Ч. 29.

Львів, Четвер дня 6 (ІЗ) лютого 1897.

Передплата
на >РУСЛАНА< виносить:

в Австриї:
цїлии рік .
пів року .
чверть року
місяць . .

.
.
.
.

. 12 р. ав.
. Є р. ав.
. 3 р. ав.
. 1 р. ав.

За границею:
. . 20 рублів
або 40 франків
на пів року . . 10 рублів
або 20 франків
Поодиноке число по 8 кр. ав.
на цілий рік

и

.Вирвеш МИ ОЧИ І душу МИ вирвеш: а не 8О8ЬМЄШ милости і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.» — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевича.

Річник І.
Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвят
о год. 6-ій пополуднії.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция .Руслана» під ч. 9
ул. Копернїка. — Експедиция
місцева в Аґенциї Лнндовекого
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене. —
Реклямациї неонечатані вільні
від норта. — 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
15 кр. від стрічки.

—
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К а п і т у л я ц и я.

Івийти на шкоду інтересів народних. — Від
| виділу »Народної Ради« У Львові, дня 15.
Стало ся то, що ми предказували. Цен н. ст. лютого 1897«.
Так звучить контракт продажі народу
тральне товариство політичне народовців
«Народна Рада* у Львові, по шумних зая руского межи п. Романчуком а Дїдицким.
вах, що акцню виборчу до ради державної Хоч контракту сего не підписав іменами
поведе «сам остійно*, здало ся вже рі своїми виділ «Народної Ради« — мабуть
шучо на ласку-неласку так званого «руско з простого сорому.
Щоби докладно зрозуміти ту «здєлку*
го комітету краєвого виборчого* — оно
п.
Романчука
з госп. Дїдицким, ми прига
скапітулювало.
Акт капітуляцийннй поміщає «ДЬло* даємо дещо з недалекої бувальщини.
І так.
в виданю своїм з дня 15. лютого. Акт сен
гласить:
В другій половині вересни пробовав
«Відозвою з дня 27. вересня 1896 р. н. Романчук до акциї виборчої увійти в
оголосили ми, — пише видїл «Народної спілку з нашими радикалами. Радикали за
Ради* — що товариство наше при тепе- явили однакож, що онп лише тоді присту
рішних виборах буде вести акцню сам о плять до спільної акциї виборчої, наколи
стійно. Після того поробили ми пригото- видїл »Народної Ради« не сполучить сн
вленя до тої акциї і но повітах стали за- з табором москвофільским. Услівя сего не
вязуватн комітети виборчі. Між тим відпо- приїімив п. Романчук. Се значило, що він
ручники всего (?) руского духовеньства на задумав з двох союзників: радикалів і мо
з'їзді 10. грудня рішили одноголосно завя- сквофілів, вибрати послїдних. Однакож ви
зати спільний комітет виборчий з другою діл »Народної Ради« яко товариства, за
головною партиєю (?). Супротив того факту снованого для оборони прав н а ц іо н а л ь 
постановили ми, щоби не роздроблювати них руского народу, не мав ще у вересни
руских сил, після артикулу VIII народної м. р. сьмілостп пійтп туди, куди єго на
проґрами, стоячи на становищи самостійно власну руку і у власнім личнім інтересі
сті! руского народу (!), приступити до с п іл ь хотів повести п. Романчук. Більшість ви
ної акциї, котрої впрочім вже і перше ділу рішила проте вести акцню виборчу
наші члени з многих сторін краю домага- до ради державної сам о стій н о . Тоді по
лн ся (?). Тим способом утворив ся «крає- чав п. Романчук закулїсову роботу, в ко
вий рускпй (?) комітет виборчий*. Комітет трій він несугірший майстер. Він і «ДЬло*
той взяв цілу акцию виборчу в свої руки зробили о пінію и р о він ц и ї, котра будь-то
і втягає до неї загал народу. Наради комі домагала ся спільної акциї з москвофілами.
тету і ціла єго робота ведуться в повнії! Адвоката з канцелярийною політикою (т. зн.
з г о д і і не в інтересі партиіїнім (?), але сидіти на двох стілцях, щоб лише ішла
в загальнім інтересі руского народу. Отже клїєнтеля) прийшли єму в поміч враз з де
виділ «Народної Ради« в повній надії, що легатами духовеньства. Делєґацня ся скла
тая згода і інтерес народний будуть і даль дала ся в 9/ю частях з рянпх кацапів. На
ше руководптн працями комітету взиває родовці були там лише декорациєю. Зло
всіх членів товариства в цілім краю, щоби жено відтак без виділу і против волі ви
акцию сего комітету щиро і веїми силами ділу «Народної Ради* спільний комітет ви
підпирали. Супроти тої спільної акциї вся борчий, па котрого чолі знов для декора
ка акция покутна або відособлена могла би ції] поставлено о. Озаркевича, котрого ду

шею однакож стали п. Романчук і госп.
Дїдицкнй. В виду довершеного факту ви
діл «Народної Ради* мусів рекапітулювати
і дійсно скапітулював.
Широкого коментарії до тої відозви не
потрібно. Відозва сама »Народної Ради*
так щира, що єї пояснити річ злишна. Однакож дійсна ціль вийде аж тоді на верх
як під ту відозву ІІІДЛ0Ж11М0 ТО, ЩО В11сказатп прилюдно видїл «Народної Ради*
соромив ся. 1 так соромив ся виділ сказа
ти, що він не з’о р ґ а н їз у в а в народовців
до акциї виборчої; що сполука довершена
п. Романчуком не є сполукою з «другою
головною партиєю рускою«, а просто з
най м и там и м о ск о вски м и ; що артикул
VIII. народної проґрами о самостійности
народу руского (слова окремі її шостії наро
ду руского від московсковго не ужито)
лиш ив ся лиш е на пап е р і; що підошов
ною згодою* з кацапами треба розуміти
к а п іт у л я ц и ю н ар о д о вц ів, та що видїл
«Народної Ради« лише длятого зборонює
членам своїм вести яку-небудь «акцню по
кутну або відособлену*, бо акция така мо
гла би вийуи на шкоду — не «інтересів
народних«, як сказано в відозві, але на
шкоду інтересів нового союзника п. Ро
манчука — на ш коду ін т е р е с ів ф ракц п ї м о с к в о ф іл ь с к ої.
Нас народовців відозва виділу «На
родної Ради* зовсім не альтерує. Ми нредвиджували, що ціле діло возьме такий а
не иньший оборот. Потопаючий чіпає ся
стеблинки, здеспероваїїіііі стріляє собі в лоб.
а банкрут політичний зрікає ся найсьвятїйииїх для кождого ілеалів, щоби лише по
рятувати себе хвилево. Сталось се, що ко
лись в розпуці сказав заступник голови
«Народної Ради«: ми знижемо ся і з чор
том. Чорт сам внравдї не подав їм руки,
але підставив за себе — наймитів московскпх...

жав па Марсі більше-меньше но середині (на
рівняну) темну пляму.
Астроном Гершель в р. 1781 обчислив, що
Марс обертає ся около себе так само як земля
на похилій оси, протоє мають там нерівні дні і
ночі, а так само зиму і літо. З поступом астро
номічних далековидів зачато ще більше огля
дати Марса астрономи. Шретер, Вер і Медлєр
заннмали ся нарисованєм карти (мани) Марса.
На карті Марса з р. 1840 означено краї на пів
нічній части, а може на полудневій.
Зазначено також на бігунах т. є. на північ
нім і полудневім, білі плями, котрі в означенім
часі посувають ся дальше звільна в напрямі до
рівнина і цілком зникають. Імовірно є то ледова маса, котра в теилїйшій норі топить ся, поо
динокі брили від неї відривають ся, плинуть
з водою до рівніша і засилюють водою майже
цілий край. То все що д о с і запримічено на
Марсї, норівнано з нашою землею і з того по
казує ся, що деякі прояви суть подібні до про
яв на нашій земли.
В р. 1877 приближив ся Марс до нашої
землі на віддалене 10 мілїонів миль (стояв в опо
зицій) — з чого користав астроном Шіяпареллї,
а в р. 1888 видав ману Марса, на котрій вже
з більшою докладностию означено краї і моря.
Дуже цікавим є на тій мапі означене ре' ґулярннх і цілком простих ліній, перебігаючих
■

північні краї в різні сторони. А позаяк оба кін
ці' тих лїнїй, досягають моря, озер або других
ліній, проте названо ті лїпїї каналами.
Канали ті іцо-до довготи суть різні а то
від 600, 1000 до 5400 кільом; а ширини від 60
до 300 кільом.
Послїдними часами спостережено, що деякі
канали в часі їх оглядань далековидом — зникали,
або творили ся нові, також рівно з одним зауважано другий рівнобіжний канал. Деякі канали змі
няють свою краску, або і цілком зникають, що
мож собі то яко оптичну прояву толковатн.
Після наших понять, вода з розтопленого
оиїгу, входила би до головних, а від тихже до
побічних каналів на веї сторони країв. То було
би тим самим, як Нїль заливає поля в Єгипті.
А позаяк не видко при Марсї ніяких хмар, проте
для браку дощу, є можливе, що в той спосіб по
трібна вода прибуває.
Також відкрито при Марсї два дуже ма
ленькі місяці, в віддаленю 23.300 і 6000 км. ко
трі окружають Марса один в ЗО а другий 7’/.,
годинах.
Того рода прояви на Марсї, подібні до на
шої землі, дали повід до поставленя питапя,
чи Марс може або чи є замешканий?
Вже астроном Гершель в р. 1781 висказав,
що єслн на Марсї є люди, то можуть мати з наши
ми богато спільного.

М А Р С»
Вже від чотнрох віків, заннмають ся учені
планетою званим »Маре«. Єго дорогу на около
сонця обчислив астроном Тихо, що дало Кеплерови підставу до означеня права обороту
планет по дорозі еліптичній.
В повніших часах ужито обраховане обороту
Марса на около сонця, до точного означеня віддаленя нашої землі від сонця. Марса яко зьвізду мож видїти тепер вечером по заході сонця.
Він має краску червоняву, є о половину меньший
від нашої землі, обертає ся около себе в протягу
24і/, години і заразом наоколо сонця в 687 днів.
Проте єго день є довший о 37‘/4 мінути, а рік
майже два рази довший як наш.
Чоловік проживши на Марсї лїт 50, досяг
нув би на нашій землі красний вік, бо 94 лїт.
Єго віддалене від сонця виносить 80 до
230 мілїонів кільометрів. В часі коли Марс сто
їть до нашої землі в опозиції]', — т. є. межи
сонцем а землею, тогди він до пас найблизше
— протоє і оглядане єго далековидом (телескопом)
на той час є дуже важним під взглядом нау
ковим.
Вже в році 1659 астроном Гуйґенс заува-
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що Греция мусить обсадити Крету. В виду т а 
кого заявлена грецкого міністра уважає прави(Конець.)
тельетво нїмецке акцию днпльоматпчну за поРумунїзаторам було всяке средство добре,
кінчену.
По висадженю грецкого войска на Крету
аби оно лише нищило зненавиджених «Україн
повідомила Туреччина о тім доконанім факті
ців * — як згірдно прозвав митрополит Морар
всіх амбасадорів великих держав і звернула їх
черновецких народовців. А що зсЬбне 8ее1ен йиувагу на небезпеченьства, які може за собою
сіеп зісЬ іт т е г , то бачимо скоро вкупі румунїпотягнути таке заховане ся Грециї, а притім
заторску клїку з нашими ренеґатами, москвофі
просила держави о відповідну іптервенцию, бо
лами. Не стало тій дібраній спілці лише одного:
в противнім случаю іме ся послїдних средств.
попертя від правительства. Наелїдники АлезанїоНа се представлене Туреччини з а н я л и е с к а 
го, бар. Піно і ґр. Паче зрозуміли і шкідливість
д р и е в р о п е й с к і 15. лютого о годині 4. мінут
румунїзаторскої аґітациї і небезпечність москво
50 по полуднії, Канею. Відділ войска европейфілів так для краю, як для цілої держави.
ских держав, що обсадив 15. лютого Канею,
Рускі-ж народовці мали свобіднїйшу руку в своїй
складає ся з плютонів по і 00 жовнірів росийпраці, бо їм вже не перешкаджало правительскпх, француских, англїйскпх і італїйскнх, а по
ство. Робота пішла шпаркійше, в народовців
50 австрийских вояків. Доводить ними італїйзродила ся певність побіди правди над тьмою,
ский офіцер, другий відділ зложений в той са
в них вступила ще більша охота до праці над
мий спосіб, під командою француского офіцира,
добром народу. Не уважаю задачию сих коро
готов кождої хвилі висісти на Крету. В Канеї
теньких звісток, описати подрібнїйше всі заходи
повівають хоругви пятьох окупуючих держав.
черновецких народовців, тим більше що все те
Вість
про окуповане Канеї великими державами
належить до історій і єї колись може напише
успокоїла
досить загальну тревогу. В віденьзнавець народного руху на Буковині: я скажу
ских кругах сподіють ся, що не прийде до нія
лише, що наслідком тої праці було: 1) вибір наких поважних небезпеченьетв.
родовецкого кандидата д-ра Воляна до ради дер
Англія дозволила в своїм часі’ за згодою
жавної, 2) вибір чотирох послів до буковиньНімеччини, Австриї і Італії взяти з каси єгиского сойму на підставі народної програми, 3)
петского довгу публичного фонди потрібні на
збільшене малого спочатку гуртка народовців,
виправу до Донґолї. Росия і Францня внесли
4) з ’єднане провінцій' для народної роботи.
против того зажаленє на Англію до трибуналу
Кождий мусить признати, що рідко коли
апеляцийного в Каїрі. Трибунал уневажнив по
може молода партия повеличати ся такими успі
станову каси, наслідком чого мусить днесь Ан
хами, а черновецким народовцям удало ся се
глія звернути ту суму, яку Єгипет побрав на
лише через їх дійсно невтомиму працю над на
виправу до Донґолї. Програвши справу в три
родом, їх консеквентиість в прямовашо до ви
буналі зажадав канцлер скарбу кредиту 798.0С0
точеної цїли і безоглядне поборюване ренеґатівфунт, штерл. Промова, котрою канцлер моти
. москвофілів. Тому найшов на румуиїзаторів ве
вував свій внесок викликала величезну сензаликий страх і ну-ж они взяли ся на хитрощі.
цию поза границями держави. Майже всі часо
З а один гріш удало ся їм зробити з послів Типиси рознесли вість, що причиною нарушеня
міньского і Воляна здрадників рускої справи, а
мира европейского стане не тілько Туреччина,
в тім поганім ділі ще їм помагав тодїшний краале і Єгипет. Дійсно на засіданні 5. с. м. ан
євпії президент бар. Кравс, котрого знав про
глїйского парляменту впали з уст канцлера скар
ворний бар. Мустацца зловити у своїх сітях. Так
бу слова, що мов громом поразили Францию.
пішла велика частина роботи в пропасть, бо від
В ІС ТИ
Сензацпіша
промова англїйского канцлера скар
тепер Тиміньский і Воляп звязали ся тісно
Події' на Кретї звертають днесь очи цілої бу обертала ся коло слідуючих гадок: «Єсьмо
з рештою москвофілів І ОІ1И де лише можуть
Европи. А хотяіі держави перешкодили войскам в Єгипті' і в Єгипті' позістанемо, се наш аксіошкодять рускій справі. Бракує їм на іцастє
одного: сильних прихильників! Після точних об грецким заняти гой остров, то мимо того спра мат. Трибунал апеляцийний не мав права унечислень є на Буковині всего 46 сьвідомих пе ви кретеньскі остають і дальше не полагодже важнятн постанови каси, Англія проте поста
ревертнів руских, кількадесять люднії лише но ними; легко може прийти до війни або на во вить незадовго квестию атрибуцій трибуналу,
імени Русинів, а решта інтелїґенциї — між ни дах коло Кретн або в Тесали, де Туреччина і но на тепер потреба нам достарчити гроший
ми є найріжнороднїйші стани, як професори, Греция починають громадити свої войска. Вже Єгинтовп. Сих гроший ми не даємо яко дару
урядники, сьвященики гр. кат. і православні, днесь наспіли вісти, що межи переднимн сторо нок — а лиш позичаємо. Вправдї на се Єгипет
жами войск грецких і турецких мало прийти до не дає нам запоруки, але ми т а м є с ь м о . Го
учителі і н. — стоїть твердо при народнім пра
борбп на границях Тесалїї. О скілько ті вісти ловною причиною нродовженя ся окупацій є
порі. Нарід очивидно хилить ся чим раз більше до
можуть бути правдивими, годї по сю хвилю Франция. Она нам не дає свободи в наших по
народовців, чим раз більше росте число читалень
провірити. Ситуацня на всходї є хаотичною і ступках*. Сею мовою виразно заповіла Англія,
на Буковині, хоч ворожі аґітациї не перестають.
дивною. Кождий те.ієґрам приносить иньші іцо не дасть ся викинути з Єгипту, а одноголо
Се бачать румунїзатори дуже добре і тому з наі суперечні нераз вісти. З цілого того хаосу сна згода парляменту англїйского па уділене
пруженєм всіх сил підпирають своїх руских «коиодно хиба є певним, що Греция не хоче ся під жаданого кредиту показала, що Англія зрозу
серватистов’ь*, як тепер вже себе називають
дати воли держав і що з їх журби о удержанє міла ціль Франциї і Росиї, а іменно, що ті дер
буковиньскі москвофіли.
супокою не богато собі робить. Греция є в труд жави трактують Єгипет яко камінь спосібний
Народовцям прийшло ся бороти не лише
нім положеню. Опінїя в краю пре єї до актив до киненя під ноги Англії. На сю мову англїй
з румунїзаторами і їх «консервативними прихвост
ної оборони своєї націй на Кретї, а держави ского канцлера скарбу загремів собі француский
нями*, але й з през. Кравсом, котрого нази
ставлять перешкоди і збороняють всяку само мінїстер справ заграничних Ганото словами:
вали «Мустацца Нр. 2.« Н тій борбі упав бар.
стійну акцию Ррециї. Сли Греция пій де за го «Держави опікуючі ся Єгиптом, суть обовязані
Кравс і єго наслїдником став тенерішний прелосом свого народу, буде мусїла провадити вій остерігати ряд хедива перед авантурними діла
IІісля доси сказаного можемо сьміло оречи, ну з Туреччиною, з котрої годї буде єї вийти ми, котрі могуть в скарбі зробити дефіцит — і
що під такими услівями, а іменно де є сьвітло, нобідоносно, бож сили Грецпї не можуть ся рів того обовязку не занедбають*. Здаєсь однак,
вода і теплий воздух, там можуть розвивати ся няти з силами Туреччини. Піддасть ся Греция що Ганото невелику вагу приписував своїм сло
воли держав, то та уступчивість може динаетию вам, бо чейже звістно, що Франция зробить те,
орґанїзми, або там е житє.
що Росия їй скаже, а Росиї цілком на тім не
Якого рода і якої форми є ті орґанїзми, позбавити престола і корони.
Днесь
надійшли
вісти
з
Атен,
що
команзалежить, аби Єгипет перестав бути костию не
то залежить від тамопіних обставин, а іменно:
дант
войск
грецких,
котрі
станули
на
Кретї,
згоди межи Франциєю і Англією.
Теплота е більше-меньше така сама як у нас, а
одержав
розказ
від
короля
обсадити
остров,
ви
може трохи в іїс т а — воздух є переважно чи
стий, без дощу, але рідший, більш е-меньш е гнати Турків зі всіх твердинь і оголосити п р о 
такий, як у нас на найвисших горах. Сли наш к л я м а ц и ю о о к у н а ц и ї К р е т н . По при
барометер вказує тиснене 7б0м/м, то на Марсі чині, що грецкі войска станули на земли кре( З а с і д а в є 14-те, 12 л ю т о г о в е ч ір н є ) .
тнньскій, відбули ся в Атенах численні маніфе
тілько 286 м/м (т. є. ‘/з).
Відрочене засїданє відкрив маршалок о год.
Вага наша на 100 кільо важить на Марсї стацій. Товпи иарода поступали улнцями, під 7 ‘/і - Полагоджено внесенє п. Малаховского про
тілько 37’6 кільо (*/,) — проте у нас чоловік носячи оклики в честь Кретн і короля. Грецкнй зміну статута м. Львова, щоби видатки, які від
середної ваги 75 кільо, важить на Марсї тілько полковник Васос, коли станув на Кретї видав носять ся лише до інтересів поодиноких місцепроклямацию до Кретеньцїв, в котрій взиває востий, частий громади, кляс мешканців або
. 28 кільо.
їх
до підданя ся Грециї. Берович наша подав поодиноких посїдателїв ґрунтів, поносили самі
Єсли дійсно ті лінії на Марсї суть канала
інтересовані сторони і щоби такі видатки могла
ми водними, з котрих вода дістає ся на поля, ся до димісиї і від’їхав австрийским кораблем рада міска розложпти на інтересовані сторони і
сїножати, або єсли они служать яко дороги для з Крети до Триєсту, а на єго місце іменувала від них стягнути, бо доси трибунал адмінїстратранспорту кораблями, то вже ті кольосальні Туреччина нового намістника, Ісмаіла бея. Сей цийіінй відмавляв раді мійскій компетенциї.
розміри тих каналів, яких в ’/ю части маємо на новоіменований иамістник прибув вже на Крету. З огляду на особливу інтерпретацию закона три
Б ю р о В о л ь ф а доносить, що коли дер буналом адмінїстрацийним, заходила потреба
земли, можуть нам подати ту гадку, що тамошні
розширена компетенциї Ради мійскої і виділу
жителі стоять далеко виспіє від нас під взгля- жави 14. лютого представляли Грециї єї пове кр. при накладанні додатків до податків так,
дене противне інтенциям всіх великих держав, щоби рада мійска без окремого закона, лише за
дом умисловим і фізичним.
осьвідчив грецкнй мінїстер справ заграничних призволом виділу кр. могла накладати на иокри-

Листи з Буковини.

зидент ґр. Гоес. Він старає ся з самого початку
свого урядованя примирити краєві сторонництва,
але він повинен Т Я М ІІТ И , Щ О М І Ж б V К 0 В І! н ьскнм и н арод овц ям и а ко н сер вати стам и - м о с к в о ф і л а м и н е м о ж е б у т и і не
б у д е н і к о л и з г о д а , що між патріотами а ре
неґатами неможливе ніяке порозумінє!
Буковиньскі Русини — розуміємо під сим
іменем лише народовців — зросли в силах, а
борба против бар. Кравса надала їм ще більшої
поваги в краю, збільшила їх відвагу і енергію
у виборюване приналежних їм прав. До них
вскорі пристало все буковиньске руске учитель
ство, а тепер по смерти митрополита Мораря
мало-помалу прихиляють ся до них і право
славні сьвященики.
Чим більше народовці набирають сили, тим
більше упадають москвофіли, котрі на Буковині
доживають своїх послїдних днів. Се виказали
намацально збори москвофільскої «Народної!
Ради*, на котрих явило ся всего 77 людий! Се
доказує також та встеклість, з якою накидає ся
їх орґан «Буковинскй Відомості!* на всіх наро
довців, а найбільше на їх проводирів, послів ІІігуляка і Стоцкого. А що їх хосенній праці не
можна нічого закинути, то нападають вже на
личну честь і тим видають самі собі як найвірнїйше СЬВІДОЦ'ГВО, як низько у тих ренеґатів
впала совість.
Отже тенерішний стан на буковиньскій Ру
сії такий: 3 одної сторони стоять вірні свому
народові!, працьовиті народовці', котрих сила
в народі — а з другої сторони ренеґати-москвофіли, піддержувані румунїзаторами; одні сильні
довірієм народу, для котрого щиро працують, —
другі жиючи з ласки румуиїзаторів, найпаче бар.
Мустаццн.
Що буковиньским москвофілам дни вже
числені, се кождий легко зрозуміє, бо у них не
ма жадної роботи і нема людий. Про се пого
воримо в слідуючім листі.
Кр.

політичні.

Сойм галиіцсий.

?

з
те недобору буджету мійского і шкільного 50% ворив лише про спільне постугіованє. Чулисьмо село і убили при тім 19 людий. Одну жінку ки
до податків безпосередній а 70% до податків навіть услівя поставлені сторонництвом людо- нули разом з дитиною в огонь. Кольонїсти з дру
консумцийних.
вим, а ми передовсім домагаємо ся лише до гих сіл пустились в погоню за Ботокудами, здоЗакон сей ухвалено без розправи а відтак брої волі. Католїцизму не можна віддїлювати гонили їх в лїсї коло Моемі і убили 40 дикунів.
приступлено до загальної розправи над будже- від житя публичного. «Я лише в дома католи Після справозданя ц. к. австрийского консули в
том краєвим на р. 1897.
ком, а в соймі, на вічах ні!» ТТТо лише робимо, Парані, погибли від дикунів отеї особи: Настя
Комісия буджетова прелїмінує видатки на мусимо питати ся, чи се згідне з інтенциями Купецка з двоїма дітьми з Туринкн, в жовків10,54(5.202 зр. т. е о 16.349 зр. меньше ніж ви нашої релігії. Суд про католицизм поліпнім по скім повіті': Софія і Франка Козїр та Мария Киділ кр., доходи власні фонду кр. на 3,962.889 зр. кликаним до того від Бога і людий, а не нам селевска з одною дитиною з Кіндратова, в жовНа покрите недобору 6,583.313 зр. предкладає ко судити о тім, чи кому н. пр. справедливу кару ківскім повіті; Михайло Сковрона з жінкою і
місия наложити додатки до податків в тій са церковну вимірено або ні. Споглядаючи на спра двома дітьми з Сїлця Белского, в сокальскім
мій високостп як вторік т. є 61 кр., а для Кра ви, мусимо мати на бачності! добро загалу, бо повіті; Микола Михалюк і єго жінка з Борщокова і пов. хшанівского і краківского 47 кр. се одинокий спосіб удержаня нашого народного вич, в перемишляньскім повіті; Маланка Крох
мальна з дитиною з Дунаєва, в перемишлянь
Рахуючи, що 1 кр. додатків до податків дасть биту.
110.600 зр., остае до покритя всіх видатків і по
Потім замкнув маршалок заеїданє о год. скім повіті (єї і дитину кинули дикуни живцем
в огонь); Анна Дудка з Курович, в переми
пособленю каси краєвої квотою 75.806 зр. до 10% вечер.
шляньскім повіті; Иосиф Біль і єго жінка з
одного мілїона остає надвишка доходів 44.060 зр.
Богданівни, в золочівскім повіті і одна дитина
П. С т а д н и ц к и й виказував потребу рівно
Івана Мартинова з Білковець, в золочівскім
ваги буджетової, але сума на цїли рільництва
повіті. Сам Мартинів і один син Михайла Біля
вндаєсь ему за мала для краю рільничого. Дба— Інтронїзация Преосьв. Епископа Константина
лости виділу кр. поручає бесідник справу пере- Чеховича відбуде ся 21 с. м. в церквікатедраль- тяжко ранені.
Коли бразилїйске правительство довідало
зодовнх тариф, закон комасацийний, годівлю ній в ІІеремишли. Акт посьвященя сповнить Ем.
кбний, пільги при продажи соли і набуваню каї Кардинал Сембратович з єпископами: Куїлов- ся о тій різни, вислало зараз на місце катастро
ніту і т. п. Хвалить школу дубляньску але жа ским з Станиславова, Солєцким з Перемишля фи офіцира полїциї з вояками для охорони ко
лує, що мале число учеників. Бажає енергічнїй- і суфраґаном-епископом Вебером зі Львова. льонїстів перед можливими дальшими нападами
шого співдїланя виділу кр. з правительством Участь возьмуть ще намістник, маршалок крає- і для иохороненя погибших. Похорон відбув ся дня
в справі реґуляциї рік. Квота . на комунїкациї вий і иньші достойники духовні, цивільні і вой- 1 1 грудня під войсковою ескортою, зложеною з
буде мусїла зрости, а потреба також ліпшої ме скові зі Львова, Перемишля і Кракова. По по 70 людий. Відтак той відділ ударив на укритих
тоди при розкладаню субвенций на дороги. До- луднії відбуде ся обід на 250 осіб. Вечером да в близьких лісах дикунів, що готовили ся до
магає ся також лїпшої плати для катихитів, що ють рускі товариства концерт в честь нового нового нападу і розігнав їх. Австро-угорский віби піднести нозем релігійний в школах. Бе Епископа. Секретарем енископским іменовано о. цеконсуль з огляду на то, що убитими кольонїстами були австрийскі піддані, удав ся до брасідник висказує радість, що внесене що-до скли Еміля Саса ІІогорецкого.
зилїйского правительства з просьбою о поясне
кувана сойму на довший час є на найліпшій
Буковиньский сойм на внесенє видїлу краєдорозї, бо найважнїйша законодатна і еконо вого ухвалив одноголосно в память цїсарского не, що оно гадає зробити, щоби на будуче не
мічна робота припадає соймови, а також можуть 50-лїтного ювилею заснувати заклад для неви- допустити до таких нападів. Правительство від
повіло, що вже поробило потрібні заряджена і
тут вирівняти ся політичні ріжницї. Ж алі не по
лїчимо-божевільнпх.
визначило для охорони кольонїї відділ поліщу
винні виходити поза мури сейму.
— Честна робота опозиції,'. Хоч онозиция злу ків, котрих ліпше можна уживати против диких
II. Б е р н а д з ї к о в с к и й промовляє іменем
чила
ся з москвофілами для обезпеченя ман Індиян як войска. Они мають безнастанно пе
сторонннцтва людового, котре стрічало сперуш
упереджене, і длятого пристрастно поборювано датів, однак якось не богато має віри в успіх решукувати ліси і проганяти диких, коли на них
се сторонництво. Протягом року змінили ся об своєї роботи, бо пускає поголоски по провінцій, наткнуть ся. Ботокудн вже й перше нападали
ставини і нині' инакше на него глядять. Посли що до ради державної не війде їй оден визнач- на кольонїстів, але такої страшної різні ще ні
з волі люду вийшли без перекупств до сойму, НЇЙШІїІІ Русин. Окрім того голосять, що руский коли не виправили. Они по найбільшій части в
щоби взяти участь в роботі’ для єго добра. Од клюб творити муть Тишковскнй, староста На- часі неприсутности мужчин закрадали ся до хат
нак найважнїйші постуляти краю нерепитльовує вроцкпй, Теофіль Меруновнч еі сотр. Ціль такої і забирали начинє зелїзне, але коли появили
ся (реґуляция рік, заг. убезпечень і т. и.) Треба агітацій ясна — піддержувати невдоволенє і де- ся кольонїсти, они утікали. Ботокуди бушують
би такі справи основно обговорювати в соймі. сперацшо, а се як раз вода па млин коалїций- по лісах в державі Санта Катаріна на полуднє
від Парани і в самій Парані. Для осьвіти і по
Бесідник признає щиру волю сойму для спра пих москвофілів.
— Памфлети і грозьби. Наші радикали, не мо ступу онн цілком неприступні і їх уважають
ведливого розкладу тягарів, а сего доказом
ухвалений тепер закон дороговий і давнїйше за жучи богато вдїяти між селянами словами, взя за найбільше люте і небезчне індияньске племя.
кон шкільний. Спокій і обєктивність, що цїху- ли ся вже за памфлети. Такі памфлети на нос.
— Морози. Тої зими величезні морози в Аме
ють сегорічні обради сонмові, зробили на лю- Вяхнянина порозліплювано приміром в Угпові риці'. Водоспад Ніяґари в послїдних днях замерз
дове сторонництво корпстне вражінє. Бажає, що в часі віча, скликаного д-ром Олійником. Такі і американьскі Газети розписують ся о тім, як
би та гармонія була тривала і домагає ся, що памфлети розсилає трибун мостеньский і до по о незвичайнм випадку. Ледові стовпи замер
би непоклнкані чинники не спиняли роботи сто- одиноких сел, а розвозить їх якийсь Луцик. злого водоспаду виглядають при сьвітлї сонця
ронннцтва людового, щоби доми Божі не були Сьвященикам-народовцям висилають ся знов пречудно. В Філядельфії замерзло богато осіб
місцем виміру кар для людовцїв. Критикуємо з того самого жерела письма з погрозами. Факт п а улнцях. В Чікаґо страшенна студінь при пів
сьвящеників не яко сьвящеників, а яко обива сей ілюструє докладно лібералізм сеї фракцій нічнім вітрі, що віє від озера Мічіґен. Також в
телів. Власті! сьвітскі і духовні повинні змінити ({ідентичний з брутальним тероризмом.
державі Міннесота і в полудневій Канаді дохо
тактику. Застерігає ся проти закиду перемиско— З Угорщини пише нам один Русин про та дить мороз до 40 степенів.
го посла (Чайковского), що людовцї нолїтику- мошні відносини ось як: Русини в Мадярскім
Злодїйску шайку, що вже від довшого часу
ють, бо се повинен був звернути до всіх: не по- краю находять ся в дуже сумнім материяльнім непокоїла мешканців Львова, викрила львівска
лїтикуймо! Обговорюючи справу солідарності! положених їх тяжку долю пізнали ширші круги полїцпя. До шайки належали самі жиди, а їх
кола иольского, докоряє, що коло не все іде со аж тогди, коли відбували ся 1000-літні угорскі спільниками, що укривали крадені товари, були
лідарно з краєм. Будучі репрезентанти людово торжества в Мукачеві, в Верецькпх та на Бески також жиди. Злодії в своїм магазині нагромади
го сторонннцтва в раді’ державній стануть побіч ді. Тепер Газета Резіі Нігіар, хоть і жндівска, ли тілько всіляких крадених річнії, що з того
польских послів, скоро буде ІТИ о добро краю просить о поміч для них, бо як говорить: жиди, можна би легко отворити великий склеп і при
і народу.
що емігрували сюда з Росиї і Галичини затра брати цілий дім, почавши від занавіс, аж до го
II. О к у н е в с к н й критикує побіжне трак тили лихвою і горівкою сю патріотичну народ динників. Всї крадені річи зложено відтак в
товане справ сеймових, похваляє стан буджето- ність. В тій справі нараджували ся в анкеті всї полїциї.
внй і економічну господарку краєву, але запи посли з руских округів. Головою анкети був Юрій
Тягнене льосів. При тягненю льосів міста
тує, чи дохід краєвнй впливає з зарібку, чи вже Фірцак, ужгородский єпископ. Посол Неденей Станиславова 15 лютого с. р. виграли: Число
з капіталу податників. Низші верстви суспіль говорив против жидівских лібералів. Ґраф Терек 8138 виграв 9000 зр., Ч. 22744, 600 зр., Ч. 3719
ності! яловіють, середні не вироблені, та ще ни домагав ся заведеня монополю напитків, який і ч. 13513 по 150 зр. — При тягненю л ь о с і в
щить їх (ІасЬ пагойоїуу. Сей (ІасЬ паго(1о\\у ка вже є на Україні». В тій самій справі помістили к р е д . з е м с к и х з р о к у 1880 упала головна
зав будувати касарнї в Кракові, а Вавель перемі словацкі « Н а р о д н е Н о в іш і» статю про Руси виграна 45000 зр. па серіпо 732 ч. 20, а друга
нити на цїсарску резиденцию, замість переміни нів, з котрої наведемо деякі уступи.
виграна 2000 зр. на серию 3439 ч. 90. При тяг
«Біда тому» пише словацкий дневник «ко неню льосів «Іо-82І¥ припала головна виграна
ти на яку ціль гуманітарну. Бесідник критикує
нерозмірність видатків на польскі і рускі по го хвалять ренеґатп, відступники і вороги. Така 10.000 зр. серні 2.358 ч. 94.
треби, а замість закрінощеня руского народу під й похвала від Мадярів: що Русини найпатріо— Надане стипендії!. Намістництво на припопольеке право державне бажав би на цїсарскнй тичнїйіна народність па Угорщині! З а що отри
ювілей бачити канал між Сяном а Дністром. мали сю похвалу? З а те, що дали вирвати собі рученє видїлу лїкарского з університету львівПереходячи до акцій' виборчої докоряє, що она з уст рідну мову, з душі любов до вітчини, що ского надало стипендию з фундації! Марії! Роведе ся з окликом: ані одного Русина з свобід- позволили змадяризувати свої школи і букварі, медерової, в сумі 90 зр., Альфредови Петрови
ною волею! і правительство се підпирає. Бесїд- що забули про братів-побратимів, що самі ли Виноґродскому з І. року медицини на львівскім
дник закінчив т е т е п іо -м до Поляків, що нарід шили ся на широкім сьвітї?.. На чолі коферен- університеті.
— Товариство виробів таної одежи. Львівскі
рускнії хоче жити своїм жптєм і «так вас уда цнї, що радила над їх долею, станув Фірцак, ре
рить по головах, що ви закрівавлені признаєте негат свого народу, що за стисненє руки мадяр- кравці' задумали оснувати: «Перше товариство
єму рівне право хиба, що сам схоче обернути ских вельможів мадяризує семинарию, препа- для виробів таної одежи у Львові», а то по при
ся в гній».
ранди і всі' церковні школи, тероризує духовень- чині', щоби могли побороти конкурентно виро
II. Б а р в і н ь с к н іі, промовляв з черги (бе ство, видає листи пастирскі, в котрих урядово бів віденьских. Настоятелі цехів кравецких ви
сіду подали ми в цілості! після стеноґраму), а наказує мадяризувати руский люд, в котрих про дали вже відозву до всіх львівских кравців з
рокує, що незадовго вигине мова руска, а ціл зазивом до загального приступленя до згаданого
відтак забрав голос
П. П о т о ц к її й Андрій. Він указує на потребу ковита мадяризацня Русинів уже недалека*. По товариства.
Огонь. Сими днями згоріло пять господарств
ощадності! в буджетї кр. з огляду на податкову тім подає страшний опис крайної нужди угорреформу. Новий податок особисто-доходовий мо ских Русинів після статі Резіі Нігіар-а, котрий в Чорткові. Є то вже четвертий огонь в протягу
же дати якийсь дохід краям, але зменьшенє дер кінчить зазивом охоронити той люд перед Ж1І- півтора місяця.
— Іменоване. Мінїстер просьвіти іменував кажавних податків безпосередних зменьшить під- дівскнми пявками, бо руский край може стати
ставу до накладаня додатків краєвнх. Тимчасом мадярскою твердинею. Ту можемо здобувати без тихнта женьскої школи в Коломиї о. Йоспфа
дожидають нас важні задачі. Промисл, зелїзни- 'жадних трудів, «каже бо Русини стануть з вдяч ІІорембу, дїйстннм катихитом при ц. к. реальній
ці, рільництво потребують значних вкладів. По ності! Мадярами, коли їм дамо хліб!< Отже «На школі' в Тернополи.
треба отже помочи правительства і власної пра р о д н е Н о в іш і» дивлять ся трохи инакше на
— Вплив погоди на увагу. II науковім письмі
ці. Тим то конечна є солідарність кола не тіль- ту
' мадярску акцию і уважають нечестию столї- академії бельгійскої знаходимо цікаві спостере
ко в національних, але в уеїх внутрішних сира- тя,
’ що з бідним народом хотять обходити ся як ж ена: Діти піддані пробі підчас шкільної науки
вах. Звернувши ся до руху людового, висказує з: тою бездомною собакою, що за кавалок хліба як впливає стан воздуха на увагу дітий, вказу
жаль, що ширить ся ненависть до всіх, що при пристане до кого небудь.
вали в часі непогоди більшу увагу, як в погід
кладали доси руку до справ публичних і дбали
Ріжуть наших людий в Бразилії. Наспіла них днях, більшу в зимі, як в літі. Також і по
про просьвіту мас і їх подвигненє. Кілька днів вість, що в Бразилії дикі Індияни, звані Бото ра дня явно впливає на увагу. Дівчата відзна
назад указував оден з людовцїв на потребу со- кудами
і
або Буґрами напали на оселю галііцких чають ся все більшою увагою ніж хлопці. Але
лїдарности, а нині речник сего сторонннцтва го Русинів Моемі, в кольонїї Люцена, спалили ціле о годині' 8. рано, коли діти розпочали науку, їх

Н о в и її к и.

4
увага була скупленою і бистрою; постоянно сла
бла, а о годинї 12. в полуднє, в хвилю закінче
на передполудневої науки, увага їх була зовсім
вичерпана. По двогодиннім випочинку в дома і
по обіді сходили ся діти на пополудневу науку.
Увага їх була вправдї скріпленою, але вже не
так сьвіжою, як о годинї 8. рано. Звідти видко,
що доконче потрібно щадити дїтий від довгого
висиджувана в школї та слуханя викладів, а
рівнож, що перерви між годинами в часі чотиро
або пятигодинної науки не може скріпити ува
ги учеників до сеї степени, аби могли з успіхом
користати з науки.

Р у с к а сп рава
о к а х 1 801 —18
НАПИСАВ Н. В.
КР; в- а-

3 пересилкою 55 кр.

Дістати можна в книгарни Тов. ім. Шевченка, або в Ставропигійскій.

Цунорня Варшавсна
: Д . К наппа
Львів, улиця Чарнецкого ч. І.
поручае
тіста і торти всяких родів, цукри десертові
іл ю с т р о в а н е п и с ь м о д л я р у с к о г о
виходить у Львові під редакциєю
Антона Березиньского

Т ИЖ Д НЕ в о к о ж д о

найвибірнійші пів кільо Г20 зр., заразом всї

народу

прочі артикули входячі в обсяг цукорнї.

Замовленя з провінциї висилають ся

ї п я т н и ц ї.

від

воротною иочтою.

Буде подавати поезнї, повісти, житєписи з портретами, поуча
ючі статі з істориї, письменьства, господарства, промислу, ві
сти про читальні, вісти політичні і суспільні. Крім того буде
містити часть забавну.
Передплата річно 4 р., піврічно 2 р., чвертьрічно 1 р., за грани
цею 8 рубл. (піврічно 4 рублі).
Редакция, адмінїстрация і експедиция Львів, ул. св. Миколая ІЗ.

Пору чаючи ся ласкавій памяти остаю
з поважанєм

а-9

Д. Кналп.
Т. А. К А Л ЇЧ Е К .

А ЇЕ Н Ц И Я Ч А С О П И С И Й

Робітна

А. л я н д о в с к о г о

убрань жіночих

у Львові, Пасаж Гавсмана (Ґранд- Готель) 3_»

приймає передплату на всї часописи у всяких
язиках і доставлює їх до дому без всякої доплати.

у Львові, Ринок ч. 25.,
(і. поверх)
приймає всілякі замовленя і виготовляє їх з ґустом і елєґанцнєю після найсьвіжійших журналів.
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львівскої

палати торговельної

і промислової.

ТОВАРИСТВО ВЗАЇМНИХОБЕЗПЕЧЕНЬ
у Львові в домі „Просьвіти“ Ринок ч. 10.

перше і одиноке руске товариство асекурацийне,
припоручене Всч. Духовеньству і всім вірним через
Ем. Кард. Митр, і Преосв. Еп. Ординарияти всїхтрех
Епархій, ббезпечає будинки, худобу, господарскі
знаряди, збіже в зернї і соломі, сїно в стогах
і будинках против шкід огневих за можливо найнпзшою оплатою.

Школи ліквідує ся і виплачує ся сейчас по
пожарі а договори заключені з першими Това
риствами контрасекурацийними подають „Дні
стровії'1 можність обезпечувати і виплачувати і
найвисші суми.

І. Акциї за штуку.

Зелїз. г. Кар. Людв. по 200 зл. мк.
Зелїз. Львів-Черн.-Ясси по 200 зл. валі.
србл...............................................
Банку гіпот. гал. по 200 зл. в. а. .
„ кред. гал. по 200 зл. в. ав. .
Гарбарнї в Решові по 200 зл. в. ав.
Фабрики вагонів в Сяноку перед тим
Лїпінского по 500 кор. в. ав.

Товариство

взаїмного

кредиту „Д нбстерг11,

Зголошеня о уділене аґенциї в місцевостях

де «Дністерть» не є заступлений, приймають ся.
(З—?)

плажадатять
ють
зл. кр. зл. кр.
216 — 219 —

IIII ц ь

Банку гіп. г. 5% в. ав. з 10% пр. .
»
V
» 4 'ї 7 о
„
ЛЬОС В 50 Л.
„
„ „ 4%
„ в боль. по 200 К
„
краєв. 4‘/г% в- ав- льос в 51 л.
„
„ 4% в. ав. льос. в 57 л.
Тов. кред. гал. земс. 4% (перша еміс.)
,і
>,
„
„ 4% льос. в 417, літ
„
„
„
„ 4% „ в 56 літ .
III. Облїґи за 100 зл.
Гал. фонду пропинац. 4°/0 в. ав. .
Буков. „ '
„
5% „ „ .
Комунальні Банку кр. 5% (2 ем.) .
я
„
» 4і/,% (3 ем.)
Ножички краєв. 6% па. з року 1873
„
„
<% „
„
1891
„
„
4% по 200 кор. з р. 1893
„
м. Львова 4"/о по 200 кор.

Відходять зі Львова.

. .
_ 290 _ до Кракова
— 400 — „ Підволочиск .
(з Підзамча)
— — —
— 203 — „ Черновець
„ Стрия . . .
250 — 260 — „ Равн рускої .
,, Янова . . .
237
390
210
200

II. Листи заставні за 100 зл. в. ав.

Поліси «Дністра» приймає Банк краєвий
при позичках гіпотечних.

стоваришенє зареєстроване з Обмеженою пору
кою, принимає від своїх членів і третих лиць
вкладки до опроцентованя по 5%. Ґарантия ціл
ковита. Уділи по 50 корон. Позички уділяють
ся тілько властителям реальностям, вільних від
тягарів, за порукою двох членів. З позичок від
тягає ся десята часть на уділ.

П о ї з д и зел ї з

від 1 н. ст. мая 1896 після львівского часу.
Львів дня 16. лютого 1897.

На житє можна обезпечати ся через ,,Дні>стерт>“ після всіх можливих комбінацій в Товари
стві взаїмних обезпечень в Кракові, котре дає як
найкористнїйші услівя і видає поліси і квіти в
рускім язиці.

І

Цїнник

5-16
9-16 б 10-31
10-06
б'36 п —
—
10-25
б'5®п
б'46 п .—
10-ої
5-й
—
10-и
—
—
9-51
10-21
—
—

З™ П

7-21
2-47 П
__
3-01 п
__
3-21 II
3-41 П 7-68
7 “
__
З-зб * )
—
1-41**)

І І - З 'ш
1 1 -Щ і

П-їТ
іо д

9'21

110 10 ПО 80
100 10 100 80
Приходять до Львова
96 70 97 40
1СО 50 101 20
97 БО 98 20 3-ь Кракова . . 5'4® п 9-зі
2-о« н 7-зі
9-216 10-.НІ
97 90 98 60 „ Підволочиск .
—
8-41
10 ІГп
3-ю и 5-46
97 70 9< 40 „ (на Підзамче)
—
8-18
2-54 п 5-21
104 її
97 40 98 10
6-49
8-04
2-37
Черновець
ІОДп
2-27
„ Стрия . . .
8-36
10-46 12-46
6-21
—
8 '51
., Равн Рускої .
9-30
8-26
б»*
„ Янова . . .
—
—
97 70 98 40
102 75 — —
102 10 102 80
*) В неділі і сьвята не курсують.
100 — 100 70
105 — — —
**) Лише від 16 червня до 31 серпня тілько в неділі
— — — —
пта.
97 50 98 20
97
97 70
Ті числа, в котрих підчеркнені мінути чорною лї-

IV. Льоси.

Міста Кракова .
,,
Стаииславова

24 50

27
ГІоспішні поїзди напечатані товстими буквами і озна-

V. Монети :

Дукат цїсарскнй
І Наполеондор
І Пів-імпериял
Рубель росииский срібний
„
„
паперовий
І 100 марок нїмецких .

Видає й відповідає за редакцию: Т єофіль Барановский.

5
9
9
1
126
58

65
5 75
51
9 51
і—
60
— ґ
20 1 25 _ V
50 127 50 с
70 59 10

Львівскій час розрізняє ся від середньо-европенского

З Друкарні В. А. Шийковского.

