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Львів. Середа дня 4 (16) падолиста 1898.

Виходить у Львові що ДНЯ І
і крім неділь і руских сьвят •
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За границею:
на цілий рік

. . 20 рублів
або 40 франків
на пів року . . 10 рублів
або 20 франків
Поодиноке число по 8 кр. ав. І
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«Вирвеш ми очи 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 н х псальмів М. ІІІашкевича.

В ід о зва
товариства малярів до членів не-малярів.

з осібна: малярства, різьбярства і золотарства
так церковного як і сьвітского поміж членами
Товариства, достатчуванєм тим-же відповідних
жерел зарібку. виконуванем артистичних робіт
одвітно вимогам сучасної штуки совістно і по
можности дешево, утримуванєм вистав штуки,
робітні артистичної, посередниченєм при купнї
і продажі! дїл штуки, та взагалі спільними си
лами підпирати змаганя своїх членів до користного росвою питомої штуки рускої і сномагати в міру фондів товариства артистів і по
мічників артистичних.
§. 3. Місцем пробувана Товариства е місто
Львів.
§. 5. Членом Товариства може бути кождий
Русин і Русинка, громади, братства церковні
і рускі інституциї, що письменно заявлять приступленє до Товариства з одним найменче уді
лом в квоті 5 зр.

Виділ товариства для розвою рускої
штуки надіслав нам лїтоґрафовану відозву,
з котрої довідуємо ся про права ікористй,
членів того товариства.
Хотяй виділ товариства є такий повздержливиіі, що крім сухих параґрафів статуту
не заманює ширшої иублики жадними обі
цянками, то всеж ми можемо поділити ся
з читачами вісткою, що в лонї товариства
’є така гадка, щоби крім прав і користей
членів товариства, вичислених в §§ 15., 41.
і 51., як найскорше приступити до видаваня річних премій для членів товариства.
Преміями були-б хороші репродукциї обра
зів руских артистів-малярів. Та здійснене
§. 7. Новопринятий член складає зараз що
сего наміру, Що вимагає більшого накладу, найменьче один удїл членьский (5 зр.) і виисове
залежить від зросту числа членів това в квоті 1 зр.
риства і єго розвою. Тому загріваємо всіх
§. 15. Члени Товариства мають право: а)
наших щирих людий, щоби приступали
брати
чинну участь, т. є. забирати голос, голо
в члени того товариства, бо не лише місце
сувати,
вибирати і бути вибраними на загальнім
ві, що можуть лекше користати з вистав
зборі;
б)
предк.іадати Раді надзираючій внесена
товариства, але і замісцеві будуть мати ко
і
ставити
поправки до внесень Ради надзираю
ристь і приємність з розросту того хосенчої
на
загальнім
зборі; в) побирати дивіденду
ного товариства.
Ведені горячим бажанєм справити і добрим
зерном засіяти одну велику а облогом лежачу
руску ниву, оснували ми у Львові « Т о в а р и 
с т в о д л я р о з в о ю р у с к о ї ш т у к и » , котре
на першім загальнім зборі дня 3. падолиста вже
уконституувалось і свою діяльність устроєнєм
першої рускої вистави образів розпочало.
Стрінувши ся з теплим привітом рускої
враси і надіючись, що стане він виразом всеї
нашої суспільности, ділимо ся з нею головнїйшими уступами статута сего Товариства, а іменно:
§. 2. Предметом предприємства Товариства
е: дбати про розвій рускої штуки взагалі', а

З житя і гадок.
(Осїнний вечер', (Іна сепсікі па Ьіесіпц (Ігіа1ш§; на
ші складки на народні цїли; стріча з патріотом;
припадки і рефлексні', пршгідна деклямация; про[.грішение Франка; струпішілий корінь).
Був зимний, осїнний вечер. Густа мрака
залягала довгі, рівні яруги поміж каменицями,
мріла сїравими колесами довкола аверівских
сьвітил міських лїхтарень і склепових вистав,
звогчувала ховзкий, брудний хідник і витвори
ла на бруку улицї густе болото, що чіпало ся
ніг прохожих і відлітало збитими грудками від
коліс туркотячих поїздок. Мрака посувала ся
звільна густими валами, залягала людскі гру
ди, проймала зимною дріжею тіло. Я спішив
скорим ходом попри польский театр за своїми
ділами. Мимоходом звернув я свою увагу на
той горячковий рух, який тут розбудив ся пе
ред самим початком представлена і уважав до
бре, щоби в моїм скорім ході щасливо виминути ті ріжні закутані і рухливі постати, що спі
шили до театру. Нараз стануло напротив мене
якесь мале пендряче і уклонило ся чемно ша
почкою:
— Рго82§ рана кпріс га (Іча сепїу.

від своїх уділів і г) користати безплатно з публичної вистави Товариства та взагалі зі всіх
добродїйств, які Товариство буде подавати своїм
членам.
§. 41. Кождий член Товариства має на за
гальнім зборі право до одного голосу. Єсли
член має більше як 10 уділів, прислугує єму
право двох голосів. Члени беруть участь в за
гальних зборах особисто, правій особи засту
пають законні їх заступники.
§. 51, Річний зиск чистий роздїлює ся в
той спосіб: а) 10% на фонд резервовий; б) 20%
па фонд запомоговнй і емеритальний для уряд
ників і всего персоналу, т. є. артистів і поміч
ників артистичних Товариства; в) 30% на фонд

— Сог іакіе^о?
— Зкіайка па ЬіейпусЬ исгпі.
Я не міг розпізнати того малого чоловіка,
бо моя тінь від ліхтарні закривала єго темряво.
Відступив ся я і бачу: хлопчина в студентскім
мундурі з одним срібним паском на вилогах. На
червоні з зимна кулачки натягає рукави сурду
та і держить передомною сшиток жовтих кар
тонок.
Ціла справа видала ся мені надто чудною.
Я оглянув докладно сшиток, бо повстало в мені'
підозрінє, чи се не яке шахрайство молодого
панича. Було там ще шість зімнятих і трохи
прибруканих картонок, що ледви тримали ся на
дротиках. На картонках видруковано: «бкІаЗка
па Ьигз£ іш. Міскіеичсиа».
— І)1а С2в§о кагїкі Іакіе ротіеіе? — зап и 

тав я.
— Бо іпіаіет 8Іо, а іегаг іевЬ іуїко згебс.
— 8кай ,]е іугіаіез?
—
рогогйаиаі рап ргоГезог (тут назвав
Імя) 2 ріаІЄ£О фіппахуиіп.
Я віддер дві картонки і дав єму чотири
крайцарі. Хлопчина уклонив ся чемненько, а я
пішов дальше.
Та за кілька кроків зняв мене такий по
див для маленького патріота, що я відвернув
ся, щоби ще раз поглянути за ним.

о год. 6-ій пополуднії.
Редакция, адміністрація і
експедиция «Руслана» під ч. 5
ул. Л ї н д о г о — Експедиция
місцева в Аґенциї Соколовского
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише ;
і на попереднє застережене. — ;
Реклямацнї неопечатані вільні
від п о р т а .— Оголоіпеня 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.

для основаня рускої школи малярскої; г) 40%
на дивіденду від уділів.
Визначуючи наведеними параграфами об
сяг діяльносте нашого Товариства, в котрім
число членів з кождим днем змагає ся, витає
мо з відрадою сей прояв, що поміж ними стрі
чаємо ся часто з іменами руского жіноцтва.
Поважні замовлена, які Товариство приняю і
запитаня, заповідаючі нові замовлена, упевня
ють нас в нересьвідчешо, що се Товариство є
природним наслідком обставин, а талановиті і
щирі до праці сили фахові, якими вже нині оно
розпоряджує, подають запоруку, що оно вдово
лить всім вимогам нинїшної штуки.
Заходи членів тенерішної Дирекцій' Това
риства — пп. Ю. Панькевпча, Ів. Т р у та і Андр.
Ковальского коло єго основаня дають нам пев
ність, що і діла Товариства увінчають ся рівнож добрим успіхом.
Строгим наглядом над старанним виконанєм замовлень і повного одвічальностию за якість
виконана подає Товариство всім інтересовани^
таку певність, якої поодинокий предприємець
взглядно артист не є в силі подати. Длятого
маємо вповні оправдану претенсию, щоби загал
станув солідарно разом з нами до сеї серіозної
праці, памятаючи на те, що лиш через сполу
чене сил стає громада великим чоловіком!
Віруючи незломно в успіх наших змагань,
поручаємо се наше руске Товариство всій рускій публицї духовній і сьвітскій з тою надією,
що заявлена нею прихильність для сего Това
риства з кождим днем кріпшати буде і що так
спільними силами працюючи, поставимо нашу
руску штуку на тій висоті', на якій стоїть она
У иньших культурних народів. А се власне є ці
ллю основаного Товариства.
У Львові дня 11. падолиста 1898.
За «Товариство для розвою рускої штуки»
Василь Нагірний голова Товариства, Олекса Танячксвич заступник голови, Клим Воляньский се
кретар, Др. Кость Левицкиії, Антонім, П. Н илиз’овский, Александср Скруток члени Ради надзи
раючої.

Під лїхтарнею збігло ся вже чотирп .таких
малих, мундурованих мальчиків і кождий з них
держав жовтий сшиток в руці.
— Не карії?

— Ла ш а т іезгсге 14...
— А ,)’а Іуїко сгіегу...
— 2 іт п о , Ьгг... г т а г г іе т .

— Ту І82 Но тсезіуЬиІи.
9а 8Іап§ іи па го§и.
Таку бесіду в суміш я зачув з тої малень
кої ґрупи.
І в тій самій хвили они розскочили ся шу
кати за новими покупцями.
Я пішов дальше тим самим скорим темпом,
що перше, але розбивав і нереііраиіав люднії та
часто мусів «танцювати балансе< з якимсь про
хожим, не могучи єго виминути. Думки роєм
горнули ся до голови, крови мов прибуло в ж и
лах, мені стало душно, мимо холоду на дворі.
Я пригадав собі, що коли післав сторожа «на
дільницю* о дозвіл на рубанє дров на улици,
там велено вкинути шістку до пушки «на бідних
учеників*. Иньшим разом, коли я вступив з жін
кою до склену, якийсь панок з покою до сні
дань вийшов з квестою. Наставив червону пуш
ку до мене:
— Ха Ьієсіпа сігіаімс^ йтеа сепсікі, (ІоЬгоЙ2Іе)и...

2
з питанєм до свого угорского товариша: «Що-ж
тепер ? Чи ви Ексцелєнціо воружені також на т
(Д о п и с ь).
випадки ?«
З під К о п и ч и н е ц ь : В нашім старостві
Ц ісар В і л ь г е л ь м вже повертає до дому
діє ся таке, на що вже мовчати дальше було би
зі своєї подорожі! до Єрусалима. Вчера очіку
просто і не розумно і грішно. Наш край і нарід
вали єго прибути в Канеї. Куди він поверне, чи
глубоко релігійний, люди — все люди, мають
через Геную, Італію і Тироль — сушею, чи мо
все якісь пороки —■але статистика кримінальна
рем через Атлянтик і Північне море, поки-що
не в силі була-б виказати давнїйшими часами
не знати. Принятє нїмецкої, цїсарскої пари кош
тувало султана, — як обчислили деякі дневзасуду за обиду чувств релігійних. Звісна і се
річ, що агітатори навіть радикальні розбивали
ники, — Пі мілїонів франків. Султан, що хоче
уходити за калифа, т. є. зверхника всіх магоголову все о глубоку релігійність нашого наро
ду. Тимчасом війтує в Нижбірку новім Гаврило
меданцїв, бажав виступити як могучии володар,
хоч єго державна каса сьвітить пустками. Через
Мельник, котрий з а н а с ь м іш к и н ад П ре
те і думав султан піднести свою повагу серед
ч и с т о ю Д івою з іс т а в з а с у д ж е н и й су 
народів турецкої держави. Але, здає ся, він
дом о к р у ж н и м в Т ер н о п о л і!. Закон гроосягнув цілком щось противного. Всхідні народи
мадский ясно як на долони каже, що хто зістає
гляділи на нїмецкого цісаря, як на могучого
в слідстві, хто засуджений, той не тілько на
приятеля і покровителя немічного султана. Че
чальником громади, але навіть радним не може
бути. А мимо того так маршалок повітовий, як
рез те зріс тілько вплив нїмецкої держави на
і староста, хоч оба католики -— як би не знали
Всходї, а султаиьска повага не зискала нїчо на
о тім всім. Огірченє не тілько серед католицкої
тім. Так то без оружя і видатків, сказати-б на
людностн велике, згіршенє глубоке — але і жи
кошт султана, цісар Вільгельм II. з’умів скрі
ди тілько раменами стискають. Вільно спитати
пити иозицию Німеччини на просторах розпаПро ситуацию в обох половинах монархії
ся: єні Іюпо се все ргоііезі? Ніхто би повірити
даючбї ся турецкої держави.
не хотів, щоби щось подібного було можливим пише праска «Гоїіік»: «Докучлива забавка тер
Очивидно, що тим фактом заінтересували
в краю і серед людности раг ехсДІепсе като пеливості!, яку заводить обструкция тут і там, ся живо політичні круги Европи, а передовсім
лицкої! Подаю сей случай до осуду нубличного, у Відни і Будапешті, обернула ся, здаєть ся, Росия. Петербургский «Свєт», вказуючи на пе
бо то вже ані партийна ані пагоііотеозсіоичі спра цілком замітно, бо нині пристоїть ґрафови Ту реведене пацифікациі Крети пише:
ва. Наслідки такі, що сей Гаврило далі кпить йовії, звернути ся до угорского президента мі
День 4. падолиста 1898 року лишить ся но
собі з релігії католицкої, тілько в такий спосіб, ністрів з довірочним запитанєм: Ексцелєнцпо, вічні часи важним днем для Крети. Сей день
що вже суд просто за сю справу чіпати єго не яку запоруку подаєте, що угода буде вчас по становить конець панованя Турків на Кретї а
може. А з поновного о подібну справу обжало- лагоджена? І справді, баронові! Банфі-ому не початок независимости острова. За осягненє
ваня вийшов тому ціло, що поодиноких сьвідків було би так легко відповісти, бо єго ситуация свободи Крета обовязана подякувати одній Ро
є тепер богато прикрійша, чим ґрафа Тупа».
сиї. Коли Німеччина, щоби нриподобати ся свонапав страх — ради власти начальника.
Маневр
з
памятником
•
Генріого,
на
місце
Характеристичним у сего Гаврила се, що
му турецкому приятелеви, уступила з Крети і
коли став начальником, відразу розпочав війну якого за почином президента міністрів має бути потягнула за собою свого австрийско угорского
з церквою, почав від рубаня дерева на цвин поставлений памятпик цїсаревої Єлизавети, не союзника, то витревалість одної лиш росийскої
таря, потім чіпав ся дяка, потім сьвященика, а приспорив інїцияторови популярносте, як він сего дигільомациї здержала прочі держави «европейнаконець Пречисту Діву. Певна річ, що се наука надїяв ся. Пос. Кошут порушив сей темат в раді ского концерту» і з ними так скоро полагодила
покійного люстратора ради повітової Грабовец-1 державній і намагає ся на тій підставі підбурити кретеньску справу. Роснйский адмірал Крилов
кої'о і ще декого — та не знаю, як се погодити!публичну опінїю против Ванфі-ого.
грав і грає першу ролю при усунешо турецкого
Агасвер між европейскими кандидатами
з поглядами н. маршалка повітового.
панованя з Крети. В Ретимнї і нивших місце
К р о г у л е ц ь : Сталось таке, що глина обір-і на міністрів, Граф Апоний, може ще ніколи так востях, котрі обсадили росийскі війска, панує
вала ся і удусила молодого господаря І’ринька добре не вітрив воздуха надходячого ранку, як найбільший спокій і порядок, коли тимчасом
Стефанця на смерть. Полишив старих родичів і власне тепер і тому переняв провід опозиції ііних там, де стоять Анґлїйцї, приходило дуже часто
молоду жінку. Велика в тім вина місцевого на-і штурмових кольон, якими хоче потрясти і зни до кровавих спорів. Освободженєм Крети Росия
пальника громади Федя Старенького, — котрий ; щити иозицию Банфі-ого. В тій цїли разом зі лиш повела дальше свою місто висвободженя
був вже через засуд о обиду маєстату відсуне-) своїми підвластними забавляє ся він жостоко християн на Всходї. Перші кроки Росиї, чи то
ний від уряду начальника, а коли зістав в до-.| замкненими гасіданями, на котрих рука в руку диильоматичною дорогою, чи війною, принесли
розі ласки пошилований, розібрав собі так, що і з Полони-єм визиває правительственну партию свободу Грециї, Румунії, Сербії і Болгарці. Те
і видає на президента міністрів найтяжші обвипер прийшла черга на Крету, а в своїм часі,
за обиду суду знов засуджено єго на місяць.
Позаяк місцевий сьвященик відніс ся до ц. к.}неня; опозицийний хор гуде при тім і заправляє прийде також час на Македонію, Стару Сербію,
простацкими обидами, які переняли з віденьскої,
Б ос ну і Г е р ц е ґо в и н у . Цісар Вільгельм кін
суду, чи може покійного похоронити, то пачаль-І
обструкцийної школи обчернуваня. Мовби дер
ник иідустив родичів покійного против сьвяще
чить небавом свою подорож на Всхід і вертає
жали там формальний суд над бароном Банфі-м,
ника, будьто він є причиною обдукциї.
домів, але все-таки лишає ся факт, так само
а просто невичерпаний материял до обжаловань
Сей начальник голосно величаєсь, що єго
як був і перед єго їздою, що Туреччина мусить
подають недавні доповняючі вибори.
передовсім числити ся з впливом Росиї, котра
беруть в оборону всі пани, «бо він має научити
Свого часу розпочатий темат Рогончі-ого
підчас війни була Туреччині все страшним во
розуму попа». Цікава дуже річ, о скілько в тім
про три мілїони золотих, ужитих на перекуиства,
рогом, а в часі мира вірним приятелем. За тих
правди. Село Крогулець належить до староства
виводять у ріжних відмінах та чим-раз в острійв Гусятині.
16 мілїонів, що Турки видали на принятє Вільшім тоні. Обясненя судні Дешефі-ого, котрого
гельма, зробила Туреччина один лише досьвід,
Банфі старав ся приспособити до сторонничости
Я вкйнув.
іменно той, що она є лиш дуже користною доза правительственним кандидатом, доповняють
— А ха йоЬгойхіезк^ <Б\’а — іуїко
бичею для Німеччини, нїмецкої торговлї і нїті закиди дуже успішно. Так само найновійше
Во£ харіас!
мецких кольонїйних змагань, але впрочім Ні
А якжеж то у нас ідуть складки? Як то виступлене з правительственної партиї пос меччина не носьвятила би в користь Туреччини
у нас інтересує ся ними загал? Як наші пушки Бляскович-а, котрий оправдав се викритими ко- навіть одної костомахи одного здорового помор
стоять собі спокійно і сьвітать пустками? Ат — руїіцийними істориями, визискують головно про еного ґренадира».
радше не казати! Не сум, не гроший жадає ся тив барона Банфі-ого. Отже дійсно єго приперли
при складці, але лепт, дрібних та безнастанних, до стіни. Прецінь опозоция навіть наміряє по
що нікому не затяжать, а пригадують ємусьвя- дати адресу до корони, в котрій Монарх, має
тий, народний обовязок, причинити ся до за поінформувати про надужитя угорского прези
гального дорібку, підпирати загальні, народні дента міністрів. Всяке вговорюване і всякі ре — Комітет для введена в житє краєвого Союцїли. Та до того треба охоти, треба заінтересо золюцій ліберальних рад міских против опозициї за кредитового у Львові просить нас пригадати
вана, треба спокійної, льояльної любови до сво не мають жадних наслідків; опозиция обстає всім нашим читачам, щоби чим скорше присту
го. Крикунів і політиків у нас богато, а дуже при своїй тактиці, що після заяви пос. Поло- пали в члени того дуже пожиточного Товари
ства, котре має на цїли з’орґанїзувати у нас
мало ревних труженників. Товчком наших діл нї-ого не змінить ся, доки або не повалять ба всю роботу економічну в користь свого народу,
рона
Банфі-ого,
або
не
розторощать
опозицию.
невдоволенє і напастливість: де не видимо про
і надсилали свої уділи і внисове для краєвого
Союза кредитового на руки Товариства «Дні
тивника, там вже не стає нам сили до мирної Се сказано дуже виразно.
Сю
ціль
хочуть передовсім осягнути через стер» у Львові. Уділ членьскій виносить 25 зр.,
пожиточної праці.
А передовсім має кождий таке свобідне те, що накидують президентови міністрів чисті, внисове 1 зр.
— Україньско-руска видавнича спілка війде не
поле для мурованя народних підвалин серед нові вибори, котрі опозицию значно скріпили би задовго
в житє, о скілько можна вносити з заі
дали
би
спроможність
з
«ліпшими
елемента
своєї семї, в тіснім, родиннім кружку. Як у коінтерєсованя,
яке викликала у нашого загалу
ждім народі, так і в нашім родина мусить стати ми ліберальної партиї» утворити більшість про відозва в сій справі. Відозву сю видано перед
тим живучим коренем, котрий відживає і пу ти в барона Банфі-ого. Певно, що се дуже сумні несповна двома тижднями (гл. ч. 239 *Руслана^\
скає густі порости навіть, коли зрубають дере ве, що барон Банфі піде на те сильце, але се а вже дотепер зголошено 66 уділів. Вправдї до
для нас о Ціслайтаїї зовсім обонятне, бо фак того, аби спілка розпочала свою діяльність, ще
во, спалять пень і викорчують єго!
тично через будаиештеньску обструкцию стає далеко, бо на се треба іцо найменьше 120 уді
але можна надіятись, що руска суспільність
неможливим полагоджене угодових заколотів лів,
приспішить сю справу численним зголошуванєм
і нам мусить в першій і послїдній лінії розхо- нових уділів. Се многоважна справа для нашодити ся о те діло. Тому ґраф Тун, може вже | го культурного розвою і в сім виявить ся найв дуже короткім часі, буде мусів звернути ся лучше наша жизненність, на сором всяким не-

Вісти з Гусятинщини.

В К оцю б и н ц ях , повіт Гусятин, завязала
ся дня 10. падолиста читальня. Головою вибра
ний місцевий парох о. В. Білиньский, до виділу
увійшли господарі: Олекса Бережний, Михайло
Миськів, Станислав Рудницкий, Ілько Буртник;
заступниками вибрані: Михайло Дїлай і Кароль
Патера. Відбулось Богослуженє, потім загальні
збори, на котрих промавляли Чорний і Михайло
Миськів, Заким побудують власну хату, читаль
ня містить ся у одного господаря. Є в селі і
крамниця християпьска.
Г у с я т и н . З днем 2. грудня отворенпй
буде новозбудований шпиталь, в память 50-их
роковин ианованя Н. Монарха. Дорогий сей
шпиталь став головно заходами ґр. А. Ґолуховского і має стати краєвим. Рада повітова па ту
ціль накладала додатки через кілька літ, гро
мади жертвували свої фонди убогих, а і сам
ґр. Ґолуховский значну часть видатків покрив
з власної кишені.

ВІСТИ політичні.

Н О В її н к и.

І

з —
ґаторам нашої національної самостійності!. За-| ти о поміч. Небавом прорубано сокирою пере Пожар був би прибрав більші розміри, але сто
вдяки сїй спілці наше рідне слово розвивати вернений ваґон і добуто Михайлишина, потер- рожі пожарній удалось єго зльокалїзувати.
ме ся широко і свобідно, наша література най півшого лише незначні стовченя на цілім тілі.
— Наслїдователї Андре'го. Трох росийских ае
де хорошо підправлене поле до скорого успіва- Кромі одної легко раненої женщини з людий ронавтів наміряють відбути в тім місяци подо
ня. Але се залежить передовсім від загалу, від ніхто не відніс ушкодженя.
рож бальоном з Петербурга до Києва. Наколи
нас самих. Уділ невеликий, виносить 25 зр., але
— Тілько по руски. Духовеньетво деканата та подорож їм пощастить ся, то они пустять ся
ціль велика. Надсилати треба на адресу адміні буского ухвалило на соборчику в Желехові ве в другу подорож до Архангельска, а опісля по
страцій' »Лїтературно-наукового Вістника* Львів, ликім дня 10. с. м. одноголосно: переписувати летять бальоном до північного бігуна. Як видко,
ул. Академична 8.
ся з всїми властями лише по руски, а від 1-го не забракне наслїдователів Андре’го.
— Дрібні вісти. Краєвий маршалок ґр. Стани— Зелїзничі катастрофи. Два нещастя на зе- січня 1899 прйнимати від властий тілько рускі
лїзници одної ночи, се здивує кождого. Хто ви і рускими буквами писані урядові письма. 0 тім слав Баденї виїхав до Нпжнева. — Папа Лев
нен? — рад би кождий знати. Одні приписують має уряд деканальний повідомити дотичні вла- XIII. має оголосити небавом енцикліку о авину густій мрацї, що від кількох днів сповиває сти. ГІольскі письма має ся не приймати і від нархізмі.
цілу Галичину, другі негодують на заряд зелї силати з дописями до висших властий дотичних
зниць. що перетяжуе зелїзничу службу працею, урядів.
иньші-ж дали би голову, що завинило тут не — Поголоски о димісиях. В Відни і в Пештї
Наука, штука, література.
щасне число 13, бо обі катастрофи лучили ся кружить поголоска, що мінїстер краєвої оборони
— Літературно-артистичні новини, видавництво
як раз в ночи з 13-го на 14-го. Та як небудь Вельзерсгаймб і мінїстер війни Кріґгамер мають
тут було, катастрофа на стациї Ч о р н а є одною подати ся до димісиї. Першого з них має за М. Заячківского, книжка II. заміщають 'Новелі*
з найтяжших в послїдних літах нещасть, а гро ступити Генерал Гольд, другого кн. Льобковіц, Едґара По, в перекладі з анґлїйского Івана Пезою далеко перевнсшає недавну- пригоду під або командант перемиского корпусу Ґальґочи. трушевича. Книжка обіймає 102 сторін імістить
такі новелі: 1) В Мальштромі; 2) Дивний вплив
Бучачем. Надходять про сю катастрофу отсі
— Зміни намістників. З кінцем сего місяця
вісти. Тягаровий поїзд з Кракова ч. 185 (маши намістник Стириї маркіз Бакегем має уступити, месмерізму на скін чоловіка; 3) Розмова з муніст Л ю д в ін, кермуючий кондуктор Т р е те р ), а на єго місце прийде дотеперішний президент м'єю; 4) Загублений лист. Видане представляє
виїхавши з Тарнова, заїзджав на стацию Чорну Країни барон Гайн або намістник в Триєстї Ґоес ся дуже елєґантно, на велїновім папері. Ціна
і мав тут розминути ся з тягаровим поїздом і в тім случаю на місце Ґоеса прийшов би ба книжки 1. корона (без пересилки).
ч. 62 із Львова (машиніст У л ь м а и , кермуючий рон Гайн.
кондуктор Т н х а л ь с к и й ) і зачекати аж пере — Барон-опришок. В Канальонґо під Палермо
їде поспішний поїзд, що їхав рівночасно за ним увязнено барона Юконо, котрий від довшого ча
ВІСТИ ЕКОНОМІЧНІ і СТАТИСТИЧНІ.
з Кракова до Львова. З причини г у с т о ї м р а су занимав ся розбійничим ремеслом і був по-і
—
В Товаристві взаїмних обезпечень 'Дністер*
ки поїзд ч. 185 трохи принізнив ся і гнав чим стахом для цілої околищ. Остатною єго спра
скорше на стацию Чорну, щоби їдучий з заду вою було обрабованє одного купця, що єго на прибуло в місяци жовтни с. р. 5.205 важних по
поспішний поїзд не догонив єго на иросторопи пав Юконо на прилюдній дорозї і абрав у не ліс на 2,860.172 зр. обезпеченої вартости з пре
мією 23.885 зр. 63 кр. Від 1. січня отже до кін
перед стациєю. І справді' поїзд поспішний був го в готівці 8.000 фр.
ця жовтня с. р. видано 54.083 важних поліс на
так наблизив до тягарового поїзду ч. 185, що
— З дирекциї зелїзннць державних. Після опо суму 28,256.027 зр. з премією 243.063 зр. 14 кр.
один будник в поли мусів єго даним знаком
віщена
заміщеного в »Газетї Львівскій* розпи
Попередного року за той сам час видано
трохи придержати, чим урятував єго від неми
сано
оферти
на будову шляху зелїзницї держав 44.475 важних поліс на суму 23,562.392 зр. з пре
нучої катастрофи. На нещастє краківский поїзд
ч. 185 заїхав з такою силою на стацию Чорну, ної Пшеворск-Розвадів. Оферти буде ся ирини- мією 201.749 зр. 74 кр.
ІІІкід було в жовтни 77 случаїв межи ти
що вже не.міг на означенім місци здержати ся мати найпізнїйше до 26-го падолиста 1898 р. 12
і загнав ся о якого п і в , м е т р а поза т. зв. година в полуднє у ц. к. Міністерстві зелїзниць ми більший пожар в Пацикові (15 членів).
Разом від початку року по конець жовтня
марку безпечности (Роїі/.еі&Ьоск). Саме в тій хви- у Відни (департамент 18) ул. Елисавети ч. 9. ли з противної сторони марку безпечности ми Услівя і иньші залучники можна переглянути в 1898 було 653 шкід, з котрих 634 уже виплаче
ц. к. Міністерстві як і в ц. к. управі но, 7 шкід прикдючивших ся в остатних днях
нала льокомотпва львівского поїзду ч. 62, і обі згаданім
будови
в
Ярославі
(Експозитура траси).
жовтня находять ся в лїквідациї а 11 відшко
льокомотиви з незвичайною силою ударили на
— Надійні діти. В селї Стряшеві шляхотскім дована (в сумі загальній) 2.142 зр. 25 кр.) на
себе! Льокомотпва поїзду ч. 62, ідучий за нею (пов.
спалили два хлопці 13-лїтний Яків разі' вздержано до докінчена доходжень судо
тендер і кільканайцять ваґонів перевернули ся. ЗаяцьНисько)
і
9-лїтний
Іван 'Гудерис стодолу селяни вих. 1 відшкодоване з причини незаплаченя пре
Ломіт, трескіт і гук иекольннй! В кількох секун
на
Томи
Черепака
з мести за то, що їх вибив мії відмовлено.
дах утворила ся височезна стирта попереверта
за
збитки
над
зьвірятами.
Сума тих всіх шкід разом з коштами лїних ваґонів, на котрі силою розгону прибували
ще нові. І на то всьо над’їжджав третий, поспіш — І таке буває. Перед кількома днями в Че квідациї виносить Ьгиііо 169.443 зр. 75 кр. З чо
нії її поїзд. Житє кількох соток людий висіло на хах в селї Бжезах лучила ся незвичайна подія. го відтрутивши часть реасекуровану остає на
волоску, а подорожні, иогружені в сні, не мали Селянин Войтїх Слюп з Бжезів прийшов над власний рахунок 93.327 зр. 27 кр.
Фонд резервовий з днем 31. жовтня с. р.
навіть понятя, яка страшна смерть заглядає їм вечером до гостинницї Форайта і стрілив з ре
в очи... Але поїзд завчасу здержано... На стациї вольвера в ліве ухо господаря дому, кликнувши: виносить 92.270 зр. 23 кр.
потратили всі голови... Страшенний гук ломля >Так, отже я тут, тепер почислимо ся«. Дума
Львів дня 10. падолиста 1898.
чих ся ^аґонів прямо всіх оглушив. Темна ніч і ючи, що убив Форайта на місци, схоронив
густа мрака не давали нікому з’ориєнтувати ся ся до сусїдної пивярнї, з котрої був вийшов.
в положених Служба позасьвічувала ліхтарні та Там чіпнув єго селянин Янота і спитав, що він
смолоскипи і страшний вид представив ся очам такого робить. Слюп відповів: »Я тобі нічого не
нрисутних. Ціла площа перед двірцем, обнимаю- роблю, пусти мене!» І знов вибіг на двір, де
ча 4 зелїзничих рельсів закидана попереверта подибав раненого Форайта. Тут великим ножем
Краків. 15. падолиста. Директор державних
ними вагонами. З номежи стосів трісок і зелїза вробив Форайта кілька разів в живіт, а відтак
зелїзниць,
радник двору Кольошвари заходить
ще
ударив
єго
два
рази
гаком.
Перебігши
пло
добуто три жертви. З кондукторів Тихальского
щу,
впав
Слюп
до
дому
свого
сусіда
Брейха
ся
около
заврденя
на зелїзници таких сьвітел,
і Пєстшака найдено лише кусники. Кондуктор
Третер, страшно покалічений, ще дихав але не саме тодї, як той клав ся до ліжка і зі слова котрі навіть в часі великої мраки могли би
задовго помер на місци. Ранених є крім того ми: »Тут копець твого житя«, так ударив яго служити яко остерігаючі сиґнали і берегли від
ще 5 осіб із зелїзничої служби. Иньші лише чу гаком в голову, що той повалив ся на землю. таких катастроф, як під Чорною. Піротехнік Ми
дом вийшли з житєм. Машиніст Людвін був зра Жінці Брейха, котра неустрашимо до него по
зу десь задів ся, але хотяй був виставлений на ставила ся, гаком покалічив рамена, а ножем хайло Мудриковский вже винайшов таке сьвітло
найбільше небезпеченьство, вийшов з житєм. На пробив груди. Опісля вибіг на двір і пропав без і сеї ночи на лїнїї зелїзницї Краків—Львів від
другий день зголосив ся до дирекциї зелїзниць сліду. Доиерва на другий день найдено єго оде буде ся перша проба сего сьвітла.
в Кракові. Показало ся, що він сповняв службу жу на березі' ставу, а по чотирогодиннім труді
Відень, 15. падолиста. Князь Юрий грецкий
безпереривно трету ніч з ряду!! Всі знають єго витягнено з води тіло Слюпа. Очивидно скінчив приїхав сюди вчера вечером.
яко робітника дуже совістного і обізнаного точ самоубийством. Форайта найдено неживого в сїВідень, 15. падолиста. В університеті нїмецно з приписами. — На місце нещастя наспів за нех єго дому. Про причини вчинків Слюпа доси
кружать
лише
здогади.
ко-народні
бурші побивають дальше членів жидві години ратунковий поїзд з Дембпцї. Через
дівско-народного
товариства »Лїбанония«. Влацілий слідуючий день працювали на стациї Чор
— Траґічною смертию згинув в середу вече
на робітники і шлюсарі над усуненєм поторо- ром доставник порогів на шлях будуючої ся сти унїверситетскі старають ся запобігати аваніцених льокомотив і ваґонів. Катастрофа лучила зелїзницї Колом ия-Делятин, Горовіц. В Шепа- турам.
рівцях сполошив ся кінь, запряжений до візка,
ся о годині пів до 12-ої в ночи.
Відень, 15. падолиста. Тіло архикнягинї
Меньше грізною иродставляє ся катастро котрим Горовіц їхав на місце робіт. Візок пе Тосканьскої похоронено вчера в крипті костела
фа на стациї Марківцї, о 20 кільометрів від Ста- ревернув ся а Горовіц діставшись нещасливо Капуцинів з княжими почестями і з величавоннславова, із сторони черновецкої. Ніч була мо під коня, від удару копита поніс смерть на
стию староіспаньского церемоніалу. В похоро
розиа і темна. Мрака була така густа, що на місци.
крок не можна було нїчо бачити. Шини обмер — Небезпечний подарунок Теодор Боєчко, ро нах взяв участь цісар зі всіма членами цїсарскої
злі, ховзкі. 0 годині 11-ій 12,мінут мав на тій бітник в камінних ломах, залюбив ся в Мариси, родини. На похоронне торжество прибули також
стациї виминути львівский поїзд особовий ч. 315 служници у купця Нусбавма в Тернополі!. Аби всі двірскі і державні доетойники.
їдучий із Черновець товаровий поїзд ч. 3174. мати гроші на весільну виправу, украла она у
Будапешт, 15. падолиста. Вчера відбув ся
Поїзди розминають ся під кутом острнм, так Нусбавма сотку і дала Боєчкови, аби розміняв.
що найменьше схибленє приводить до катастро Боєчко, що не знав ся на таких великих гро поєдинок межи інтендантом театру бароном
фи. Так і тепер стало ся. В хвили, коли на ста шах, почав розпитувати товаришів, що то за Нотш-ою а послом Єндрейом, котрий в Соймі
цию в’їзджав поїзд особовий зі Львова, рушив банкнот, бо гадав, що має десятку. Товариші порівнував поступованє Банфіого при виборах,
вже напротив него черновецкий поїзд тягаровий, донесли полїциї, що Боєчко має сотку і єго з надуживанєм бароном Нотшою свого виливу
котрого машиніст, не бачучи через густу мраку увязнено. З розпуки повісив ся він в арешті,
сигналів, виїхав поза марку безпечности. Льоко- але якось відрятовано єго і привернено до житя. у відносинах з жіночим нерзоналом театру. Про
тивники били ся на шаблі і оба віднесли легкі
мотива черновецкого поїзду ударила в середину
— Анархістичні пляни. В часі розправи против рани.
особового поїзду, в кондукторекий ваґон, котрий Люккенього
Єкіє, котрий пильнував
вискочив з шин. Вслід за тим найблизші вози Люккенього, поліціїянт
Париж, 15. падолиста. На північній зелїзни
зізнав,
що
оповідав ему о
поїзду особового зіткнули ся один поверх дру планах анархістів. ХотяйЛюккенї
ци, недалеко двірця наїхали два поїзди на себе
князь
Орлеаньский
уйгого. Один віз І. кляси вбив ся в віз II. кляси, шов з житєм, виїхавши два дии скорше з Ж е
а иньші поторощили ся взаїмно. В однім з тих неви, то єго дни мимо того вже почислені і до Двайцять осіб ранних, дві тяжше.
Льондон, 15. падолиста. Рухома, анґлїнска
ваґонів находив ся зелїзничий івжинєр Штернсего року мусить князеви те саме стати
гель, котрому ломлячий ся ваґон зломив ногу кінця
ся, що цїсаревій Елисаветї. Наколи-б до торіч- ескадра під проводом адмірала Домвіль буде
в колїнї. Кондуктор Михайлишин завдячує жи ного замаху на короля Гумберта був призначе якийсь час плавати по морю в окресности
тє лише тій обставині', що в часі катастрофи ний Люккенї, то замав був би удав ся.
Портлянду, а дня 2-го грудня удасть ся до Ґінаходив ся в иередїлї листовім. Закиданий сто
— Поїзд в огни. В зелїзничих маґазинах в Ру- бральтару.
сами листів, думав зразу, що упав в воду, котра
бе
у Франциї вибухнув пожар і знищив поїзд,
зі всіх сторін ллє ся на него. Була то вода з
розбитого резервоару. З перестраху став крича що складав ся з 45 ваґонів, наповнених вуглем.

Т ел єґр ам и .
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Розклад їзди поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го жовтня 1898.
(Приїзд і від’їзд поданий після часу середно-европейского).
Поїзд
госп. І особ.
приходить
о годині'

де Львова

6 45

•40
750
7’56
8'05
815
9-05
1035
10 45
РОЇ
—
1‘40

1 зо
1.50
£•15
£•30

5
]
!
|
[

5-00 1
5-25 |
5-40
5 55 1

Контора виміни

Поїзд
посп. | особ.
відходить
0 годинї
6-00
605
6-15
8-35

з Іцкан (Ґалацу, Ясс), Сучави
„ Янова
„ Тернополя і Бродів на дворець Підзамче,
„ Сокаля і Рави рускої
„ Лавочного (Пепіту) Калуша, Стрия
„ Тернополя і Бродів на дворець головний,
„ Кракова (Відня, Варшави, Пешту)
„ Іцкан, Сучави
„ Ярослава, Любачева
„ Янова
„ Кракова (Відня, Берліна, Вороцлава)
„ Сколього, Стрия, Калуша, Хирова
„ Іцкан (Букарешту, Ґалацу, Ясс) Сучави
„ Підволочися (Кієва, Одесси) на дв. Підз.
на дв. гол.
„
„
Козови, Бродів на дв. Підз.
на Дв- гол„ Іцкан, Сучави
„ Сокаля, Белзця і Любачева

8-45
850
915
935
9-53
9’55
10-55

зі Львова

ц. к. уир. гал. акц.
до
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

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

„
„
300
4-55

я
„

410
5-20
б'ЗО
6-40
655
7-00

до
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
я

Підволочиск, Бродів з голови, двірця
Іцкан (Букарешту, Ясс, Ґалацу)
Підволочиск, Бродів з дв. ІІідзамча
Кракова (Відня, Берліна)
Янова
Кракова (Відня, Варшави)
Сколього, Калуша, Борислава, Хирова
Підволочиск, Бродів з дв. головного
з дв. Пілзамче
Белзця, Рави рускої, Сокаля
Іцкан, Солова. Бергомету, Сучави
Підволочиск, Кієва з дв. головного
з дв. Підзамче
Іцкан (Ясс, Букарешту)
Кракова (Відня, Вороцлава, Берліна),
Любачова чер. Ярослав, Ясла чер. Ряшів, Хабівки чер. Ряшів або Тарнів.
Стрия, Сколього тілько від 15 до 3|,,9
Ярослави, Самбора через Перемишль

Ван б у
•/

Гіпотечного
2

купує і продає
ВСЯКІ

папери цінні

і МОНЕТИ

Ніч

Кіч
3.04
3-30

5-Ю

6-Ю

(-•45

9-Ю

939
9-45
9-55
10-30
12-15

Підволочиск, Козови, Грпмалова на Підз.
на дв. головний
Кракова (Відня, Берліна, Варшави)
Кракова (Відня) Самбора на Перемишль
Кракова (Відня, Берліна, Варшави)
Кракова, Ясла, (Пешту) на Перемишль
Підволочиск, Бродів на двор. Підзамче
Пікап. (Букарешту, Ясс, Ґалацу, Сучави)
Підволочиск, Бродів на дв. головний
Лавочного (Пешту) Хирова, Борислава
. Стрия, Калуша, Борислава.

7-Ю

7’15
7-44
10-05
10-40

11-00
11-27

Кракова (Відня, Берліна, М. Ляборч)
Лавочного (Мункача, Пешту) Борислава
Іцкан, Радівцїв, Кімполюнґа Сучави
Кракова (Відня, Берліна, Варшави)
Тернополя з двірця головного
Лавочного (Мункача, Пешту)
Сокаля, Рави рускої
Тернополя з двірця Підзамче
Янова
Іцкан (Ясс, Ґалацу) Сучави
Кракова (Відня, Варшави, Берліна)
Підволочиск, Бродів з дв. головного
з дв. Підзамче

по н а й д е ш е в ш і м кур
сі деннім не

МИСЛЯЧИ

ніякої

провізні.
Контора виміни і відділ
депозитовшї перенесені до
льокалю иартерового в бу

ЗЛІЇ П І-А : Ге їа нічна числить ся від 6 години вечерем до 5 години 59 мінут рано.

Час середво-европейский ріжнить ся від часу львівсксго о 26 мінут, а іменно. 12 ГЗД. ча^у середно европеи
сього — 12 год. 36 мін. часу львівского. — Бюро інформацийне ц. к. зел. держ. (Львів, ул. іретого мая,
готель Імпгряль) уділяє пояснень в справах 8елїзничих, продає білети всякого род і розклади їзди.

циіииіииииним
у

Рудольф Ачкевич
швець,

&
&

у Львові, улиця Сикстуска ч- 23. {стара почта)

иоручає готову (був свого виробу, переважно для духовеньства і ПП. війскових — прилимає також замовлена всілякого
рода так місцеві як і з провінцій.
На міру вистане старий оказ

Заложена фірма в року 1877-ім

Вольф КавФман

•$2

&

Галицний Банк кредитовий {$•?&§

41 АСИҐНАТИ КАСОВІ

Вже появила ся з друку

РУСКА

з 30-дневним виповідженєм,

КУХАРКА
'або

■$7

перенесла ся з улицї Трибунальної
Ш к о л а в а р е н я по р у с к и
ч. І. на ул. Лукасїньского ч. 4. (пломістить 41 знаменитих зуп.
щаКаструм), філія ул. Театральна 16. Всі печені, які тілько можливі: Во
Ново відкритий
лові, баранячі вепрові і т. д.
СКЛАД
М Е Б Л ІВ
Байцованє шинок, роблене зна
також і випозичальня
менитих кишок і ковбас і т. п.
Мучні і яєчні страви
заосмотрена в всілякі знаряди по
Б л и и и — П и з и і т. п.
чавши від найбогатших до найскромнїйших. Цілі урядженя для покоїв Знамениті рускі пироги печені з
до спаня, сальонів, їдалень і др. -—
сиром, капустою і т. п.
Меблі оріхові, ольхові, чорні, також
Роблене вкусного набілу і т. п.
зелїзні і гнуті, зеркала і т. д.
Ціна 70 кр.
Ціни низькі і сталі.
По надісланю переказом 76 кр.
З поважанем
висилає франко Друкарня народова
Ст. Манєцкого і Спілка, Львів. Готель
В. К ав Ф м ан ,
45—52
ул. Лукасїньского ч. 1 Ж оржа.

ІЛЕВНОВОСАД

7$$■

почавши від 1 лютого 1890 видає

201 4 0 - 5 2
Зміна льокалю.

ЛЕВ

З 1 АСИҐНАТИ КАСОВІ
2 0

з 8-дневним виповідженєм,
■$г

а неї иньші находячі ся в обігу 4 1/2°/0 Асиґнати касові
з 90-дневним виповідженєм будуть опроцентовані почавши
від дня І тая 1890 по 4°/о 3 30-днев. речинцем виповідженя.

виконує мужеску, дамску і дїточу обув, та
кож чоботи з холявами для духовеньства по як найприступнїйших цінах.
Рівнож приймає репарациї нальо
3 провінцій вистане ста
рий оказ на міру. 136 88—140

т ів . —

Дирекция.
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ЛО ПАТИНЬСКИЙ.

Д О В Р А З 11Д ї ї !
Драма з галицкого еміґрацийного руху в 4. актах.
Ціна 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.

Видає й відповідає за редакцию: Стєфян Кульчицкий.
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Львів, дня 31 січня 1890.

(практикант віденьский) ■

у Львові, ул. Крута ч. 7.

динку банковім.

Хорі
легкі’
А наГОрЛО,
гортанку і астму!
Хто раз на вавеїгди бажає позбути ся
слабости легких, або горла, хотяйби найупірнїйшої, або астми, навіть дуже зада
вненої і на позір невилїчимої, сей негай
пє г е р б ат у для хронічно хорих на легки
і і горло А . ЛУоП'мку-ого. Тисячні подяки
дають ґваранцню великої у8доровляючої
сили тої гербати. Пакет на два дни 75 кр.
Брошура (описане ужитя) задармо. Прав
дива лише у

А. УУоИТзку-ого, Вегііп, АІг. 37.
РОБІТНЯ СУКОНЬ ДАМСКИХ

Емілії Соколовскої
у Львові, Ринок ч. 29., І п.
приймає ласкаві замовленя і винонує їх ґусто206
вно і по приступних цінах.
Н А У К У КРО Ю уділяє в осібинх годинах
Замісцеві панночки приймає на помешканє

З друкарні В. А. Шийковского.

