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Львів. Середа дня 14 (26) жовтня 1898.

Річник II.

Передплата
на »Р УСЛАНА» виносить:
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За границею:
на цілий рік

. . 1 0 рублів
або 40 франків
на пів року
. . 10 рублів
або 2*’ франків
І Поодиноке число но 8 кр. ав. І

• Вирвеш ми очн і душу ми вирвеш: а не возьмеш милости і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.» — 3 Р у с л а н о в и х нсальмів М. ІПапікевича.

•
Виходить у Львові іцо дня
• крім неділь і рускпх С Ь В Я Т
о год. 6-ій пополуднії.'
Редакция, адмінїстрация і
експедпция »Руслана» під ч. 5
ул. Л їн д о го — Експедпция
І місцева в Агенцій Соколовского
| в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертає ся лише
’ на попереднє застережене. —
Реклямациї неопечатані вільні
від порта. — Оголошена зви
чайні приймають ся по ціні
10 кр. від стрічки, а в •Наді
сланім» 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесеня по
16 кр. від стрічки.
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Посеред незгодин, тяжкої недолі
Він рік громове, живе слово.
Розбив ті кайдани темряви й неволі,
в сотні роковини виданя Енеїди.
Двигнув нас до сьвітла на ново.
Єго слово віще рознеслось повсюди
Широким степом України...
Коли Україну недоля розпуки,
І вже не замовкне — а вічно жить буде,
В московську кормигу попхала,
Бо руський народ не загине!
Зрадлива Москва, свої хищиї руки
Кроваві знущаня, відвічні терпіня
Кроваво над неї поклала.
Покровом йго ганьби не вкрили:
І нарід наш двигав кайдани тяжкії,
Неначе криштал той у нього сумлїне,
Стогнав у неволи забутий,
Бо слези і кров єго змили...
Гнобили йго злиднї і болї гіркії, —
У нього є серце: до волі аж бєть ся,
Не було кому йго розкути.
До сьвітла і правди заслуги,
І всюди неволя, повсюди зітханя, —
У нього досить ще і сили знайдеть сн,
Настав час незгоднії пекольних;
Пімстити і кривди й наруги.
На Руси-Вкраїнї кроваві знущаня
У нього є розум, що вкаже дорогу,
Царів кровожадннх, свавольних.
Кудою іти на будуче;
І зрадники підло покинулись свого,
У нього є вдяка, прославити того,
Забули язик свій народний,
Хто шлях вказав родам грядучим...
Безстидні, прокляті хопились чужого,
Тепер, коли наша словесність зацвила.
Бо був і державний і модний.
Чудові вже видала твори;
Й замовкла, затихла вкраїньскан мова,
Коли руська мова вкраснлась-розкила,
Неначе-б завмерла в посуді
Па ній мілїонн говорять:
Нігде не чуть було вже руского слова,
Тобі, Котляревський, уста мілїонів
Лиш в простім, зневоленім ЛЮДІ.
Хвалу і подяку приносять
ї тішив ся ворог, що нарід загинув,
Мов ті невгомонні, великодні дзвони
Закопаний в гробі насильно,
Христа Воскресенє голосять!
Що ріднеє слово своє він покинув,
А віра й надія із нашої груди
Забув свою мову повільно...
Підносить сей оклик могучий:
Та ні!... Ось промовив поет Котляревський Шляхом, що вказав нам, ми все іти будем
Язиком батьків своїх, рідним,
До правди і волі в будуче!
Покинув він паньскпй і вчений московський,
Б. С
ИІо зрадникам був так пригідним.
Понехану мову з під хлопської стріхи
Він двигнув кріпацьку, забуту,
Хоч сипалась вража погорда і сьміхп
На хлопську сю мову закуту.

Івану Котляревському
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Н есп од іван е лихо.
Історичне оповіданнє

(Дальше.)
VII.
Тим часом починало вечоріти. Осіннє со
нечко кидало на Есмань і на Есманьский
ліс своє тепле, не палке, не пекуче, а тільки
огрійливе проміння. Прохожий чернець но обіді
почув від звичайної дорожної утоми потребу
спочити, він положив в голові свій клунок, ліг
на землі біля призьби і небавом заснув.
Гаврилиха пішла порати ся по хазяйству
а Гаврило, сидячи на призьбі, задумав ся, по
глядаючи на покалічену твар странника-ченця.
• Отак у їх — от!... не-по-лю дски— якось... сего
і в бусурменів нема; а вони-ж не бусурмени,
християнами називають ся!... Отак покалічити
чоловікови твар! Господи-Христе! Десь Ти від
ступив ся від них тай нас грішних твоїх дїтий
попустив їм на поталу!... Ох-ох! тяжкі года прий
шли і до нас... згадати тільки про Батурин!... А
тепер! Скільки от і в нашому місті отієї москов
ської наволочі! Отих катів нашої волі... Пропала
єси Мати-.Україно! Замордують тебе... Де-ж твої
лицарі дїти? де твоя воля? де твої гетьмани?...

Велямінов гетьманує!... Був би живий батько
Хмельницький, не дав би він катам орудувати
над нашою країною... Милосердний Боже, чого-ж
воно так стало ся? Чим ми перед Тобою так
тяжко прогрішили?... Нічим більш, як не тим,
що не в один гуж, мовляв, усі тягнуть... Не так
було... Б тому і була наша сила, що в усіх бу
ла дума єдина... а тепер? Той на право, той на
ліво... Ех! Гаврило розпачливо махнув рукою,
повів рукавом своєї сорочки но очах, достав зза
халяви носогрійку і запалив її...
За Есманню лунала гуртова пісня...
— Се наші хлопці, — подумав Гаврило: —
познаю Лукянів голос.
Гаврило повернув ся в той бік, де лунала
пісня, і погляд його зустрів ся з покаліченим
носом сонного ченця.
__ Бач яке!...— промовив голосно Гаврило —
не доведи Господи нікого не то хрещеної о, а
навіть і жида до такої знаруги... А цікаво зна
ти, за що отеє так його потавровано?... Мабуть
заподіяв щось незвичайно гидке... Іреба оуде
розпитати, коли то скаже правду...
Пісня все близшала і небавом усі хлопці
• школярі. Лисого стояли біля школи округи
сонного ченця і дивим-дивували, дивлячись на
його ніс без ніздер. Ніхто З них ніколи нічого
п похожого не бачив.

Змаганя і вигляди.
Теперішна парляментарна ситуация стає
чим раз тяжшою для правительства. З одної
сторони подвійна обструкция у Відни і Буда
пешті, з другої сторони запевнена і одноцїльна,
але безсильна правиця. Та ще і тоту єдність
у правиці мусить ґр. Тун окупити ріжними
уступствами і признанями в користь єі поодидиноких вартий.
і так возьмім перший з краю славяньскохристияньский, народний Союз. Як єго склад
скомнлїкований, так і скомплїковані жаданя
того Союза і хоть репрезентанти єго поодиноких
ґруп ставлять тілько мінімальні жаданя, то в ці
лості! постуляти того союза мусять вийти значні.
Тож онн дали богато до роботи ґр. Тунови.
Так само і з ческої сторони доручено меморнял ґр. Тунови і др. Кайцлеви з жаданямн,
які мають запевнити ческому народови свобідний і необмежений розвій. Мемориял ставить
сповнене тих жадань за услівє підпираня правнтельства ческим народом в тих справах, що
не приносять тому народови жадних користий.
Що Чехів не легко буде ґр. Тунови вдоволи
ти чим небудь, доказує хотьби статя ХагойпісЬ
ЬІ8І-ів, заміщена па переднім місцч під титулом:
• Ж аданя ческого народу доручено ґр. Тунови!.
в котрій каже ся між иньшими:
Вчера у вікопомну 38. річницю жовтневого
дипльому, ческі посли доручили офіцияльно шефови австрийского правительства ґр. Тунови
мемориял, що містить найважнїйші постуляти
нашого народу. Чи сей історичний день вибрали
до того історичного кроку з намислу чи при
падком, не знаємо. В самій річи не можна було
вибрати щаслившого дня. 1 р. Тун знає без
сумніву диильом з дня 20. жовтня 1860 року.
ГІрецїнь се був властивий, иравний терен, на ко
трім він боре ся зі своєю гіартиєю. Ми цікаві,
як австрийский президент міністрів прийме нині
сей мемориял ческого народу, що в головній
сути не жадає нїчо иньшого, як того, аби австрийска політика повернула на правшій те
Митрофанов почав був глузувати з ченця,
але Нечитайло спинив його, говорячи:
— Засупонь, Грицьку, свого язика! Гріх
тлумити ся з каліки, та ще з свого брата.
— Який вів минї брат!— змагав ся Митро
фанов. — Цур його! Може він злодій, або душогуб..
— Хоч би й так, то вее-ж не годить ся
тобі глузувати. І ти москаль і він москаль; а
свій своєму по неволі брат...
— Коли-ж я не втерплю, мене сьміх бере,
дивлячись, як ото у його замісць людских ні
здер, та якась розшморгнута торбина... Ха, ха,
ха!... от диво! Чи бачив хто, хлопці, отаке диво?
Ніхто з хлопців не обізвав ся.
Говірний Митрофанов не звернув на те уваги і реготав ся з чепця. Гомін його розбудив
останнього.
— І По за люди? що за народ? — спитав
ся чернець, лупнувши очима.
— Свої люди, тутешні... усї з ніздрями —
промовив Митрофанов.
— Окаянний єси — грімнув чернець.
— Се все мої •школярі» — мовив Гаврило— Водички-б іспить... — попрохав чернець.
Нечитайло одним духом приніс коновку
води.
— Воио-б не завадило прогнати сон і не
водицею, а Божою росою — озвав ся 1 аврнло. и
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рен. А може будуть нас потішати, що наші чим коли. А тогди лишає ся тілько одна доро ириємцїв чпщеня каналів, щоби предложив спо
справедливі жадапя сповнять ся в пригіднїйшій га виходу: розширене компетенциї соймів крає- сіб, як нанскоршз і пайуспішнїйше можна здехвили. Може нам зроблять предложене, щоби ті вих і вибори до ради державної носередяо че зіпфекціонувати всі канали IX. округа міста. По
жаданя ми знов усунули на другий бік, а се рез сойми.
місті рознесла ся вже поголоска, що найдено
Се значило би зміну конституциї, про ко богато мертвих щурів, але в тім, здаєсь, більше
в тій цїли, щоби они могли стати предметом
докладного досліду? По наших болісних досьві- тру вже натякають в посольских кругах. Щоби пересади, ніж правди.
дах за часів Белькреді-ого, Нотоцкого, Гоген- вдоволити народи, заселяючі поодинокі краї,
варта, Баденього, не дамо вирвати статутів з рук мало би наступити або цілковите знесене курий,
II Н К II
собі. Міра терпеливості! і податности ческого або з нолишенєм двох курий більшої посїлости
— За упокій душі 6л. п. Омеляна Огоновского
народу вичерпала ся. Справа межи нами а те- і торговельних палат, в третій загальній курні
ся заходом родини покійного поминаль
иерішним правительством дійшла до критичної заведено би загальне, безпосереднє голосо- відбуде
не Богослуженє в пятницю дня 28. жовтня с. р.
точки. Кабінет гр. Ту на мусить заявити ся за ване.
о годині 9-ій рано в церкві Успеньскій у Львові.
Є то поголоски і комбінациї, котрі що-ненами, або против нас, а відповідно до того ці
— Руский театр в Жовкві не успів заінтере
лий, ческий нарід зверне ся до него, або займе будь в виду теиерішної безвихідної ситуациї на сувати собою тамошної публикп і не має поводженя. Русини відтягають ся з очпвидною апасупротив сего міністерства неприязне стано- бирають цїхи великої правдоподібності!.
тиєю до теперішної рускої сцени. Всякі патріо
виско.
тичні зазиви до рускої публикн в д е я к и х ча
Поки що не звати, як ґр. Тун віднесе ся
сописях прямо остогидли. Ві второк дня 25-го
до того мемориялу. Але є усякі познаки, що на
с. м. відограно комедию Квітки «ШельменкоНаймит», а в четвер війде на сцену історична
їх підставі можна виробити собі о тім суд зі
Гроза страшної пошести заставила галиц- драма Каспненка «Палій і Мазепа». Буде то повсякою иравдоподібностию. Ото доносять теле
слїдне представлене в Жовкві.
грами, що правительство має не згоджувати ся ку, краєву раду здоровля відбути нараду і предВідзначене. Жандарм Іван Лесок одержав
на признане ческій школі Коменьского \ Бідни приняти охоронні способи. Рада здоровля ви- за —
виратованє двоїх дїтий з поломіни, з наражеправа публичности, щоби тим не дразнити сказала погляд, що на разі нема жадної небез нєм власного житя, срібний хрест заслуги.
печності! заволоченя чуми до нашого краю.
Німців.
— Львів а чума. Під покликом «стереженого
Мимо
того в разі якого випадку,, постановила Бог стереже» зібрала в неділю міска коТак само і супротив жадань славяньскохристияньского народного Союза ґр. Тун мав по иять складаних бараків, що суть власностию місия санітарна, щоби обдумати средства охо
казати ся дуже твердим. Доносять З ВІДНЯ, 1ЦО Тов. червоного хреста, відступити місту, і ви рони перед евентуальним перенесенєм сеї стра
хороби до Львова. Вправдї супроти таких,
Союз відбув нараду з ґр. Туном що до перего значила для них місце на Янівских оболонях. шної
найдальше ідучих средств острожпости, як: за
ворів. З сторони клюбу взяли уділ в тих нара Рада здоровля ухвалила завести надзір над всі ряджено в Відни, не може бути мови о чумі у
дах посли: Вахнянин, Барвіньский, Булят, Берке ма особами, що прибувають з Відня.
Львові, однак обовязком комісиї санітарної є
Також і намістництво видало обіжник до приготовити ся на всякий випадок. На засіданні
і радник двору Шуке, а також Яворский і Білїньский. Опісля відбуло ся заеїданє Союза, на всіх старости краю і президентів міста Львова міский фізик др. Павликоеский вказав на се,
іцо бакциль чуми через плекане тратить на сво
котрім по довшій і оживленій дискусиї рішено і Кракова, щоби зарядили як найточнїйпіе пе їй силі відиорности і що се перший случай, що
стояти при правиця навіть в тім випадку, коли рестерігане чистоти і порядків по містах, мі би плеканий в лабораторні бакциль став причи
правительство не буде в можности увзглядиити сточках і селах так в мешканях, як і при кер- ною епідемії. По обширній дискусиї поручено
міскому урядовії будовельному уложити І1ЛЯН
всіх бажань Союза. А се рішене вийшло з тої ницях, оборах і,т. д.
Так само і в Будапешті пороблено средства на бараки, які мали-б иобудовати ся на Янівпричини, що в противнім разі дістали би ся до
скім, і візвати мешканців, щоби удержували по
більшости найгірші вороги Славян, до чого не осторожности. В бактеріольоґічнім інституті домах як найбільшу чистоту. То послїдне візваспалено всі зьвірята, на котрих докопувано ще нє придало б ся для Львова і без чуми.
можна допустити.
Знов, з другої сторони належить піднести плена зараз і знищено всі культури бакцилїв.
— Сотеїіа ґпііа. Доборовся кс. Стояловский
дальшу завзяту аґітацию Шенерериянців і ко- Пристунлеію до будованя двох епідемічних ба до самого краю!... Колишній русиноїд, обложе
мунїкат нїмецкого поступового сторонництва. раків. Надто телеґрафувалн до інституту Па- ний церковною клятвою єретик, демократ, СОЦІІяліст, москвофіл, антисеміт, словом поборник
В тім комупїкатї' оно вияснює, що стоїть часом стера за кепіт против чуми. Однак цілий запас >і алицкоі системи»,на котрого наші сконсолідова
на становиску рішучої опозициї против прави- того вигині вислано вже передтнм до Відня.
ні дивились коли не з чувством обожаня, то
Др. Марморек привіз особисто з Парижа як телята на нові ворота, — той кс. Сто
тельства, яке заняло від часу внданя язикових
розпоряджень і що онб завеїгди вірне даним французке вегчіп против чуми і запустив єго яловский, діставшись через посольский мандат
приреченим на зборах в Хебі з дня 11. липня всім зачумленим і інтернованим особам. Догля на вершини слави, о якій лише галпцкпп (спемипувшого року. Німецке, поступове сторонпиц- дачка Пеха дістала два встрикненя. По першім цинльно-ж паш «сконсолідований») де.маґоґ може
мріти, зготовив собі в кінцн — соромний упа
тво тілько змінило свою тактику, щоби усніш- учула ся ліпше, по- другім змогла ся у неї го док. Така то судьба кождого політика, котрого
нїйше осягнути свою ціль, а заразом не до рянка на ново. Стан єї є грізний, але не тра засади змі ,яють ся як погода. Єго недавня
пустити до замкненя ради державної і введеня тять надії удержати єї при житю. Ині.ші особи, тригодинна промова в парламенті відхилила
угоди на підставі § 14. Колиб тепер помилю рі- інтерновані в бараках для зачумлених, мають заслону,. а зпоза неї показав ся цілий кс. Сто
яловский в пайвластившім сьвітлї. Наслідки
чевих і доконечних нарад над угодою нравн- ся зовсім добре.
кольосальні! Стояловского не лише внсьміялн
Про помершого Баріпіа оповідають, що він Німці-опозиціоністи і то найскрайнїйші, бо НІетельство хотіло відрочити раду державну і зро
з'їв
іюлуба,
на якім робили досьвіди і він мав нерерияни, не лише випросили єго Чехи з Пра
бити ужиток з § 14., булоб се просте і явне пе
защіилені
зародки
чуми. Ну, певно, що в такім ги, але
як доходять вісти — самі єго найред цілим сьвітом знасилє конституциї.
близші
прихильники,
члени єго дотеперішного
разі
мусів
захорувати!
Але
коли-б
се
було
прав
Але щось такого висить у воздусї. Ґр. Тун
клюбу, вирікають ся єго і основують новий
дою,
то
виринула
би
иОва
небезпечність,
бо-ж
є вже очивидно здетермінований. Сповняти жа
клюб без него. А причинили ся до сего не так
даня ріжних ґрун правиці, а не узискати разом сей голуб мусів би варити ся, чи печи ся у ріжниці, що проявили ся в послїдних часах
з нею переведеня угоди супротив завзятої лі него дома. Також викликав занепокоєне сей в поглядах кс. Стояловского а в членів єго
виці — видавсь ему безцільним. Тому і опер ся факт, що одіж Баріша видано по єго смерти клюбу, але щось більшого. Стояловский так
жаданям Союза, тому, здаєсь, не інакше посту жінці. 11Те більша небезпечність могла би вийти осьмішив себе і цілий свій клюб перед цілим
та знівечив повагу того клюбу,
пить з жаданями Чехів. Хотяй ґр. Тун запере з того, що два щурі, нащіплені зародками чуми парламентом
що встид було в нім оставати. Соромна утеча
чив розсіваним поголоскам про скоре замкнене мали втечи до каналів. До вчерашних нарад знід прапора Стояловского була одиноким раради державної, але оно тепер правдоподібнїйше комісиї здоровля покликано управителя пред- тунком.

II О В

Чума у Відни.

—Правда, отчеЙоно? Да ти, бачу, не тямиш, що | сого. Йона — від хреста звав ся Іваном, а се
вже коли його постригли в ченці, дак нарекли
то таке «Божа роса?»
Йона відповів, що розуміє; бо простуючи Іоною. Доки жива була його мати, він жив з
він заходив в Глиньский монастир,*) пробув там , нею, а коли вона померла, його взяв до себе
чимало часу і там від одного ченця з Україн батьків приятель «старшій поддячій сгь пригоро
ців навчив ся розуміти потроху українську мову. да Манска» Василь Ворбнов. Іван записав ся
— Ото воно й добре...— промовив дяк.— Ану на царську службу до подячого. Служив він до
хлопці, те-ж, хто проворний, збігайте за Божою бре, служба «таланила» йому так, що невдовзі
він придбав собі власне дворище, обудував ся
росою, нехай вона прожене сон у отця Йони!
Нечитайло зараз потюпав до шинку і не власним кішлом і окукобив ся на власному го
бавом на столі в школі' стояла чимала пляшка сподарстві. Та не довго грів його талан «подя
горілки. Округ столу сиділи Лисий, Йона і «шко чого». Року 1712 його вирядили в село К а н д а лярі» Нечитайло, Кривецький, Сало і Митро- л и збірати «конскія деньги».*) Отоді саме «та
лан» і зрадив Іванові. В селі тому жив і про
фанов.
Тоді странник Йона, нідкренивши свої сили мишляв крадіжкою хрестянин ' Іван Самаров.
«Божою росою» розповів своїм розмовникам Наш Іван добре відав, яким ремеслом проми
шляє Самаров. Якось останній «придбав» у ко
подробиці свого житя.
Він був попович з села Черемшина, Ко- гось з розбишаків дуже доброї одежі а Іван ку
занської ґубернїї. Батько його помер року 1682, пив у його ту одежу, добре відаючи, що вона
лишивши його восьмилїтним сиротою. Виходи крадена. Небавом Самарова того піймали на
ло, що тепер Поні ледві 40 літ! Але тяжкі бідо- злодійстві. Він запоміг злапати і ватагу розбій
вання, тюрма, киут да катні рухи так знівечили ників, у яких він «придбав» оту одежу... Дійшла
його, що з виду він здавав ся старійш за Ли- черга і до «подячого» Івана; взяли і його і в
купі з Самаровом і инчим товариством вирядили
*) Монастир сей був зо 20 верстов від Глухова по дорозі в Сївск.

*) Податки з коний.

в Казань на суд. Довго наш Іван сидів в тюр
мі, зазнав і «питки» і нарешті вийшов присуд,
щоб «подячого» Івана вибити прилюдно на май
дані кнутом, вирвати йому ніздри і тоді засла
ти на каторгу.
Кат справив присуд і заким на Йвановому
тілі заживали в тюрмі рани від катних рук, до
ля помогла йому визволити ся на волю і спекати ся каторги.
•У Івана знайшлись якісь заступники і вда
ли ся до Казанського митрополїта Тихона, блаі аючи у його запомоги, щоб Іванові не просту
вати на каторгу. Гйхон згодив ся помогти, вдав
ся до ґубернатора Анраксина і Йвана визволи
ли від каторги.
Добре, але-ж без ніздер тяжко жити між
людьми й на волі. Кожне, хто гляне, бачити ме,
що иокоштував ти катних рук. Так міркував со
бі Іван і приміркував, що йому найліпше тепер
йти в ченці. Іак він і вчинив. Подякувавши
владику за його ласкаве заступництво, Іван бла
гав приняти його в ченці. Тихон не відмовив і ка
зав йому дістати ся до Богородської «Пустині,»
що була верстов за 20 від Казані; а там вже
ігумен Макарій прийме його і постриже в ченці.

— з —
— Нова сиґналїзация від’їзду поїздів особових
входить в житє, як се вже чнтателям відомо,
з днем 1-го падолиста с. р. Се на позір незнач
не • заряджене міністерства зелїзничого, котре
цілком спокійно і без видимих признак внїшних
змінить, почавши від 12 години в ночи 1-го па
долиста, цїлу дотеперішну систему сиґналїзованя
від'їзду поїздів, вимагає належитої уваги зі сто
рони подорожуючої публики. Подорожні призви
чаєні доси до поклику кондукторів «від’їзд»,
«їзда*, були би наражені на нехибні заводи, на
коли би вже тепер не памятано о тім, іцо від
1-го падолиста устануть всї ті поклики, а на
томість кондуктор ведучий поїзд свиставкою
давати буде сиґпал, що поїзд має відійти, що
проте остаточний час всідати. Кондуктори сто
ячі при возах в день рукою а в ночи лїхтаркою
будуть давати знак ведучому поїзд кондукторо
ві!, що все до від’їзду готове, почім сей послїдний дасть трубкою сигнал до від’їзду машинїстови.
Ціла експедиция поїздів буде затим відбувати
ся без всяких окликів зі сторони персонали) по
їздового. З огляду на се зволять подорожні в
своїм власнім інтересі подібно, як се діє ся за
границею, пильно уважати на розклад їзди по
їздів і на годинники.
Замах на кс ґр Віснєвского викопали в
Яслї пізним вечером два злочинці. Кс. ґр. Вісньовский, ґімназияльний катехит, вийшов пізним
вечером на ревізию студентских мешкань. Нечайно з заулка вискочили два розбишаки, з ко
трих один пхнув сьвященика острим знарядом в
околицю серця, але ударив на твердий пулярес.
Зробив лише дїру в нлащи і реверендї. З а напастниками глядає прлїция.
— Загадочне самоубийство. Дня 17. с. м. в Арламівскій Воли, пов. мостиского, повісив ся на
дереві чоловік в віці около 60 літ. Походжепє
єго незвісне. З одежі пізнати, що походцть
з міста і мав ся колись лучше. Найдено при
пїм лист зі словами: «Посилаю для вітця два
рипьских на дорогу, коли отець схоче від’їхати.
Дайте нам впрочім чистий спокій, бо отець ціл
ком о тім не знав, як нас бідна мати ховала —
з вітцем не маю нїчо до говореня і знати єго
цілком не хочу, бо отець цілим своїм поведенєм собі на то заслужив і прошу мені на очи
ані нині анї ніколи не показувати ся. Людвика*.
Мабуть тим нещасливим батьком, котрого діти
цурали ся, був самоубийник.
— Лихварку Аделю Спіру, 52-лїтну жидівку
засудив карний трибунал в Кракові на 3 місяці
строгого арешту і,н а кару 300 зр. Она занимала ся від кільканайцяти літ лихвою. 6і клі
єнтами були переважно слухачі університету,
котрі затягали позички у Спіри, зіставляючи
індекси, стинендипні асиґнати і иньші подібні
документи. Позичені квоти були звичайно малі
а оплачуваний процент незвичайно високий.
Лихварка знала добре, що заставлені індекси,
асиґнати і т. д. є слухачам конче потрібні до
укінченя студий, длятого о довгії була ціл
ком певна. З розправи виявило ся, що Сгііра
уділяла кредиту на 120 процент річно. Полїция
забрала від неї цілі стоси індексів і звернула
молодежи по заилаченю позичених квот без
проценту.
— Головний поєдинок, що відбув ся перед ро
ком в Римі межи проводирем радикальної пар
ти!' Кавальоттім, а редактором консервативної
часописи бахеИе Зі Уеаегіа, Маколїм закінчив
ся судовою розправою. В поєдинку, як звісно,
Кавальотті ногиб, пробитий в уста шпадою. Суд
засудив Маколя на 13 місяців вязницї. Секун
дантів увільнено.
— Оборона против містиФІкациї Ж інка голос
ного тенора Мєржвіпьского заперечила в иубличнім листі, будь то єї муж вступив до готелю за
портиєра і доносить, що сам Мєржвіньский ьиточив вже карний процес против тих дневників,

Так і стало ся. Іван, ставши ченцем Йоною,
прожив в монастирі не більш двох років. Чер
нече життя занудило його. Він випрохав в ігу
мена, щоб його вирядили збірати на монастир
троші. І от чернець Иона, з слідами на тварі
катних рук, вештаєть ся собі вже пять років
з міста до міста, з монастиря до монастиря.
Тепер він плентаєть ся до Київа. По дорозі за
ходив в Глинський монастир, там його вподо
бав ігумен Мелетій і він прожив в тому мона
стирі більш трох місяців. Не вдержи в свого язика Иона, щоб не розповісти н того, що він не
се у Київ до митрополіта до нас «Інквізитора»
монастирського Мелетія на «строїтеля* Глинського монастиря.
Розмовникам Иони вподобало ся його щи
рість. А тим часом наступила ніч, йти в дорогу
годї було і Йона охочо зістав ся переночувати
у гостинного дяка в товаристві веселих моло
дих «школярів».
Дальше буде.

котрі перші подали о нїм сю фальшиву вість. й під економічним зглядом таке предприємство
В скарзі' жадає від них 100.000 зр. відшкодова принесло би великі зиски.
на з тої причини, що заключне був користну
— Через океан в бочці. Перед кількома літами
умову на Росию і Америку, а тепер в наслідок якийсь зухвалий боднар казав кинути себе в
сих сплетень сей контракт може стати не бочці в вир Нїяґари. Вир викручував бочкою на всї
важним.
сторони, а єї подорожний укладав ся безустан
— 0 страшній нужді' серед учачої ся в Петер но відповідно до положеня бочки. По кількох
бурзі' молодежи доносить дневник «Син Отєче- годинах зловили бочку вже понизше водопаду
ства»: Мала комнатка з вікном на вонюче по- і добули з неї здоровісінького боднаря. Був то
двірє, в комнатцї три ліжка, столик. Сьвіжого очевидно Американець, котрий хотїв в той
воздуха анї дрібки, зі стін тече вогкість. Ком спосіб зареклямувати тревалість своїх бочок. —
натка, а властиво комірчина, коштує 7 рублів Перед кількома місяцями иньший Американець
50 коп. місячно. До сеї діри приїхав з далекої якийсь Вактан з Ню-Йорку трібував мореної
провінциї здоровий, крепкий студент; за два мі подорожі! в бочцї, і пустив ся в товаристві
сяці' лежав вже в шиитали на ревматизм і л ег свого сина на океан Атлянтийский. Однако боч
кі. Много студентів ходить в день на виклади, ка була майже кораблем. Мала 12 сяжнів
а вечером працюють у кравця, заробляючи 2 висоти, а 10 сяжнів проміру. Була покрита над
рублі в тиждень. Один такий студент із здоро звичайно сильними обручами, а на цілій єго
вого зробив ся сухітником. Иньші студенти, м узи поверхности було много шуфлядок, ноуставля кальні, грають ночами на балях і в той спосіб них рядами. В середині бочки був цілий апарат
заробляють собі кусник хліба. Богато студен до попиханя єї, очевидно анї паровий анї елек
ток ходить до пральні', иньші шиють ночами бі тричний, лише функціонуючий при помочи руч
ле до склепів і дістають за ушите одної с о  ної корон. Корба була получена з систеиом зу
рочки 8 копійок.
батих коліс; они вводили в рух поперечні шу— Нинїшний жид В Градци вийшла сими д н я флядки на поверхні' бочки, котрі розсуваючи
ми книжочка якогось І. Зайдля о жидах п. з. воду, гнали той оригінальний корабель наперед.
«Жид XIX. столїтя*. Після автора є на сьвітї Після оповідана пасажирів, скорість бочки ви
24 роди жидів, а то: йег РггіззщсЬ, <Іег Сигогі- носила около 10 км. на годину. Є се досить ве
Іийе, (Іет Віі!іп ні)и<іе, <іег МіїйсЬеиішіе, <іег айеіі- лика скорість, бо човен пливе пересічно 9 км
де «Іисіч, <1ег Гг ігааиег- оііег Бо&епіисів, <Іег псііі- на годину. В середині бочки була каюта так уГзгешіе Диіе, бег Нашїеїзіисіе, сіег \УиФег)и6е, ряджена, що пасажири мали завсігди положене
йнг §а1І7.і-8сЬе «Іисі^, ііег Т ніт ііїисіе, Пег огЬЬосІохе поземе. З початку поводило ся плавникам до
Ліліє, ііег Вапк)исІе, <іег Вогзеаіиіі •, бет К йоппіи- бре. Коли однак настала буря, то филї підкида
6е, йег Кгеіігищ§іи<іе, <Ьг ХаІіоиаЦшІе, Зег Ьійе- ли бочкою як розбитим човном. На іцастє уда
гаїиг- обег Тіпкещисіе, ййґ зоеіаІізІізсЬе Диііе, <іег ло ся подорожникам з великим трудом дати о
«баіІзсЬе» Лініє, Цег КЧпаІі'иіІе, ііег ип^агізеЬе Лц- собі знати перепливаючому недалеко американьскому кораблевії, котрий їх забрав на свій по
Ле, в кінци іінг еміде Лисіє.
— Горе еманципанткам' Рівночасно як рух клад. Бочка иоплила сьвітами.
феміністичний прибирає чим раз більші розмі
— Дрібні вісти. В З апіо Ьчссіа, коло Верони’
ри і майже у вїїх державах здобуває собі завалив ся дах па костелі, в наслідок чого 5
з року на рік нові поля до дїланя, що осгавали осіб понесло смерть на місци, а 16 є тяжко по
доси виключно в монополії бридкої части люд- калічених. — Цісар затвердив вибір п. Т. Цїньского рода, противники фемінізму не засипляють ского на нрезеса, а п. Т. Вартановича на за 
також справи і ломлять собі голови над способа ступника презеса залїщицкої Ради повітової. —
ми, як би то недопуетити до ианованя женщин. Голосний тенор Мєржвіньский прибуде до Пе
Один француский публицист, марґраф Де Соїіе- тербурга на гостинні виступи в царскій опері.—
уіііє видав в тій справі брошуру, в котрій ви Цісар надав папскому секретареві! кардиналовії
ступає в обороні' гарему і називає єго, «тверди Рамполлї велику стяж ку ордеру св. С теф ана.—
нею, що одинока може устояти ся перед ата Процес против убийника цїсаревої Люккенього
ками загорілого фемінізму*. Найзамітнїйшим розпічне с я доиерва дня 10. падолиста. — В Турв брошурі є те, що автор звертає ся до цісаря цї 'під Коломиєю замордовано 20-лїтного паруб
Вільгельма з просьбою, щоби той, користаючи ка Василя Бойчука. Слідство заряджено. — В
з подорожі! на Всхід, переніс інституцию гарему Америці в провінциї ІУізкоазіп згоріли на вели
з Азиї до Европи. «Стережемо ся взаїмно — го чезнім просторі ліси. Сотки осіб стратило житє,
ворить В ОДНІМ М ІС Ц І! автор — перед чумою, хо між ними богато Поляків(?).
лерою, заливом жовтої раси, а не звертаємо ува
ги па небезпечність гіршу від чуми, холери, заливу жовтої раси і т. д. — на фемінізм»... Ко
ротко а ясно!
Коломия, 25. жовтня. Результат нинїшних
— Особиста безпечність в Росиї, мимо славної
на весь сьвіт жандармериї, не є дуже велика, виборів посла до Ради державної з V, куриї
як о тім сьвідчить допись з Ченстохови в однім т а к т і: В В о г о р о д ч а н а х на 106 голосуючнх
варшавскім дневннку. Пишуть там, що в тім
місті вже смерком ватаги очайдухів волочать ся дістав др. Михайло Дорундяк 53, нольский кан
но улицях, зачіпають прохожих, бють і морду дидат Стефан Мойса 52 голосів; — в Г о р оють. Перед театром замордували полїцпяпта. д е н ц ї на 171 голосуючих Дорундяк 65, Мойса
Коли навіть поліцаю панастують, то що-ж гово
рити о приватних особах. Одного столяря зло 106 голосів; — в К о с с о в і на 153 голосуючих
чиннішії просто тортуровали. Гвіздями прибили Дорундяк 29, Мойса 124 голосів; — в Н а д в і р 
єму шапку до голови, кинули єго до води, де
він утопив ся. Нньша шайка напала на шл’ю са- ній на 135 голосуючих Дорундяк 21, Мойса 111
ря і так обили єго киями, що тіло повідпадало голосів; — в С н я т и н ї на 152 голосуючих До
від костий. Богато робітників приглядало ся то рундяк 25, Мойса 127 голосів: — в К о л о м и ї
му розбоєвн, а.іе ніхто нападеного не боронив, бо
бояв ся гіімсти. Розбишаки мстять ся страшно голосованє до 2-ої по полудни не скінчене. Доси
на кождім, хто мішає ся до їх діла. В місце- на Дорундяка упало 173, на Мойсу 520 голосів.
востн Раків, недалеко фабрики Гантткого, розВідень, 25. жовтня. На вчерашнім заеїданю
оишаки замордували робітника. Оповідають, що
і на самого власгитела напали, коли їхав по- угодової комісиї промавляв пос. Вахнянин. З а я 
возкою. Тамошня жандармерия супроти того вив ся за удержанєм митово-торговельного окру
всего безсильна, бо она приутчена лише чигати на гу, але і за невідлучуванєм від того трактату
політичних злочннників т. зв. »неблагонадьожд- справи квоти; за реформою австрийскої політи
них*. Звернувши бачність виключно в одну сто
ки промислової і торговельної супротив угоррону, не видить, що діє ся довкола неї.
скої
конкуренциї і зміною зелїзничих тариф
— Рицарі XIX. віку. В Монахії з нагоди убив
в
тій
цїли.
ства австрийскої цїсаревої Елнсавети повстало
Відень, 25. жовтня. На честь Муравєва від
т. зв. «Товариство рицарів св. Гробу», котре взя
ло собі за задачу «честь, охорону і оборону був ся вчера в росийскім посольстві ґальовий
женщин». Товариство сих незвичайних «рицарів* обід, в котрім взяли участь міністри Ґолуховскладає ся з монахійских міщан і розпочало
свою діяльність передовсім від з’орґанїзованя ский, Тун, Кріґсгамер, спільний мінїстер скарбу
Каляй і посол в Петербурзі кн. Лїхтенштайн.
каси хорих.
Париж, 25. жовтня. Внесене прокуратора
— Зелїзниця через Сагару. Францускі інжиМанава
в справі ревізиї процесу Драйфуса зла
нєри думають тепер над тим, як би то повести
зелїзну дорогу через пустиню Сагару. Ще • пе джене вповні на користь ревізиї. З межи 15 суред 20 літами подав до того плян інжинєр Ді- диїв касацийкого трибуналу, десятьох стоїть за
пушель, обчисляючи кошти лінії довгої 2.000 клм. ревізиєю, нятьох против неї.
на^800 до 900 мілїонів франків. Тепер підняв
Париж, 25. жовтня. Ж овта книга, оголоше
той плян інжинєр Лєроа-Белїє і між иньшими
на
правительством
е справі Фашоди, подає хід
аргументами наводить і сей, що зелїзницю че
переправ
з
Анґлїєю.
Виходить, що Франция
рез Сагару треба конче побудовати, бо инакше
достава живности для війск в Бар-ель-Ґаза буде стоїть на стаиовиску, що до Фашоди має такі
завсігди сполучена з великими трудами. Поїздом, самі права, як Анґлїя до Хартума, бо видерла
що жене 20 клм. на годину, буде можна пере єї так само з рук варварских племен, як Анґлїя
їхати цілу Сагару вздовж в 100 годинах, т. є.
околицю Хартума.
несповна в 4 днях. А що нині зелїзо дешеве,
Царгород, 25. жовтня. З Одесси доносять,
то будова тої зелїзницї розмірно не богато
би й коштувала. Для цілий стратегічних се рі що вчера вирушило звідтам на остров Крету
шучо оплатить ся, але надїяти ся можна, що шість компаній піхоти і одна гірска батерия.

Т елеграм и .
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Розклад їзди поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го жовтня 1898.
(Приїзд і від’їзд поданий після часу середно-европейского).
П о їзд ___
ПОСП. | особ
приходить
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відходить
о годині'
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525
5-40
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Іцкан (Ґалацу, Ясс), Сучави
Я нова
Тернополя і Бродів на дворець Підзамче,
Сокаля і Рави рускої
Л авочного (Пешту) Калуш а, Стрия
Тернополя і Бродів на дворець головний,
К ракова (Відня. Варшави, Пешту)
Іцкан, Сучави
Я рослава, Любачева
Янова
К ракова (Відня, Берліна, Вороцлава)
Сколього, Стрпя, К алуш а Хирова
Іцкан (Б у к а р е т т у , Ґалац у, Ясс) Сучавп
Підволочиск (Кієва, Одесси) на дв. Підз.
на дв. гол.
„
„
К озови, Бродів на дв. Підз.
на дв. гол.
„ Іцкан, Сучави
„ Сокаля, Б елзця і Любачева

Всілякі

зі Львова

до
„
„
„
„
„
„
„

6-00
605
6-15
8-35
845
• 8 50
915
935
963
9‘55
10’55

„
»
„

1-55
2- 08
2-40
2-50

„
„
З'ОО
455

„
„

410
5-20
с-зо
6-40
6’55
7-00
7-Ю
7*15
7-44
10-05

до
„
„
„
„
,
„
„
„
т
„
„

ЛУПОНИ

Підволочиск, Бродів з голови, двірця
Іцкан (Букареш ту, Ясс, Ґалацу)
Підволочиск, Б ро дів з дв. П ідзамча
К р ако ва (Відня, Берліна)
Я нова
К р ако в а (Відня, Варшави)
Сколього, К алуш а, Б ори слава, Хнрона
Підволочиск. Бродів з дв. головного
з дв Пілзамче
Б елзця, Рави рускої, Сокаля
Іцкан, Сопова. Бергом ету, Сучави
Підволочиск, К ієва 8 дв. головного
з дв. П ідзамче
Іцкан (Ясс. Букареш ту)
К ракова (Відня, Вороцлава, Берліна),
Любачова чер. Я рослав, Ясла чер. Ряшів, Хабівки чер. Ряш ів або Тарнів.
Стрпя, Сколього тілько від */, до Зоіа
Ярослави, Самбора через Перемишль

і

вильосовані
цінні папери
виплачує без иотрученя
провізні або коштів

Контора виміни

Ніч
Ніч
3.04
з-зо

з Підволочиск, К озовп, Грималова на Підз.
на дв. головний
„ К ракова (Відня, Берліна, Варшави)
„ К ракова (Відня) Самбора на Перемишль
„ К р ак о в а (Відня, Берліна, Варшави)
„ К ракова, Ясла, (Пешту) на Перемишль
„ Підволочиск, Бродів на двор. Підзамче
„ Іцкан. (Букареш ту, Ясс, Ґалац у, Сучави)
» Підволочиск, Бродів на дв. головний
„ Лавочного (Пешту) Хирова, Борислава
„ Стрия, К алуш а, Борислава.

ь-ю
610
845
9-Ю
9 39
945
955
1030
12-15

10-40
11-00
11-27

1

К ракова (Відня, Берліна, М Ляборч)
Лавочного (Мункача, Пешту) Борислава
Іцкан, І’адівцїв, К імполю нґа Сучави
К ракова (Відня, Берліна, Варшави)
Тернополя з двірця головного
Лавочного (Мункача, Пешту)
Сокаля, 1’ави рускої
Тернополя з двірця Підзамче
Янова
Іцкан (Ясс, Ґалацу) Сучави
К ракова (Відня, Варшави, Берліна)
Підволочиск, Бродів з дв. головного
з дв. Підзамче

| БАННУ
Гіпотечного
1

£Х5г Контора виміни і відділ
депозитовий перенесені до
' '■
льокалю вартерового в бу
динку банковім.

5 / М И А : Гсра иіч.а сг.с/ьіь ья від 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.

Вас середно-европеисьвй рій вить ся від - ссу львівского о 36 мінут, а іменно: 12 год. часу середно-европейсьсго = 12 год. 36 мін. часу львівского. — Бю ро ін ф орм ац ій не ц. к. зел. держ . (Львів, ул. Третого май,
і ь к . ч . І х ь г р л ь ) уділяє еоясі.сьь в справах зелїзвичих, продає білети всякого род і розклади їзди.

Р ік

заснована

1892.
ж
ж
ж

ТС ЕА ГЮ ТЕО ЕЗАЇЮНИХ ОБЕЗПЕЧЕНЬ

„Д Н Ф С Т Е РЬ ”
Рч
к
іС
«с
ї
се

Ж

ТО РГО ВАЯ
і посередничить в закупні:

ж
ж

В и н о

>

Ж »в бочках о 135 літрах, а то Самородне почавши від 70 зр.
за бочку І о с о місце иродукциї.
Ж
Зі складів висилає: КАВУ но о кіл . носилках почт. в ціні :
ур но: зр. 9’20, 10’20, 10’70, 1Г20, а снецияльність по 12-20 франко Ж
Ж ЕКНО в 5 кіл. барилках по зр. З-—, 370, 410, 4‘90 франко. — Ж
Ж Иньші товари по умірених цінах.
76—?
ж

«Двістерч.» вступив в 6-тиіі рік своєї дїяльности з збіль
шеними фондами ґвараниийвими, котрих стан з днем 31-го

ж ж ^ ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

73.874 зр. 47 кр.
52.269 „ 40
50.000 „ —

176.143 зр. 87 кр.

Виплачені іькоди до кінця 1897 року 430.100 зр. 42 кр. Тарифи
«Д н істра» дуж е умірковані, услівя обезпечень користні, а шкоди лікві
дую ть ся безпроволочно. Поліси «Дн-Ьстра» приймає Банк краєвий при
пожичках гіпотечних.

На житє можна обезпечатись через «ДнЬстер'ь* в Това
ристві взаїмних обезпечень в Кракові, котре дає вайкористнїйші услівя, представляє своїми фондами найбільшу ґваранцию і видає поліси і квіти в рускім язиці.
Товариство взаїмного кредиту «ДнЬстерь*, стоваришенє
з обмеженою порукою, уділяє пожички з а оплат ою 5’/2 % і
1е/0 додат ку п а когита а д м іп їс т р а ц и й н і 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 4 1/і °/0. Уділ членьский виносить 25 зр., вписове 1 зр. Членом бути і ножичку дістати може тілько членобезпечений в «Дн-Ьстр-Ь». Інформація уділяє Дирекция листовно.
Зголошеня о уділене аґенций в окреетностях і де нема
близько аґентів «Дністра», приймає ся

І

приймає замовленя

X'. впрост з фабрики 1а по 70 зр., Па по 64 зр. за 100 кіл. Іосо фабрика.

огневих.

грудня 1897 виносить:
Фонд резервовий
Резерва премій
Фонд основний

X

НАРОДНА

Сьвітло церковне

перш е і одиноке руске Товариство асекурапийне, припоручене Всч. Духовеньству і всім вірним Впреосв. М итрои' і Преосв. Еп. Ординариятам всіх
Трех єпархій, обезнечає будинки, урядж ене домаш нє, скот, господареві
анаряди, вбіж е в аернї і соломі, сіно в стогах і Судинках против шкід

о

ц. к. упр. гал. акц.

£

Артист.-лїтературні Новини
ТОа
їз
н
я
X
Р»

виходять книжками величини 5—7 печатних листів. Зміст: Оеллєтристика і поезия, оригінальна і перекладана. Програма в заголовку: сильвїйше увзгляднюванє артистичного виківченя навіть найбільш тенденцийних творів, — артизм у змісті і формі.
Кн. І В Щурат: >Мої Листи (поезиї). — Кн. II. Едґар По: Новелі' (в пере
кладі Ів. Петрушевича).
Ціна книжки з пересилкою: І кор.; оздобно оправної 2 кор.
Видавець: М. З а я ч к ів с к и й , Львів, улиця Зибликевича, число 34

Львів, ринок ч. 10. (дім «Просьвіти»).
РОБІТНЯ СУКОНЬ ДАМСКИХ

Зміна льокалю.

Емілії Соколовскої

Заложена фірма в року 1877-ім

у Львові, Ринок ч. 29., І. п

Вольф КавФман

приймає ласкаві замовленя і виконує їх Ґусто206
вно і по приступних цінах.
10-4
Н А У К У КРО Ю уділяє в осібних годинах.
Замісцеві панночки приймає на ломешканє.

на легкі,
горло,
гортанку і астму

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

Хорі

Хто р аз на вавеїгди баж ає позбутп ся
слабости легких, або горла, хотяиби наиупірнїйш ої, або астми, навіть дуж е зад а
вненої і на позір невилїчимої, сей неї ан
пє г е р б а т у

для хронічно хорих

на легки

і горло А . ЛАоІТвку-ого. Тисячні подяки
даю ть ґваранцпю великої уздоровляю чої
сили тої гербати. П акет на два дни 75 кр.
Б рош ура (описане уж итя) задарм о. Прав
дива лише у
__

СКЛАД
Драма з галицкого емії'рацийного руху в 4. актах

Ціпа книжки брошурованої в картоні 35 кр., оправленої
в полотно з хорошими витисками 50 кр. — На почтову
оплату 5 кр.
Замовленя з провінциї у автора ул. Зибликевича ч. 18, Львів.
У Львові набути можна в Ставропигийскій книгарні.

А. ^оІІГвку-ого, Вегіш, Иг. 37.

Видає й відповідає за редакцию: СтеФан Кульчицкий-

М Е Б Л ЇВ

також і випозичальня
заосмотрена в всілякі знаряди по
чавши від найбогатніих до найскромнїйших. Цілі уряджена для покоїв
до спаня, сальонів, їдалень і др. —
Меблі оріхові, ольхові, чорні, також
зелїзні і гнуті, зеркала і т. д.
Ціни низькі і сталі.
З поваж анєм

В. К а в Ф м а н ,

203 45—52

ул. Лукасїньского ч. 1

З друкарні В. А. Шийковского.

