Ч. 95.

Львів, Второк дня 29 цьвітня (II мая) 1897.

Передплата

Виходить у Львові що дня

крім неділь і руских сьвят
о го д. 6-ій попояудни.

жа «РУСДАНА* вииоаиь:

в Австриї:
ціпи ріж . . .
пів року . .
чверть року . .
місяць . . . .

Річник І.

Редакция,

12
6
8
1

р.
р.
р.
р.

ав.
ав.
ав.
ав.

За границею:
ка ціий ріж . . 20 рублів
або 40 франків
на вів рову . . 10 рублів
або 20 франків
Поодиноке число по 8 кр. ав.

.Вирвеш ми очя і душу м і вирвеш: а ве вовьмеш милости і віри ве воаьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.* — 3 Р у с л а н о в н х псадьмів М. Шашкевича.

------------------- - - --------------------

Д уховен ьство а войскова служба
в Австриї.
Австрийске право войскове з поступом ча
су одержує хосенні поправки в користь духовеиьства; особливо велику пільгу подала устава
з р. 1889. Мимо того не віє з тої устави дух
приклонний для Церкви; властиво не звільняють
богословів від войскової служби, лиш уласкавляють декотрих о стілько, що позволяють їм
на протяг року просити о зміну чинної служби
під карабином на службу в резерві заиасовій
вільної від служби чинної і від щорічних вправ.
Таке уряджене є що правда дійсною пільгою
для многих богословів, але подає властиво до
рогу, як уставу обійти, но не уважає духовного
стану станом сьвятим, котрий не має нїчо спіль
ного з кошарами і муштрою.

2) котрих заасентеровано з найвисшої кла
си ґїмиазияльної, аб о 'н а 3-лїтню службу або на
однорічних охотників і котрих зараз по укінченю ґімназпї гірпнято до семинариї перед днем,
і котрого мали вступити в службу войскову. На
пр.: В мартї зааеентерованин ученнк VIII. кл.
Гімн, має стати під карабіні 1-го жовтня; до
кінця вересня може бути принятий в семинарию
і в дорозі ласки може бути перенесеним до за
пасової резерви;

8) котрі вступають до семинариї по відбу
тій службі войсковій чи то но 3-лїтній, чи по
охотничій-однорічній.
Ласкава отжеж заміна служби чинної на
службу в запасовій резерві не може прислугувати тим, котрі би нанр. були взяті до войска з
І VI. клясіі Гімн., або котрі би поьукійченю ґімна' зиї вступили зразу на ппьшнії видїл, а доперва
Тому із становиска католицкого трудно ви опісля в пару місяців перенесли ся на .богослове,
і або котрі здали би іспит офіцирскин і дістали
давати прихильний осуд тих устав.
Фаховий зпаток обставин в одній духовній сю ранґу.
Всї ті приписи одних цілком не допускають
семинариї подає свою міродайну гадку ось си
ми словами: Устава і приписи войскові є для до семинариї, других що правда допускають,
Церкви і духовеньства о стілько неприхильні, але лише з ласки; они уважають ся за'Вещ іищо місто увільнити духовеньство цілковито від 8ІІЩШ8, котру легко мож стратити. Щоби сю
войскової служби, удержують клєриків в запасо і «ласку* задержати, треба через 4 літ від укінвій резерві аж до нослїдних сьвячень, а но вн- ченя богословя отримати духовну посаду, або
сьвнченю в евіденциї резерви: за того наклада предложити посьвідченс. що богослов і на дальють обовязок мельдунку по урядах громадских | ше є кандидатом до стану духовного, попри се
і щорічної контролі, а крім того присиловують все треба що року в час відновляти просьбу о
богословів до подаваня що року (в студни) при пільгу, щоби дальше висіти на ласці в резерві
писаної просьби (з повідомленєм о «Кіегікаї- запасовій і не йти під карабін. Просьбу в час
УегЬапй«-ї) о удержанє їх і на дальше в сій ре подану звичайну увзглядняє ся — але може
зерві заиасовій. Тому і є більші трудности при на пр.: десь затернтн ся, як недавно зайшов
принятю до семинариї, бо число тих, яких зі елучай в Перемишли — не знати, з чиєї впни:
взгляду на приписи войскові можна прнняти, є питомець утратив право до ласки і дістав нриограннчене. Устава бо признає право перенесена каз: рокувати! — Наколиби був не міг виказати
ся до резерви запасової і звільнена від вправ ся доказами, що в час подав просьбу, був би
мусїв випасти з «ласки* і перемінити реверенду
войсковнх тим,
1) котрі доперва в часі побуту в семинариї на кабат. Щастє, перед староством виступила
консисторня з доказами, що приписану просьбу
зістали заасентеровані;
Чоловік. Ну, мерщій сїдай, — щоб ско
рійше!
Жінка. Так ти-ж іще не запріг?
Чоловік. Та сїдай бо вже, це все щоб ско
рійше, а я зараз запряжу.

адмінїстрация

і

експедиция «Руслана» під ч. 9
ул. Копернїка. — Експедиция
місцева в Аґенциї Ляндовского
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав 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 донесена по
16 кр. від стрічки.

в означенім часі вислано і — оставлено питомця в семинариї.
Також могуть зайти з просьбами і иньші
приключки, коли впадуть п руки не дуже обіз
наних з дотичними уставами або і непорядних
урядників. А таких урядників у нас не мало!
Такий елучай зайшов в Перемишли також: ви
служений однорічний охотник з степенем офіцира резерви, вступив до семинариї духовної і
вніс просьбу о заміну служби чинної па запасову. Нїм дістав рішучу відповідь, поперед ді
став запитане, чи складає офіцирску ранґу. Не
розумів, до чого стремить се запитане, бо про
нїчо подібне ніхто в переднїйших случаях бого
словів не розпитував, тож відповів офіцир, що
ранґу бажає задержати. На се одержав відпо
відь що відкидає ся єго просьбу на силі § 44
книжки В. 2 ХУеЬгуогзсІїгіЙеи, егзіег ТЬеіІ уступ
3: »0£Й2Іеге, іуєісЬє аи£ еіие іііезег Вещіш>Ц«ии§еи АизргисЬ ЬаЬеи, кііпиеи ииг ііаии іи іііе Егзаіхгезегуе йЬегзеІгґ кегйеп, \уеии зіе іііе ОЙігіегвС1іаг§е аЬІе^еи*. Отжеж шипе питомець до мі
ністерства війни заявлене, що складає ранґу. На
се дістав підказ з приміткою, що ранґи зложити
не може, доки не буде перенесений до запасо
вої резерви. Ще раз пише офіцир до староства,
і доносить що вже не бажає ранґу задержати,
що просив міністерство о здеґрадованє на про
стого жовнїра, що дістав надію,
но вперш му
сить перейти до резерви запасової: тож просить
о сю ласку! Староство повторило відмавляючу
відповідь. Староста казав полагодити справу з
міністром, а мінїстер з старостою! 'Годі Конси
сторня зібрала всї відповіді! разом і переслала
до староства з просьбою о науку, що має по
чати питомець, щоби па сім блуднім коАесї не
заїхати під карабін. На се письмо вкінцн прий
шла прецінь раз розумна відповідь; офіцир
знайшов приступ до обндвох ласк: зістав здеґрадований і переписаний до резерви.
(Ненець буде.)

Данило. Бо ти сліпа ворона, а не я.
Ілько. Нї, то вже ти сова сліпоока.
А'пї.и. Цого ми стоїмо?
Лошко. Цого ми здемо?
Петра Раввасого.
Данило. Навертай назад.
(Жінка сідає на віз. Чоловік саме втодї підходить до ко
Ілько. Нї, ти навертай.
(Дальше).
няки. сідає на ню верхом і ввертаючись до жінки, каже
Данило. Сліпий чорт!
3. Щоб скорійше!
з Ідовптою усьмішкою: «Оце, жінко, щоб скорійше* —
Ілько. Безокий біс!
і сам від'їзджає).
(Селянин з жінкою зібрались в сусіднє село на храм.
Данило. Так ще довго, бісів сину, будеш
Там они мали рідняків у котрих і задумали храмоватп).
лаятись. Отже тобі, о!
4. Обиджені Фірмами.
Жінка. Оце, чоловіче, давай пообідаймо,
(Вє єго батогом, але якось ніби то злучайно попадає не
тай поїдемо храмовати.
(Два жиди приходять до двох селян і кождий з них най
но спннї Ілька. а по сипні жпда).
має собі фіру. Жидам треба було їхати в ріжні місця,
Чоловік. Давай, добре-ж!
Лошко.
Ай вай!
Ж інка (подавиш обід). Сідай, чоловіче, ти селяни були на них злі, тож постановили покористува
тись тим злучаєм, іцобп пімститись. Вони умовились
Ілько (злісно). Так за що-ж оце ти, гемоне,
їдж борщик, а я мясце,' — щоб скорійше!
з'їхати ся, везучи жидів оден против другого в найвус- бєш мого жида? Ну, коли ти мого, так я твого!
Чоловік. Добре!
шій улици села, так іцоби роз’їхатись вже не було мо
(що сили бє жида батогом).
Жінка. Ну, тепер жарене: ти їдж карто жна. Як задумали — так і зробили. Другої днини рано,
А'пї.и. Ґевалт!
селяни, кождин з своїм пасажнром-жндом, здибають ся
пельку, а я — курятинку, — щоб скорійше.
Данило. А, коли ти мого, так я твого! (Бє).
в тісній уличцї).
Чоловік. Нехай буде й так!
Ілько. А, коли ти мого, так я твого! (Бє).
Данило
(задержуючи
коня).
Тиру!
Жінка. А ось іще її гречана каша до мо
Лошко.
І евалт!
Ілько (роблячи те саме). Тпру!
лока; ти, чоловіче, їдж кашу, а я випю молоко,
Данило.
Цить, мовчи, я за тебе не пода
Данило. Чи тобі повилазило, чи що?
— щоб скорійше!
рую
з
роду.
Коли
ти мого, так я твого! (Бє).
Ілько. А твої де були?
(Пообідали; чоловік пішов до возівні, витягнув віз і по
Лошко.
Ґевалт!
Ай, вай мір!
ставив єго перед порогом хати; опісля привів коняку і
Данило. Хіба-ж ти не знаєш, що тутечки
Ілько.
Мовчи,
і
я
за тебе не подарую! Коли
поставивши її в оглоблї, завернув в хату).
розминутись не можна?
ти
мого,
так
я
твого!
(Бє).
Чоловік. А ну, жінко, одягай ся, — будем
Ілько. А тобі хіба не звісне цеє?
(Жиди врешті зіскакують з возів і розбігаються; селяни
їхати!
Данило. Чого-ж тебе лихий впер сюди?
иереморгують ся, тихо сьміють ся і починають кождин
Жінка. Хіба вже все полагодив?
ІЛЬКО. А тебе чого біси внесли?
з своїм возом подаватись назад).
Чоловік. А тож чого гаятись? Щоб ско
Данило. Я бач з жидом їду.
рійше!
Ілько. А я з яким бісом?
Жінка. Правда, правда, зараз іду чоловіче.
Данило. Так навертай-же назад, чи що?
(Виходить).
Ілько. Чого-ж то так, що я, а не ти?

Сцени з народного побуту.
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Рада державна.
Засїданє з дня 7-го мая було видовищем,
що своєю бурливостию переходить всякий опис.
Треба було бути там, щоби поняті! ті бучі, які
в істориї австрийского парляменту є доси з певностию одинокі. Ось перебіг того засїданя.
Ґалєриї переповнені. В льожах члени пала
ти панів. Посли в ґрупах обговорюють сканда
ли з попередного дня.
Засїданє починає ся відповідями на інтер
пеляцій. Мінїстер Ґ л я й с п а х відповідає на інтерпеляцию в справі введеня в житє пової про
цедури цивільної з днем 1-го січня 1898 і подає
до’відомости палати, що в трибуналах першої ін
станції всі урядники судові отримають десяту
клясу ранґи. В наслідок того предвиджене є ще
на рік 1897 помножене о 1і 45 урядників канцелярийних. Буде також впроваджений спочинок
недільний в судовій службі і в прокураториї
державній.
По тій відповіди приступлено до порядку
дневного. Забирає голос мінїстер Ґ л я й с н а х .
Бесідник не хоче вдавати ся в осуд, о скілько
обструкция годить ся з парламентарною моральностию, думає однак, що вчерашні обясненя
президента міністрів, не можуть бути заколебаними і не будуть помішені мовчанєм. Годі вмо
вляти в правительство. злий намір, навіть ті па
нове, що ставляли внесеня і підписали їх о по
ставлене міністрів в стан обжалованя, не брали
ніколи на серно подібної жалоби.
Ті слова викликали протести на лавах нїмецких і розпочинає ся з горн приготований і
добре обдуманий скандал. Чути крики: Цофнути ті слова! То безчельність, яку собі випрашаємо! Цофнути! цофнути! Галас зростає з кождою хвилею, пульти тріщать під ударами ку
лаків.
Ґляйспах станув в недбалій поставі, руки
вложив в споднї, був однакож блідий і кидав
неспокійно очима. Видів, як щораз більше по
буджені члени з лївицї наближають ся до него.
Чути голосні візваня до президента: Приклика
ти до порядку! Він мусить цофнути! Засїданє
треба перервати!
Президент Катрайн стоїть поважний, з заложеними руками. Міністри сидять на своїх лав
ках неповорушно. На їх блідих лицях пробиває
ся безрадність. Буря росте з елементарною си
лою. Привернути тут порядок цілком неможли
во. Президент, витримавши 15 мінут, перериває
засїданє і в найбільшім обуреню опускає салю.
Міністри встають з місць. Всі тиснуть ся около
лави міністрів. Починають оті ять валити в пульти
і кричати: Він мусить цофнути! Не позволимо
так грати собі на носі! Через хвилю здає ся,
що посли опозицийні хотять нападати на міні
стрів. Ґр. Баденї старає ся надармо уснокоїти
вибурених послів.
Глота около лав мінїстерияльних зростає
з кождою хвилею. Міністри розмовляють горячково з визначнїйшими послали опозициї.
Тимчасом в сали треває величезна буча.
Пос. Ф у н к е мене ся і кричить, що хвилі: Він
мусить цофнути! На то не можуть собі міністри
позваляти.
Мінїстер Ґ л я й с п а х заховує цілковитий
спокій. В палаті галас далі. Творять ся Групи,
що в них посли розправляють голосно і ґестикулюють живо. ІІрезидия палати удає ся на на
раду. Міністри опускають салю.
По годині являє ся ґр. Б а д е н і і шукає
пос. Б е р н р а й т е р а і Ґ р о с а. Відзивають ся
крики: Не дай ся зловити Ґрос!
По двогодинній перерві президенті, отвирає
на ново засїданє.
Мінїстер Ґляйспах тягне далі свою бесіду
але ледво зачав говорити, починає ся галас.
Посли з лівиці кричать: Не позволимо ему го
ворити! Най відкличе! Іака ароґапция супроти
нас!
Пос. Ш е н е р е р верещав що хвилі: Від
кликати або проч! Буча зростає, всьо в руху.
През. К а т р а й н здвигає раменами і морщить
брови. Міністри сидять бліді. Тілько Ґ л я й сп а х стоїть на своїм місци, як статуя камінна
без р\ ху. Президент міністрів з лицем почерво
нілим горячковими румянцями підносить ся нер
вово з свого місця і сідає на ново. З збитої
ТОВІІИ послів підносять ся стиснені грізні пясту-

кн, а против міністрів падуть слова, котрі що ось то і Поляки будуть мусїлн в дечім усту
однак серед вереску трудно зрозуміти.
пити.
Акт обжалованя міністерства упав при гоП р е з и д е н т палати кличе: Алеж панове,
вислухайте, що ексцелєнция скаже. Після реґу лосованю 203 голосами проти 163 голосів. За
обжалованєм голосували Німці, з виїмкою ґрупи
ляміну, голосу не можна ему відобрати!
Посли з лївицї кличуть: Відкликати або Діпавлього, не виключаючи більшу посілість нїпроч! Відкликати або днмісия!
мецку і лібералів під проводом Мавтнера. Лише
Пос. 1 л є к н е р (нїм. пості) Ту ніхто не частина антисемітів вийшла з салі, т. є. від
тягнула ся від голосованя. Замітне притім, що
має права ображати!
Пос. М а й р е д е р (нїм. нар.) Прикликати социяльні демократи без огляду на народність
станули по стороні Німців. З польских социялїміністра до порядку!
Пос. Ір о (Шенер.)Ту всьо діє ся поважно! стів голосував Козакевич з Німцями, ДашиньПос. К а й з е р (нїм. нар.) Мусимо наперед скіій відтягнув ся від голосованя. Стояловіцаии
і людовцї голосували з біл'ьшостню парламен
одержати голос що до реґуляміну!
На лївици повстає знов буря. Зрозуміти тарною, хотя Кремпа, Шпондер і Цена не були
можна тілько оклики: Пап відкличе! Проч з присутні на заеїданю. З руских послів опозиҐлянснахом. Проч! Проч! Най відкличе або зло- Іцийних відтягнули ся від голосованя Танячкевич і Окуневскнй, а Яросевпч голосував з Нім
жить теку!
Пос. В о л ь ф : Пане президенте,, хороніть цями. Для него права національні не мають нія
же права парляменту супротив міністрів. (Сьміх кої вартості!. Др. Дапєляк відпер по скінченій
дебатї висказ Вольфа, мов-то Поляки є меньше
і крики з правиці: Мовчіть вже раз!)*
вартним народом. Голосуючи, додав ИІаєр сло
Пос. ІГ Іе н е р е р Відкликати або проч!
ва: Голосую: так, яко належачий до меньше
Пос. В о л ь ф : Ходім домів!
Пос. П е с л є р (нїм. нар.) Послухаймо єго вартного народа.
наперед; чи не вікличе!
Пос. Ш е н е р е р: Він не може говорити.
В ІС Т И ГІОЛЇТІІЧНІ.
Пос. В о л ь ф : Ту зачинає бути справа галнцка!
Загальний образ, загранйчних відносин по
П р е зи д е н т : Прошу дуже, нехай и. мінї одиноких европейских держав, представляє ся
стер справедливості! забере голос.
на тепер цілковито мирним, мимо подій на Вихо
Новий ще сильнїйщий крик на лївици. ді. Всхід Европн, що все непокоїть европейскі
Президент звонив без уставку, аж нарешті зві- держави, тепер видає ся, мов-бн на него ніякої
пок тріснув і доперва по хвпли принесено єму не звертало ся уваги а що наймеиьше то не пі
новий.
діймає він ніяких ооав. До недавня здавало ся,
що грецко-турецка війна засвітить далеко шир
Тоді зробило ся трохи тихше
П р е з и д е н т : Прошу пана міністра прова-(шою луною і перенесе ся поза вузкі границітесалїйскі, та епірскі тимчасом прийшли з'їзди мо
дити далї розпочату бесіду, вже спокійно.
нархів у Віднп і Петербурзі, а горячий Всхід за
Голоси з лївицї: Не скінчить єї!
В о л ьф стає перед лавою міністрів, вима-} раз остуденїв. А хоть днесь ще на полях тесахує кулаком міністрові! 1ляйспахови майже по :лїйскнх звенить оружє і плине кров, цілий однак
під ніс і верещить: Єслн мінїстер стає ся без-! Балкан сидить мирно, а великі держави евро
чельним, треба єму відобрати голос! (На прави пейскі лише приглядають ся обоятно на резуль
тат кровавнх борб. Причин тої загальної ріці голоси загального обуреня).
внодушности
для справ Виходу належить шука
П р е зи д е н т : Ириклнкую посла Вольфа до
ти
не
де
пнде
як в з’їздах Монархів. Небезпепорядку! Маю право жадати, щоби чоловік обраченьств
і
трудностий
грозячих европейскому ми
зованнії заховував ся в границях приличностн
ровії
що
правда
з'їзди
ті не усунули, противно
(Брава з правиці).
они
лишили
ся
й
дальше
в давній своїй силі,—
Пос. П асл єр : Але то обовязує також мі
але
усунули
головного
грача
на концерті' Всходу
ністрів !
се є: Апг.іию. З'їзди монархів дали рішучо до
Пос. М а й р е д е р : Жадайте приличностн і
пізнаня Англиї, що всяка єї акция на Всходї
доброго вихованя від міністрів!
против зіаїив цію і істнованя Туреччини в ЕвроП р е зи д е н т : Уділяю єще раз голос пану
пі в виду однодушного поступованя двох н а й 
міністрові! справедливості!.
більше інтересованих держав на Всходї мусить
(Далї буде). І
бути безхосенною. Так як на Анг.іию так само
і па Францию повіяло холодом від часу петербургского з’їзду і она посумніла денеіцо а певно
що не з самої чистої заздрості!, що ось то Роспя, та велика єї приятелька, солодко усьміхає
ся до Австриї. Францня відай прочуває, що скор
ше чи пізнїйше то єї горячі залицянки до Росиї
або будуть Росиєю зраджені або стануть єї бай
З Відня пишуть нам під днем 8 мая.
Нині говорив в імені! »Славяньского христ. !дужими, а певно ніколи не поведуть они Гоєні'
Союза* при розправах над розпорядженями язи на своїм чисто францускім шнурку і не впря
ковими пос. любляньский С у с т е р ч іч . В річі! жуть єї до француских задушевних мрій; Франсвоїй, а властиво в короткій заяві, зазначив бе цпя починає днесь протирати свої політичні очи
сідник, що сторонпицтво полученнх полудневих і добачує, що єї сполука з Росиєю не має річеСлавян і Русинів з Галичини та Буковини р а д о вої основи проте не може бути иевною і трев и т а є згадані розпорядженя, яко такі, що ви валою. Франциї починає ставати ясно, що Росня
пливають з постанов їх артикулу основних дер-| не думає входити в ніякий заколот з евронейжавних законів. Розпорядженя ті є л и ш е ви- 1скими державами а принайменьше з тими, з ко
к о н а й є м з а п о р у ч е н о ї в с ім н а р о д а м ав- трими Францня має непокінчеиі рахунки. Ма
с т р н й с к п м р і в н о н р а в н о с т н. Бесідник не буть наслідком таких рефлекснії президент франобжалував міністерства а противно хвалить єго цускої републики зволікає свою заповіджену по
сьмілість, енергію і силу, що мимо трудностий дорож до Петербурга; вправдї деякі дневники
рішилось оно вимірити справедливість покрив говорять, що се діє ся по причині сумної падженим доси народам. Такі розпорядженя рискої катастрофи, однак правдоподібнїйшим
мусять бути видані д л я в с іх к о р о н н и х к р а- нам здає ся бути сей здогад, іцо проволоку по
ї в Долитавщини, де є мішане населене. Они му дорожі! єсли не цілковите єї гюнеханє викликує
сять бути видані для п о л у д н е в и х к р а їв , де обава, що тяжко би було Росиї роздобути тепер
живуть Словінці і Хорвати, як і д л я Г а л и ч и - для повитаня Фора еердечнїйших слів, як ті, ко
н и і Б у к о в и н и в к о р и с т ь Р у с и н ів . Наро трими она витала Цісаря Франц-Йосифа. Рівнож
дам поодиноким треба подати їх права націо і Туреччина не має причини тішити ся петернальні а відтак взяти ся за позитивну роботу бурскими подіями і дальшою акциєю держав.
на поли економічнім і социяльних реформ. Брат- Вправдї запоручено Туреччині єї тенерішнии
ному народові! ческому желає бесідник щастя стан поеїданя, але чи на довго і чи той стан
до одержаних успіхів, а над обжалованєм кабі носіданя не буде декуди тілько номіналь
нету належить перейти до порядку дневного. — ним, як се можна нредвидїти бодай на Креті,
Річ пос. Сустерчіча приняла палата грімкими се питане задає собі днесь Туреччина. Другою
оплесками. Уступ про потребу виданя розпоря причиною жалості! Туреччини стають єї тепе
джень язикових в користь Русинів приняли Нім рішні побіди над Греками. Користий ніяких она
ці з з а ч у д о в а н є м а з а р а з о м з р ад остию , не може снодївати ся. Туреччина бачить, що Она
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боролась і побіджала хиба для морального вдо ла би бути евентуальна оборона короля і єго ро жид Лєон Берґер доступив тої ласки. Щ е від
р. 1877 гостив він в мурах львівского криміна
волена. Чейже держави не дозволять єї обкрої- дини в разі якого небезпеченьства. Тепер сю лу, що позаурядово носить назву «Брйґідки»,
ти і змінити грецкі границі, бо се могло би за вість заперечує «Цогії*, що король Юрнй не уда хоч властиво засуджено єго з початку за отронепокоїти прочі балканьскі держави а найголов- вав ся з просьбою до Росиї о оборону перед єнє жінки на повішене, котру то кару замінено
нїїіше така робота сталаби в суперечності! з ці своїм народом і додає, що грецкнй король є не в дорозі ласки на 20-лїтну тяжку вязницю. Че
лим християньским сьвітом і з давнїйшою акцп- розривно сполучений зі своїм народом і не по рез цілий час Берґер не хорував і ніколи не
ходив на роботу на місто. Коли у перве зачи
єю держав, коли то они воскрешали Грецню. требує цілковито оборони від иосторонного пра нили ся за ним подвої вязницї, числив 20 літ.
Греция, що вхопила за оружиє в надії, що не вительства. Розійшла ся поголоска, що пристань Двайцятьлїтна неволя не пошкодила Берґеровн,
остане сама на побоєвищи против Турків, на Вольо має бути неутральна, однак тій поголос бо виглядає тепер здорово і черство. Полїция
слідком порозуміяя межи державами завела ся ці перечить грецке правительство. Висилку охот- відставила увільненого вязня до місця прина
цілковито, а хоть знає, що границі єї остануть ників до Грециї всюда повздержано. Відділ лежності!.
— В банді' циганьскій що розложила ся табо
на своїм місця, -— стоїть тепер в найбільшім грецкнй, що був в походї на Превезу, одержав
ром під Бучачем, звернула сими днями увагу
смутку; она-ж морально так вже понижена, що розказ завернути ся. Ш еф Генерального штабу цікавих людий 4-лїтна білолиця дівчинка, з яс
годі дальше, — війсково перед цілим сьвітом турецкого видав нроклямацию до Християн ним волосєм, зовсім не нохожа на циганьекі
поганьблена, політично обезсилена а фінансово в Епірі, щоби віддали всяке оружє. З кругів діти. Дівчинку циганам відобрано і поручено
до крайності! зруйнована. Одним словом акция стинаючих ся з окруженєм султана доходять опіці бучацкому маґістратовн.
— Поєдинок яко епільоґ до бувших сцен в
держав інтервйованих на Всходї палахкотїючу вісти, що султан не скаже войскам опустити
парламенті
при нагоді внесень о обжалованє мі
ясним ноломінем колоду пригасила, але та ко занятої територій грецкої без винагороди воєн
ністрів відбув ся у Відни межи послами Вольлода не усунена; она стоїть і чекає нового під них коштів. Грецким підданим продовжено тер фом а Горіцою. Вольф дістав удар палашом в
палу. Небезпеченьство грізної війни що найбіль мін до опущеня границь турецкої держави до рамя а Горіца стратив кавалок пальця. Визнше до часу зльокалїзовано а навіть і придавле 24. мая. Туреччина затягає в Банку отоманьскім ваючнм був Вольф, а був він визвав крім 1 оріцн єще послів Герольда, Енґля і Скалю. Ге
но, але причини кервавої грози, причини зако велику позичку.
рольд згодив ся перепросити Вольфа, два другі
лотів на Всходї стоять, а ті всі поеторонпі чин
відмовили.
ники, що все прикладають руку до забурень на
— Огні. В Клекотові коло Бродів знищив
ї ї О В II II К II.
Всходї, ті теперіпшоїо акциєю держав тепер мо
огонь дня 6 с. м. 17 селяньских загород разом
же ще більше невдоволені, як давнішнє. І знов
— Заява. В ч. 90 «Д-Ьла* якийсь безіменний з господаревими будинками і інвентарем. Шко
стануть они при якій-небудь нагоді нуртувати а донисуватель в статі «Панове, де вашь католи да, яку оцїнюют'ь на 15.000 зр., обезпечена лиш
перед Евроною буде ще довго стояти непевний цизм^?!* вневняє, що я «о мандат а свой не ста- в малій части.
- Конокрада Гершка Костмана прихопила
равт> ся у народу, у вьіборцгЬвч,«. «Вбнч, (Барвіньі грізний образ загальної ситуацій.
жандармерия
в Рогатині. їхав звичайним віз
ский)
каже
донисуватель,
«тблько
запрошеними
Цїсар принимав в четвер архикнязїв Отона
з ь картками вступу скликавч. о б м е ж е н ьі й к р V- ком запряженим в три гарні, расові, добре жи
і Фердннанда Кароля а по них вспільного міні
ж о к ь с в о и х т , п р и к л о н н и к б в 'ь ; н а р б д ч , влені кобили. Одна з них була цілком біла, дві
стра скарбу Веняміна Каляя, почім від'їхав з по з а г а л гь в ь іб о р ц 'Ь в ь
б у в ’ь в б д ь т о г о сиві. Конокрад оповідав неімовірну історию, що
воротом на замок в Ляїицу. В суботу повернув з б о р у в и к л ю ч е н и й » , а відтак виписує мені якийсь незнаний жид дав єму ті конї і велів
з ними ждати на него в коршмі Руда під РоЦїсар до Відня і принимав обох президентів мі лєкціио про католїцизм.
Супроти сего заявляю прилюдно, що се є про гатином. Близші вісти о тих зйдержаних ко
ністрів на вспільній авдиєнциї і обох мінетрів фі
ста і явна неправда, мовби я скликував на пе нях подає ц. к. окружний суд в Бережанах.
нансів в справі квоти. В квестиї квоти уложено
редвиборчі збори обмежений кружок своїх при— Наші Канадийцї не мають щастя, хотяй го
на нараді міністрів в ІІештї головні точки ноти клонииків, а виключав загал виборців від того нять за ним аж за море. З кіцманьского повіта
котру угорске міністерство вишле сими днями збору. Навпаки констатую, що я висилав запро на Буковині вибирав ся з Кисїлева господар
австрийскому правительству. Угорске правитель- сини всім моїм виборцям отже загалови виборців, Галнцкий до Канади. Своє ґаздівство, що вар
ство оказує готовість розпочати переговори як і сего не заперечать навіть мої політичні про тувало 3000 зр., продав за половину і взяв 5'»0
найскорше а при тім подає напрям в якім би тивники, а коли дехто з них не прибув на мої зр. завдатку. Але де сховати такі гроші? Га
передвиборчі збори в Бродах і Каменцї, то в ли цкий хотів сам сховати їх, та жінка вперла
бажало вести квотову справу. Угорске прави тім не моя вина. Колиж донисуватель «Д'Ьла* ся, що она ліпше потрафить сю штуку. Рада
тельство заявляє охоту зробити ревізию обчи послугує ся явною і простою неправдою, то в раду, Галицкиіі віддав гроші жінці, а та схо
слень з 1887 а після угорскої ревізій' виходила вважаю єго зовсім неспосібним і некомпетен вала їх на ніч під подушку. Певно снила про
би квота 322% . Однак ся цифра не буде края тним до наук о католїцизмі, які мені хоче да Канаду, бо не чула, як хтось, що мусів підгля
дати єї, закрав ся під подушку і забрав гроші.
ним домаганє.м угорского правительства. В Пеш- вати. Отже піегіісе сига іе ірєига!
У Відня дня 8 мая 1897.
Рано пробудила ся Аниця, а по грошех вже й
тї сподіють ся, що австрнйске міністерство за
Олексамдрр Барвіньски іі.
місце застило !...
жадає розкладу квоти в відношеню 63-б : 36’4%.
Нагла смерть в театрі. В Празі підчас втор— Є- Е. п. Маршалок краєвий ґр. Стан. Баденї
Переговори будуть вести ся через кілька тиж виїхав до Відня, щоби взяти участь в нарадах никового представлена «Таннгайзера* в Народ
нів дорогою письменною а доперва під сам ко коміснї адресової палати панів.
нім Дівадлї случило ся нещасте. Один з сьпівапець наступлять устні переговори. Переговори
— Почетне горожаньство надала рада громад- ків п. Ґаііґер, що мав виступити на початку
акту, снізнив ся ;— і одівав ся з вели-.
здає ся пійдуть скоро, бо в другій половині мав ска міста Рудок президентові! міністрів ґр. Ка- другого
зим. Баденьому і мінїстрови скарбу дровп Б і- і ким поспіхом в іардеробі. Нагло зробило ся єму
поїде Цісар до Пешту а як «Резіі Харіо* доно
>кому
зле... Заким прикликано .лікаря, вже був нелиньскому.
сить, то Цїсар займе ся тою справою а навіть
бпцпк.
— Школа кадетів у Львові. Як з Відня доно
має міністрам сам запропонувати відношене кво сять, полагоджено в Міністерстві справу будови
— Смільчак раз! ‘Іотирнайцятьлїтнийхлопчина
ти 35 : 65.
кадетскої школи у Львові прихильно. Звістко, Рудольф Шенвізе покинув дня 3-го мая родин
На початку засїданя Ради державної з 7. що в тій справі виїхав був президент міста др. ний дім у Відни і помандрував, як опісля довідали ся, на Крету. Сьмільчак не мав анї гроіпнй
с. м. осьвідчив мінїстер справедливості! на ін- Малаховский до Відня і був у п. Міністра на на
анї жадних документів. Єго ціле узброєнє скла
терпеляцию п. Сильвестра, чи нова процедура раді. Услівя поставлені репрезентациєю міста, дало ся із замашистого костура.
що до будови тої школи увзгляднені.
цивільна дійсно увійде в жнтє і. січня 1598, що
— Недогода з очима. На Угорщині в селі А— Др. Йосиф Олеськів оповіщає таке заявле
нічого не стоїть на перешкоді до введена тоі не: Аґенти корабельні з Італії і з Бремн розси рач прийшла одна недавно подружена хороша
реформи в поданім речинци. Всі підготовляючі лають до наших люднії лїтоґрафовані листи, без селянка до свого сьвященнка і заявила, що она
роботи вже покінчено і они будуть в своїм часі ніякого підпису, обчислені на то, щоби лібдий хоче покинути свого чоловіка. «Не можу з ним
опубліковані. На інтерпеляцию в справі авансів звабити до Арґентини. Ті листи, в котрих на жити — повідає ужалена — бо він має одно
іюди око чорне а друге синє. Яко суджена не могла
урядників канцеляріїйних відповів мінїстер що чолі поміщено моє імя, розуміють наші
я добачити того сумного обяву бом соромила
так,
що
я
поручаю
їм
Арґентину
до
переселюперсонал побільшить о 1145 посад, а коли насту
ся
глядіти свому любчикові! В ОЧІІ. Тепер знов,
ваня. Я вже перестерігав раз в часописах перед
пить побільшене числа персоналу, то тоді заве тим надужитєм мого імени, але що й тепер ще хотьбим хотіла дивити ся, не можу*. Сьвященик
д е ся, недільний суночинок для урядничихсил богато люднії паде жертвою того обмаиьства, запротоколював сей цікавий случай ось так в
але лише в означеній границі!. Дебату над по- то ще раз публично перестерігаю перед еміґра- кпизї: «Пані Мельхіор Сапиан ур. Варвара Чалїк
бажає розійти ся з своїм чоловіком, бо він має
ставленєм міністрів в стан обжалованя покінче циєю до Арґентини. Не дайте ся люди на під
двоякі очи*.
но таким результатом, що палата ухвалила пе мову корабельним аґентам, бо загирите за про
— Щедрий дар. Сими днями номер у .Відни
дурно маєток, погубите себе і ваші родини. (Иньрейти над ним до дневного порядку значною ші наші часописи прошу о повторене сеї пере 85-літний аптикар і радник цїсарский, Носиф
більшостию 203 голосами против ІбЗ.
стороги). — г'{р. Йосиф Олеськів, професор учи- Фухс, вдовець бездітний, котрий цілий свій ма
єток, що виносить 709.000 зр. записав на 15 до
З Г р е ц я ї. В Атинах бажали би перенести тельскої семінарій у Львові.
точку тяжести воєнних онераций до Епіру, ма
-— Повиборчий процес против 26 ремісників і бродійних інституций для дїтнй.
— Галицкі народні учителі' внесли пбтицию до
робітників
з Стрия розпочав ся дня 7 с. м. пе
буть лише длятого, щоби рятувати честь армії,
парламенту, де зазначивши безхосенність своїх
ред
звичайним
трубуналом
в
Самборі.
Обжабо тоді лекше прийшло би правительству заста
лованим закндуєсь злочин публичного насиль просьб в краєвім соймі галицкім, домагають ся
новити воєнну акцию. В Епірі сподіють ся 1’ре- ства і провину збіговиска підчас правиборів дня для учителів полїпшеня платні, скорочена часу
ки скорше віднести деяку нобіду а при тім на 2(5 лютого с р вісім обжалованих сидить у служби і системи конечного авансу по певнім
случай коли би ся Грекам там пощастило, то | вязници слідчій, Боронять їх адвокат др. Оле- числі років служби, як се є в Долішній Австриї
і в Чехнї.
тоді мало би то великий вплив і на події в Те сницкий зі Стрия і адв. др. Сумпер зі Львова.
— Справа комарняньска. Всіх Комарнянцїв,
сали, Греки заволодівши Епіром не допустили
би виладуваня живности для турецкого війска і числом 44, увязнених за розрухи правиборчі, Іменозаня перенесена, відзначена і конку їси.
випустив самбірский суд по переведенні слід
Відзначеня. Є. В. Цїсар наділив асесора
вздержали би цілковито єї провіз на терен в Те ства дня 5 мая о 7 годині вечером на волю.
торговельного
сенату в львівскім краєвім суді
сали. Всхідна ескадра грецка одержала приказ На другий день рано прийшли веї піхотою до
Володисл. Ґубриновича титулом цїсарского рад
відплисти під Вольо в невідомім напрямі. Пра дому. Таке нагле і несподіване випущене, обжа ника.
вительство має повне довірє до армії і наміряв лованих на вільну стопу в справі, в якій Смереківцї, Березовичане, Стрияне і Бориславці си
полишити вільну течію воєнним подіям.
ПОСМЕРТНІ ї ВІСТИ.
діли аж до розправи в вязници, дає причину до
До заливу в Пірею приплив росийский ко ріжних толків.
О. І в а н Т о в а р н и ц к н й , парох в Клещіврабель. Деякі дневники розпустили були вість,
Двайцять літ в „Бриґідках“ . Такий протяг ній, дек. нараївского, упокоїв ся в 52 році жигя,
що корабель сей вислала Росия, на горячу прось- ( чаСу пересидіти собі на державнім хлібі, се лу- а в 24 сьвяіценьства. В. є. п.!
■бу грецкого короля. Задачею сего корабля ма- чає ся рідко котрому нроступникови, а прецінь
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Ч* АІААІГГлі.^І

А*

Ц рйвдй
під редакцнєю

«І

виходить у Львові тижднево кож дої пятницї.

~

«•§
Буде подавати поезнї, повісти, ж итеписи з
портретами, поучаючі статї з істориї, письменьства, господарства, промислу, вісти про ч и таль
ні', вісти політичні і суспільні. Крім того буде
містити часть забавну.
Передплата: В А в с т р і ї ! ..................... річне 4 р.
піврічно 2 р.
, . чв.ертьрічно І р.
. . річно 8 рубл.
За. границею
„
. . .
піврічно 4 рубл.
Редакция, ад м ін істрац ій і експедиция
Львів, ул. св. Миколая ІЗ.
а &

I Д* I

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

| | З го л о ш у в а т и с я в А дм інїстрациї (ул.

Антона Березиньского

«'І'»

ТОВАРИСТВО ВЗАІМНИХОБЕЗПЕЧЕНЬ

глядає анонсера.

ІЛЮСТРОВАНЕ ПИСЬМО ДЛЯ РУСКОГО НАРОДУ

&&в

??

РУСЛАНА

Ч?’

Г е л С е

Коперника ч. 9.

II. п оверх)

м іж го-

0
І?

перше і одиноке руске товариство асекурацнйне,
припоручене Всч. Духовеньству і всім вірним через
Ем. Кард. Митр, і Преосв. Еп. Ординарияти всїхтрех
Епархій, обезпечає будинки, худобу, господарскі
знаряди, збіже в зерні' і соломі, сіно в стогах
і будинках против шкід огневих за можливо найннзшою оплатою.

диною 12-ою а 1-ою в полуднє.
.ж ,

-

„

Т, А. К А Л ІЧ ЕК.

Робітия

у б р а н ь ж ін о ч и х
у Львові, Ринок ч. 25.,
(І. поверх)

Вже появила ся з друку

РУС КА К У Х А Р К А

днїстерь

а

Адмінїстрация

приймає всілякі зам овлеи я і виготовляє їх з ґу- і
стом і елєґанцнєю після найсьвіж ііш ш х журналів.
3 8 -?

Школи ліквідує ся і виплачує ся сейчас по
пожарі а договори заключені з першими Това
риствами ковтрасекурацийннми подають „ДнЬстрови-1 можність обезнечуватн і виплачувати і
найвисші суми.
Поліси «Дністра, приймає Банк краєвпй
при позичках гіпотечних.
На житє можна обезречати ся через „ДнЬстерь“ після всіх можливих комбінацій в Товари
стві взаїмних обезпечень в Кракові, котре дає як
найкористцїйші услівя і видає поліси і квіти в
рускім язиці.
Товариство взаїмкого кредиту „ДнЬстерь“
стоварпшенє зареєстроване з обмеженою пору
кою, приннмає від своїх членів і тр етіх лиць
вкладки до опроцентованя по 5%. Ґарантия ціл
ковита. Уділи по 60 корон. Позички уділяють
ся тілько властителям реальностнй, вільних від
тягарів, ва порукою двох членів. З позичок від
тягає ся десята часть на уділ.
Зголошеня о уділене аґенциї в місцевостях
де >ДігЬстер-ь« не є заступлений, приймають ся.
(28-

або
Ш кола

вареня

по

ж

руски

А Ґ Е Н ІЦ ІЯ Ч А С О П И О И Й

містить 41 знам енитих зуп.

А. л я н д о в с к о г о

Всі печені, які тілько мож ливі: Волові, баранячі,
вепрові і т. д.
Байцованє шинок, роблене знаменитих ки
ш ок і ковбас і т. н.

у Львові, Пасаж Гавсмана (Ґранд-Готель)

Мучні і яєчні страви
Б лннн

П п з н і т. п.

Знам ениті рускі пироги

печені з сиром, капу

стою і т. II.

4 7 -?

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

Роблене вкусного набілу і т. п.
Все в рускій мові.

Цїна 70 кр.
ІІо надісланю переказом 76 кр. висилає {
франко Друкарня народова Ст. Манецкого і Спіл
ка, Львів. Готель Ж орж а.
"е&в
ЛІГ "‘ААТь" їі"Їїл
гіїлТі аТіАТл аїл

-Т-

г а л и і і.і; і 111

-ф.

орґан руского товариства
педаґоґічн. двотиж дневник педаґоґічно-науковий,
виходить від 1-го червня
1889 у Львові ул. Бірменьска ч. 2. П ередплата н а цілий рік 3 зр., на иів
року 1.60 кр., на чверть року 1 зр.

Учитель

КРЕДИТО ВИЙ БЙНК
приннмає вкладки на

аг- книжочки
і

|

НАРОДНА ТОРГОВАЯ

$

1 ^*“

оироцентовує

ЇХ

II о

2 2 -?

1 о
2 0

4 іЛ на рік. -^41

приймає замовлена і посередничить в закупні: "1%*
А.

X.

Сьвітло церковне

]£

5-- впрост з; фабрики Іа но 70 зр., На по .Чу
■^•У
64 зр. за 100 кіл. Іосо фабрика.
гіг,
Ж

В и н о
в бочках о 135 лїтрах, а то Самородне X
почавш и від 70 зр. за бочку І о с о 2 місце продукциї.
гіг

Зі складів висилає: К А В У по 5 кіл.
Ж
б* посилках почт. в ціні по: зр. 9-20, 10*20
жк
’
’
X 10-70,1Г20, а специяльність по 12-20 франко

-‘г
Ж
лч
Ж

ВИНО в 5 кіл. барилках по зр. З-— , 3-70,
Ж 4-10, 4-90 франко. — Иньші товари по ж
4х
Й.4*
-ф- умірених цінах.
16-?
Видає й відповідає за редакцию : Т єофіль Барановский

жт Ж* ЖТМжу ж*айу«й Ж
Руска справа
|
в роках

1 8 0 1 —1 8 0 4
НАПИСАВ Н. В.

Ціна 50 кр. в. а.

З пересилкою 55 кр.

Дістати можна в книгарня Тов. ім Шевченка, або в Ставроиигійскіи.

З Д рукарні В. А. Ш пйковского.

