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Всілякого рода

інструмента [
музичні
найдешевше в
виключнім фа-І
бричнім складі

І. Капралика

З поважаним

147

В. К а в Ф м а н ,
Львів, ринок ч. 10. (дім »Просьвіти«).

їх по

у Львові.

Цінники даром.

20—24

ул. Лукасїньского ч. 1.
З друкарні В. А. Шийковского.

