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Передплата
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на. »РУСЛАНА» виносить:

в Австри.:
на
на
на
на

цілий рік .
пів року .
чверть року
місяць . .

. .
. .
. .
. .

12 р.
6 р.
8 р.
1р.

ав. І
ав. І
ав. і
ав. ♦

За границею:
на цілий рік

. . 20 рублів
або 40 франків
на пів року . . 10 рублів
або 20 франків І
Поодиноке число по 8 кр. ав. .

Виходить у Львові що дня

РУСЛАН

крім неділь і руских сьвят
о год. 6-ій пополуднії.
Редакция,

.Вйрвеш 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 и х иса.іьмів М. ІПашкевича.

--------------- —

адмінїстрация

і

експедиция «Руслана» під ч. 9
ул. Копернїка. — Експедиция
місцева в Аґенциї Ляндовского
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертає ся лише
на попереднє застережене. —
Реклнмациі неонечатані вільні
від порта. — Оголошеня зви
чайні приймають ся по ціні
10 кр. від стрічки, а в «Надісланімі 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесеня по
16 кр. від стрічки.

і

їдять ся дуже далеко від себе — то неба
Иньше питане, чи зможе правительство
вом витворить ся межи правительством а враз з теперішною більшостию з л о м и т и
На другім місци подаємо голоси пра- більшостию повна гармонія. Наколи-ж би о б с т р у к ц і ї ю? Але недалекий час по
си нїмецкої і ческої про переговори пра- дещо псовало потрібну гармонію, то в ви дасть сам позитивну відповідь на те питане.
вительства з теперішною більшостию пар ду не терплячих ніякої проволоки інтере Рада державна має бути скликана вже під
сів державних обі сторони найдуть вже конець сего місяця, по 20. вересня. Не
ламентарною.
До таких переговорів мусїло прийти. точку виходу для себе. При дискусій над уступить обструкция, то тоді аж вирине
Самі Німці кинули ґр. Баденього в рамена проектом адреси до трону заявив жеж ґр. е с е н ц і о н а л ь н е п и т а н є, чи Долитавщиправиці. Первісні наміреня правительства, Баденї зовсім виразно, що в ін н е п р о  на може бути управляна по конституцийяко правительства цїсарского, були: д е р  т и в и т ь ся х о т я б и і д а л ь ш е і д у  ному, чи може треба буде вернути до ча
ж а т и с я п о н а д с т о р о н н п ц тв а м и . а ч и м з м і н а м к о н с т и т у ц и і, а л е сів перед 1873 роком, чи вкінцн обводити
коли без участи правительсва, зложила ся з а с т е р і г ся з а р а з о м , щ о аж т о д і ся через якийсь час розпорядженями цїбільшість славяньско-клєрикальна — втяг в и с к а ж е с т а н о в и с к о п р а в и т е л ь  сарскими ?
нути до сеї більшостн і охочих до пози с т в а до т и х б а ж а н и х з м ін , н а 
тивної’ праці Німців. Ґр. Баденї застеріг к о л и п р а в и ц я п р е д л о ж и т ь е м у
ся, як ми вже нераз згадували, проти си в т ім н а п р я м і к о н к р е т н і в н е 
стеми, управляти Долитавщинсю: б е з або с е н я.
Розширене компетенциї соймів, або ав про конференцию комісиї парламентарної пра
п р о т и Н ї м ц ї в. Але обставини були
виці з правительством суть в тійхвили о стільсильнійіпі від намірень правительства. Нім тономії краєвої, як не меньше надїленє
ко цікаві, о скілько з них виходять на верх вся
ці зражені розпорядженями язиковими, країв корони св. Вячеслава правом дер
станули осторонь, а обструкциею спону жавним, — чого домагав ся проект адреси кі бажаня і аспірациї поодиноких сторонництв.
кали остру кризу парламентарну. Час не до трону — не виключені. Правительство Тому і нотуємо їх. І так:
»РоІііік< праска, яко відгомон февдалів чевилічив їх. А тимчасом справи державні приймило ті бажаня до відомості!, але буде
сквх,
виступила в справі конференциї дуже рі
не позваляли вичікувати терпеливо, заким їх трактувати звичайною, иарляментарною
шучо.
Она тішить ся вельми, що більшість пар
обструкция буде ласкава, спустити з тону. дорогою. Покаже ся конечність зміни кон
ламентарна
стоїть незрушимо при проґрамі, виМіг вправдї ґр. Баденї сказати собі: буду ституції в згаданих напрямах, то внесеня
поки-що управляти без парламенту. Але дотичні війдуть на стіл парляменту, а пра сказаній в адресі троновій; що правительство —
він волів станути на становиску конститу- вительство, висказавшн своє мнїнє о них, по довшій блуканині — задумало оперти ся на
цийнім, а станувши не мав для себе дру може і буде старати ся о те, щоби для сій більшости і думає, що ґр. Баденї одержав
гого виходу, як звернути ся до правиці. такої зміни найти в палаті посольскій і па на свій зворот в право поввомочє від корони,
Се льоґіка фактів.
нів потрібні дві третини голосів. Чи стане іцо проте і корова годить ся на програму біль
Щож сталось на днях? Нічого над ся се зараз, чи колись пізнїйше — в луч- шости; ова струже вальцем під ніс обструкциї,
звичайного. Правительство звернуло ся до ших обставинах — на се питане не всилї що численні демонстрацій єї вийшли лише на
більшості! парламентарної на адресу пос. дати відповіді! ні правительство, ні тепе шкоду Німцям; она жадає, щоби більшість піна
волос не спускала з своїх змагань нринциніяльЯворского, а більшість ся показалась охот- рішня більшість парламентарна.
ною, предприняти всякі можливі міри, що
Теперішня акция правительства, опер них; ова жадає від правительства повної пору
би віз парламентарний рушити з місця. та на правиці, чи на другім виданю »зе- ки на все, що має стати ся в найблизшій буВ сім містить ся’ вся суть переговорів, що лїзного обруча«, мусить обмежитись до пи дуччинї; она бачить, що тронова річ є ідентич
відбули ся на днях межи субкомітетом тань наглих, біжучих, до тих питань, котрі ною з програмою більшости; она радить ужити
правиці а ґр. Баденїм.
подали би можність, у п р а в л я т и До- строгих мір на зломанє обструкциї, а вкінци ка
А якою є мериторична сторона пере л и т а н щ и н о ю щ е по к о н с ти ту ц и й- же >Ро-1ііік«, що наколи би і розбили ся жереговорів? Не иньша як ся, що з одної н о м у . Се питаня дня. 1 се питане мусїло говори з правительством, то більшість остоїть
сторони станула більшість парламентарна бути і предметом нарад правительства ся такою, якою витворилась.
з тими близшими і дальшими цілями, які з субкомітетом більшості!.
Тгіезіег 24§. каже: Тепер не розходить ся
суть висказані в проекті адреси до трону;
Для того ми і не цікаві на подробиці так дуже о те, яке становище займе иравительз другої сторони правительство з тим всім, ухвал, що запали на спільній нараді, а ство супроти більшости, а головно о способи,
що висказала тронова річ з 29. марта. На в доволяємось комунїкатом >БгетдепЬ1аН-у«, через які можна би уздоровити парлямептаризм
коли проект адреси і тронова річ дадуть що результат наради був для обоїх сторін австрийский, що находить ся в повній декаденся помирити з собою — а они не розхо-] в д о в о л я ю ч и й .
циї, подібно як і література. Є се револьта зе
Слівце в справі теперішної акциї.

Голоси праси

Гроза від сходу.
Коли в XVI. віці вся Еврогіа дрожала без
настанно перед грозою, що так часто надтягала
від сходу, несучи загладу европейскій культурі,
само чувство самоохорони заставляло роздуму
вати над тим, чому ся повінь так грізна, чому
її сили так великі, як би захоронитись від неї.
Самі держави дуже часто зовсім не дбали про
се, заняті чим иньшим, хиба тоді, коли вже грізний
ворог господарив в краю — суспільність однак
не глядїла так байдужно в будуччину, і сплячи
спокійно, не вижидала рівнодушно удару. Навпа
ки якийсь неспокій трівожив уми, не давав спо
кійно спати, заставляв роздумувати, що робити:
сліди сего неспокою осталн до нині. Є се незви
чайно богата як на ті часи література політич
на, що відносить ся до сего пекучого пнтаня;
сотки брошур, розправ, трактатів, бесід, поезий
суть вимовними сьвідками того неспокою тих
в тривозі не проспаних новий.
Нині — зі рагта та§п із сотропеге Іісеї —
стоїмо перед подібним фактом. На небосклонї

і політичнім вириняє на сході чорна хмара; нині
, ще не всякий її догляне, як не всякий заздале
гідь прочує надтягаючу тучу, однак вже сей
краєчок хмари непокоїть уми розважних політи
ків. Неспокій сей вже нині слїдний, вже від
довшого часу проявляє ся він в літературі, появляють ся книжки і брошури, що займають ся
сим, так цікавим, так жизненного значіня пред
метом.
Щоб познайомити і наших читачів з сею
проявою в літературі, станемо подавати зміст
вельми інтересної, обширнїщої розвідки нїмецкого історика Ервіна Бавера »Біе ОеГаЬг і т
Озіеп».*)
В розділі першім «Росия і Европа« розби
рає автор відносини Росиї до Европи. Велика
московска держава — каже автор — стоїть від
довшого часу перед нами мов великаньский,
камінний сфінкс, що спочиває непорушно, і схо
вавши кігті передних лап звернених до Европи,
*) Е г іу іп В а и е г . Віє СгеІ’аЬг іш Озіеп,
Веііга§е гиг пеиезіеи СгезсЬісЬіе Еиззіапсіз иші гиг
ВеигіЬвіІипе (Іег гиззізсЬеп Роїііік. Вегііп 1895.

зпялив великі очі в західний культурний сьвіт.
Від часу до часу має Европа случайні, недо
кладні вісти про се, що в її нутрі веде ся завзя
та, давна боротьба між абсолютизмом, а змаганями суспільності^ вибороти собі свободу, про
те, що змаганя нїгілїстичио-анархістичні все ще
не пригасли.
Від часу до часу пригадує знов крик зве
дений прасою, що насильне вішародовлюванє
нровінций відбуває ся безнастанно, з зовсім не
зменшеною енергією. Однак про заграннчну по
літику зовсім нічого не чути: від часу Кронштадских, Тульоньских, ГІариских оргій московско-францускої дружби все затихло. Хто-б однак
думав по сій тишинї, що Росин вирікає ся своїх
прямовань на захід, сей помилив би ся вельми;
не спить вона, не дрімає, лише готовить ся,
збирає сили, ожидає відповідної хвилі, щоб ви
ступити з силою, грізно і рішучо проти заходу.
На заході має вона сповнити свою історичну
місию, місцю, в яку вірить весь московский на
рід мов в слово Боже.
Дальше буде.
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ского; то на основі §. 14. основних державних
державних законів. Що урадив субкомітет з пра
вительством ? —£г. Ргеззе« лише догадує
ся, кажучи: В кульоарах говорили одні, що
комітет буде домагати ся при всім доклад
ної запоруки; однакож другі удержували, що
треба бути уступчивим в тій важкій хвили,
а лише дбати про рушене машини парламентар
ної з місця. Реґулямін острійший, се головне ді
ло... Бідна всевїдуща колись
£г. Ргеззе« слу
хає, що говорять посли чи репортери в коритарах...
»Хаг. Ьіз£у« кажуть в дусі ческого еґоїзму: Ґр. Баденї потребує нас (правицю), тож те
пер найлучша пора, примінити до него норму:
до „и£ <1е8“. Треба добути для Чехів цілий ряд но
вих концесий. Най собі таку політику хто-небудь називає навіть Ьио§о сіі ігайсо, але в по
літичнім житю принцип сей практичний, тим
більше, що ґр. Баденї нам охотний. Заходить
лише питане, чи за сї концесиї маємо єму від
дати ся безуслівно? Може шкода, видавати всї
адути з рук? Чи можомо концесиями поділити
— ГОДІ.
ся
і з нашими союзниками? До перевороту кон«Ціе Кеіс1і8\¥еЬг», яко орґан півофіцияльституциї
в нашім дусі ґр. Баденї не склониться
ний, каже: Сталось се, що мусїло стати ся.
Тому
і
мусимо
у него богато виторгувати, щоби
З одної сторони правительство, що з великою
нарід
наш
не
кривдував
собі. Найже-ж наші за
терпеливостию заходило ся коло приборкана
ступники
добре
роздумають,
що буде лучше і
обструкциї. Се не удало ся. Всякі переговори
розбиті. З другої сторони бачимо в парламенті' чи вдоволити ся концесиями в напрямі рівно
лєґальну більшість, що задля обструкциї не бу правності! і одержана висших посад, чи стояти
ла всилї, почати яку-небудь позитивну роботу. при наших правнодержавних претенсиях?
«X. ХУіепег Та§Ь1аіі« каже, що «зелїзний
З третої сторони бачимо державу, що не може
обруч«
відновлений. Відтак звертає ся сей ор
з вітром гратись і свої інтереси легковажити.
ґан
жидівских
лібералів проти Чехів, що они
З того і вийшло, що правительство, котре не є
бажають
засісти
на лавках мінїстерияльних і за
парламентарним, а лише цїсарским, звернулось
горнути
для
себе
найвисші посади в адмінїстразадля обезпеки інтересів держави до лєґальної
циї.
Теперішнє
поведене
правительства змагає до
більшости парламентарної і в тім напрямі з нею
ославяньщеня Австриї. Треба докладно поміча
укладає ся. Тут не диктує ніхто нікому ніяких
правил. Не розходить ся також о рішене пита- ти ті змаганя, бо найбільшим ворогом нашим є
ня, хто перший до кого зблизив ся? Зближене панслявізм. Доси стерегли нас перед панславіз
наступило з конечности і з огляду на інтереси мом Поляки. Нині обставини змінили ся. Нині
державні. А що стане ся з обструкциєю? 06- цар мирить ся з Поляками, нині будує ся міст
струкция може собі іти дальше своєю дорогою, межи славяньским православєм а славяньским
куди очи понесуть, може вигуковати, грозити, католицизмом. Осущуєсь ідеал еп. Штросмаєра,
демонструвати, що їй до вподоби. З нею ніхто а як-раз в тім часі витворено в Австриї ситуацию, в котрій Німці мають бути виключені від
вже не буде заходити ся.
участи в справах державних.
»К. £г. Ргеззо», яко орґан обструкциї, легко
>Уаіег1аш1«перестерігає перед думкою, мов
важить собі конференцию правиці з правительби вже прийшло до уґрунтованя правительства
ством. Правиця видала комунїкат лише на те,
з посеред правиці. Ситуация полягає лише в тім
щоби похвалити ся, що ось то правительство
що ґр. Баденї хоче свою п р ґр а м у перевести
вже опираєсь на нас! Нічого нового. Та-ж ґраф
при помочи правиці. На проґраму правиці він не
Баденї від давна опирав ся на Чехах і їх союз
згодить ся, хотя ся програма не дуже різнить
никах. Опирав ся вже годї, як видавав розиоряся від річи тронової. Ми надіємось з акциї тедженя язикові. Нове хиба те, що ґр. Баденїодер
перішної лише того успіху, що парламент стане
жав вже від цісаря повномочє, не зражати ся
знов фунґовати.
трудностями парляментарними, зробити те, що
«ХУіеиег А11&. 2еіЬип§»виступає рішучо про
єму велить інтерес державний. Нове хиба те,
ти опозициї, котра своїм поведенєм нищить конщо вже тепер союз правительства з правицею
ституцию австрийску. Меньшість хоче розказу
легалізовано. Дальші наради мають вести ся ме
вати. Се чейже аномалія в конституцийній дер
жи субкомітетом а правительством. Добре. По
жаві. Дивні часи переживаємо. Колишні автори
бачимо, що оба ті чинники урадять. Але по на
конституцнї гребуть тій конституциї гріб влас
шій гадці субкомітет не додумає ся средств для
ними руками, а колишні противники будьто цен
нереведеня своєї нроґрами федералїстичної, а
тралістичної конституциї австрийскої стоять в єї
правительство знов не додумає ся способів, яки
обороні'! Однакож чи буде теиерішна більшість
ми би зломити обструкцию. Ми спокійно буде
мати силу, рушити машину державну вперед?
мо дожидати, які паростки виростуть з того ди
Чи заведе она лад в державі? Правительство
кого подружя межи ґр. Баденїм а федералїстичсаме не всилї сего доконати, бо не має права,
ною адресою. Перед пяти місяцями заявив ґр.
вдирати ся в компетенцию ради державної. Чи
Баденї, що він не може згодити ся на більшість,
в котрій не було Німців. Нині скликує він сю при виборах до делегації! схоче обструкция знов
більшість, щоб їй сказати: і я на тобі опру ся. відограти свою ролю? Нині знаємо лише се, що
Перед пяти місяцями одержав Баденї цїсарске Шенерер вишле своїх сателітів на арену при
письмо, щоби придержував ся основ, висказа- провізори! квотовій. Мабуть прийде ще до за
них в троновій річи з 29. марта. Нині став він взятої борби з Німцями, що самі попали на доміністром сторонництв, що ухвалили адресу Дї- рргу, з котрої тяжко завернути.
рів проти духа, борба глупоти з розумом, крикачів з людьми думки і розуму. А зло се росте
тим більше, що лучші елементи парламенту мов
чать на те все з боязни мабуть перед своїми
виборцями, що навчились любовати ся в пустій
опозициї і скандалах.
«ЦеиізсЬез УоІкзЬІаіі», орґан антисемітів,
радує ся, що вже раз покінчив ся конкубінат
Чехів з ґр. Ваденїм, а правительство приняло ся
за управильнене відносин межи собою а в с е ю
більшостию парламентарною. З нового парла
менту винесли доси користь лише самі Чехи,
одержавши звісні розпорядженя язикові. З на
рад комісиї виходить до тепер то, що правитель
ство рішило ся, свою управу на будуче так уладити, щоби она доконала політичну, національну
і господарску проґраму більшости. При тім ста
рая ся правительство рушити з місця машину
парламентарну. Се значить одно, що зломити
обструкцию. Яких средств ужиє до сего ґр. Баденї — не звісно. О сім буде говорити прави
тельство з субкомітетом. Октроювати реґулямін

душицкого. Чи не покорив ся ґр. Баденї? Чи се
упокорене не є більшим, як би був сто разів від
кликав свої розпорядженя язикові? А Чехи? Они
що давнїйше домагали ся ческого права, вдо
воляють ся нині окрушинами. Чи сими окрушинами вдоволять ся однакож їх виборці? Чехи
пішли нині до жолоба иравительственного. Нім
ці туди не підуть... Про хід нарад комісиї парла
ментарної правиці пише N. £г. Ргеззе таке: Суб
комітет нараджував ся з ґр. Баденїм від 3—3 го
дини сполудня. 2. вересня о 10. годині рано
збере ся ще ціла комісия на нараду. Чехи до
магали ся нових концесий для Моравії і взагалі
хотять мати сіага расіа. До «Ніаз-у» телеграфо
вано навіть, що цісар дав вже призволене на
зміну реґуляміну в дорозі' розпорядженя цїсар-

(з Морави) і Ляґіня (з Побережа). На засїданю
був присутний і віцепрезидент палати поеольскої, пос. Дав. Абрагамович. Субкомітет здав
справу з своїх переговорів з правительством, а
обставина, що комісия парляментарна роз’їздить
ся, велить догадувати ся, що акция вступна покінчена. Дальші переговори, наколи буде сего
потрібно, поведе субкомітет сам. Не стане ся
се вже в слідуючих днях, а то по причині, що
ґр. Пальфі від’їхав з Відня на конференцию
шляхти ческої, що відбуде ся в Празі нині, 4-го
вересня.

Осріцияльниії комунїкат з другого засїданя
комісиї парляментарної правиці гласить: «Пар
ляментарна комісия більшости приняла до відомоети справозданє субкомітету о заявах прави
тельства і иоручила субкомітетови: вести даль
ше переговори з правительством що до найголовнїйших постулатів сторонництв більшости».
— Які суть ті постуляти, що жадає кожде сторонництво з-окрема для себе і чи всі сторонництва жадають, т. є. чи всіх сторонництв по
стуляти будуть предложені правительству? —
всї ті питаня лишають ся без відповіли. Про
друге засїданє повної комісиї подає «Ніаз Иагосіа» таке: Над справозданєм субкомітету вивязала ся довга дискусия, в котрій указано на
те, що правительство не х о ч е дати ніякої за
поруки що до увзглядненя постулатів поодино
ких сторонницств більшости. Одна частина зі
браних була невдоволена з сего поведеня пра
вительства, але вкінци принято справозданє суб
комітету до відомості! і поручено лише членам
єго, вести дальші пересправи з правительством
що до иайголовнїйших постулатів. Субкомітет
буде ще раз пересправляти з правительством
(2. вересня пополудни), а відтак (3. вересня) збе
ре ся ще на одну нараду. Ситуация теперішня
така, що правиця не має причини, висказати ся
за правительством. Она о стілько лише піддер
жить правительство, о скілько правительство
буде увзгляднювати єї постуляти. Не стане ся
се, то правиця, солідарна, лишає собі свобідну
руку. Непорозумінє межи католицким людовим
сторонництвом а деякими членами парлям. ко
місиї, що вчера (1. вересня) повстало, полаго
джено. Але члени субкомітету суть нині (2. ве
ресня) меньше оптимістично настроєні, як вче
ра, кажучи при тім: Баденї — все Баденї. По
скінченій дебатї спрецизовано найголовнїйші
постуляти, які має субкомітет представити пра
вительству. Моравскі посли не возьмуть участи
в тій акциї, наколи правительство безпроволочно не усуне сумні відносини Чехів на Мораві.
Росия. Приїзд царя до Варшави витає крім
«Кгафу» і варшавска «Ціига» яко заповідь «но
вої ери» для Поляків роеийских, кажучи: По
ляки принесли цареви в дарі любов за любов,
а цар Николай II може бути пересьвідчений, що
єго окружають любовю переняті піддані. Велике
вражінє викликав також лист отвертий писателя польскоґо Пруса (Ґловацкого, перебуваючого
постійно в Варшаві), в котрім він накликує своїх
родимців до примиреня з Росиєю.
Німеччина. Цісар Вільгельм відкрив в послїдних місяцях вже третий памятник свого ді
да, на тепер в Коблєнцу. Не обійшло ся і тут
без промови. Цісар славословив мир і монар
хізм з Божої ласки. — 3 початком жовтня збе
ре ся нїмецка союзна рада, щоби ухвалити за
кон еміґрацийний.
Франция. Президент Фор в’їхав до Пари
жа немов в триюмфі. Праса француска, з ви
їмкою радикальної славить успіхи президента
на поли політики заграничної. Одушевленє для
союза з Росиєю надмірне. 1. вересня, в день
ВІСТИ
повороту президента, дано в опері ґратисове
Переговори правиці з правительством. Суб ґальове представлене. Брано Дон Жуана. Фор
комітет, в котрого склад увійшли: Яворский, не явив ся на представленю, хоч єго сподівано
Герольд, Діпавлї, Пальфі, Фалькенгайн, Шустер- ся. По ітредставленю прийшло однакож на пло
шіц і Лупул (пізнїйше ще автор адреси троно щі перед театром до демонстрацій!. Кількасот
вої, ґр. В. Дїдушицкий) пересправляв з ґр. Ба людий зібралось і з окликом: «Проч з Бісмарденїм 1. вересня о годині 3 сполудня в міні ком, Вільгельмом і Німеччиною!» посувало ся
стерстві справ внутрішних, а результат нарад в сторону до елїзейскої палати. Однакож полїбув — після «Ггет<1епЬ1аі£-у« — для обох сто ция гнеть розігнала демонстрантів, причім не
рін вдоволяючий. Більше позитивного в сїй спра обійшло ся без увязнень і без тяжілих покалі
ві на разі не знаємо. На другий день (2. вере чень. Про союз Росиї з Франциєю пише петерсня) відбуло ся засїданє повної комісиї парля- бурский «Герольд»: Союз сей зложений на те,
ментарної правиці в льокали «кола« польского, щоби здержати Францию від політики реванжу.
а в засїданю сім взяли участь і посли Зачек Союз сей не може бути звернений проти Ні-

політичні.

з
меччини,| з котрою Росин удержує найлучші
відносини. Франкфуртский мир стоїть незрушимо. Наколи праса француска славословить
тоасти кронштадскі, то се сьвідчить о єї помиреню з Німеччиною. Союз росийско-француский
має на цїли лише удержанє европейского мира.

Н о в и н к и.
—- Цісар пробував від 1-го вересня на мане
врах війскових в Моравії в околиця Бистриці, де
замешкав в палаті колишного вожда Марні Тереси, Людона. По скінчених маневрах на Мораві,
де оперують корпуси краківский і віденьский,
переїде монарх на Угорщину, де відбудуть ся
рівно-ж маневри корпусів пештеньского і прешбурского. На маневри сї приїде і цісар нїмецкий.
— З Рудецкого пишуть нам: Суд тутешпий
потягнув до одвічальности кількох сьвящеників
1 селян за те, що на довірочних зборах в Гуд
ках, які відбули ся в липни в цїли підготовленя
акциї виборчої до ради повітової, говорено межи
иньшими і про страйк робітників вільних в часі
жнив на Угорщині. Декого з обжалованих пере
слухано вже в суді 2-го вересня. Про ре
зультат слідства донесемо вам в своїм часі'.
—1 Доцентури приватні. Мінїстер віроісновідань
і просьвіги бар. Гавч затвердив ухвали гірофесорских колегій в справі допущеня дра Ів а н а
М и х ай л а Г о з в а д о в с к о г о, яко доцента при
ватного фільольоґії індоґерманьскої на універ
ситеті' в Кракові; примара відділу хірургічного
шпиталю для дїтий у Львові дра Г іл я р и я
Шр а м а, яко доцента хірургії на медичнім видїлї університету у Львові; надзвичайного про
фесора висшоі ґеодезиї і астрономії на львівскій полїтехнїцї дра В я ч е с л а в а Л я с к а, яко
приватного доцента астрономії на видїлї фільософічнім університету львівского.
— Марию Лявдову-Гожіцову, що недавно гости
ла на досках львівского театру і здобула собі
загальну симпатию, постигла в Празі немила
пригода. Сего понеділка ідучи рано зі своєї віл
лі в Годковичах під Прагою на пробу через ліс,
поховзнула ся на мокрій від дощу траві і упала
так нещасливо, що зломила ногу. Не могла са
ма встати і на еї крик надійшли люди, що по
кликали віз стациї ратункової і сей завіз єї до
мів. Лікарі сконстатували зломанє ноги в коліні
і заложили Гіпсові перевязки.
— Козакевич ревелятор. Не змігши прийти до
слова на зборах в Цїшках, поїхав пос. Козаке
вич на збори социялїстів до Станиславова і про
голосив легковірним мабуть своїм товаришам
по думці, що Гр. Баденї на початку сесиї пар
ламентарної лише длятого подав ся до димісиї,
що він і єго товариші приперли президента ка
бінету до стіни. Ось, в як легкий спосіб социялїстичний посол може в Галичині звити собі
вінець заслуги!
— Несугірше забавляють ся В Чехії, де шові
нізм національний обгорнув обі народності! до
крайности, де ческе слово роз’ярює Німця, а нїмецке в ческих околицях анатемізоване; де при
всякій нагоді приходить до бійки на вкулачки
або навіть ножі, порішили »колееники« нїмецкі,
заосмотрити ся — в револьвери, щоби стріляти
напастливих хлопців ческих, обкидуючих їх камінєм в часі спорту біцикльового.
— Вольф, Іро і Шенерер, триюмвіри Аизігіае
сонєіііиепйае, порішили мимо заборони правительства таки з’їхати ся в Цєшинї" на велике ві
че, щоби дати доказ сьвітови, що Шлеск се
пран'їмецка країна. На віче прибудуть також чи
сленні гості з Дрездна і Лииска.
— Конґрес социялїстів польских відбуде ся 5.
вересня в стінах города Львова. З Шлеска і
Буковини заповіли товариші свій приїзд.
— За передвиборче віче в Яворові почала ся
оногдї перед судом присяжних в Перемишли
против б. посла Лєваковского, Василя Нагірного,
інжинєра Єґермана і міщанина Бориса. Держав
на прокуратория в Перемишли обжаловує їх за
■се, що дня 27. лютого 1897 в Яворові на вічу
виражали ся згірдливо і насьмішливо о правительстві і властях, і що через ложні заяви та
намови старали ся нарід підбурити і звести до
ворожих кроків проти панів а взглядно шляхти,
взагалі' против посідаючих.
— До шкіл середних у Львові вписало ся те
пер 3673 учеників, а іменно до рускої ґімназиї
463, до Гімн. II. (нїмецкої) 390, до Гімн. III. (Франца Иосифа) 628, до Гімн. IV*. 771, до Гімн. V.
745, до школи реальної 576. Числа сї побіль
шать ся ще по укінченю додаткових іспитів не
значно. В школах таке переповнене, що львів-

Гігієнічна охорона
для пань
є найвигіднїйшою і найлучшою.

скі горожани будуть мусїли висилати своїх си ся до вини. При-нїм найдено 300 зр. і золотий
нів до Станиславова, Стрия, Поремишля або ще годинник.
дальше.
— Нещасливі випадки. Чотирох туристів, що
— Письменний іспит зрілости в женьскій семи- відбували прогульну в швайцарскі гори і вспинариї учительскій у Львові зачйе ся дня 9-го нали ся на Мопі-Раіая, захопила спадаюча лявересня о годині 8-ій рано.
віна. Сніговий великая струтив їх із скали ви
сокої
на 300 метрів. Туристи упали в пропасть
— Посьвяченє нової школи в Сокали відбуде
ся в сей понеділок. На торжество се запрошені і убили ся на місци.
Редактор і співластитель »Цгіепиіка Роївіцепрезидент ради шкільної краєвої, інспектор
Б. Барановский і посли сокальскі: Вахнянин і зк-ого» п. Мечислав Шмідт, бавлячи в Криници,
зломав ногу. Місто на дальшу заграничну про
Країньский.
гульну п. Шмідт вернув до львівского шпиталю.
Ще раз бомба. Президентові! Форови при
— Социяльне віче в Празі. На 5. вересня запо
єго повороті з Госиї зготовили Парижани самі
сіньке повитанє таке яке було пращанє при єго ви віли социяльні демократи ческо-нїмецкі велике
їзді. Такі самі товпи на улицях, такий сам ен- віче в Празі, щоби і собі заняти становище су
тузиязм і така сама бомба. Іменно девять мі- проти теперішної ситуациї. Молоде се стороннут по переїзді «бора до елїзейекої палати коло ництво, дійшовши вперве до якого-такого за
церкви Ст. Мадлєн, вибухла перед церквою за ступництва в раді' державній, стає на задні но
кратами, отже трохи подальше від головного ги иші тасЬі зісЬ раЬгщ — як каже Німець. По
бульвару, бомба наповнена гврздями. Була то клик, виданий до робітників ческих і нїмецких
бляшана пушка, зладжена так само як ті, що характеристичний. З борби національної хочуть
їх відкинено недавно в бульоньскім ліску і на социялїсти витягнути і для себе якийсь хосенПасе Де 1а СопсогД. Вибух не зробив ніякої іменно потягнути маси за собою. Поклик сей в
шкоди. Арештовано дві особи, котрі зараз по головних мислях такий: Борба о національні
права — се борба буржуазні о первеньство в
вибуху стали утікати.
панованю. Она спиняє розвій і поступ економіч
— Новий міст на Косачівцї. На місци зелїзни- ний. Ми єсьмо за рівноправності®), але рішати
чої катастрофи під Коломиєю має бути побудо о правах національних можуть лише самі наро
ваний новий, великий міст, котрого плян відо- ди, а не правительство. Борба національна заслано вже до міністерства зелїзниць у Відни троює житє людям і будить найнизші иристрасти
для затвердженя. Після того пляну новий міст тої бестиї, що зве ся чоловіком. Треба порозустане в иньшім місци, а то тому, бо старий міст міня, але на основах справедливості!. Чехи і Нім
стояв на закруті ріки і цілий напір води бив о ці воюють собою, а’ при тім визискують робіт
одну сторону моста. Будова нового моста в инь ника. Робітник ческий стоїть дальше від свого
шім місци потягне за собою будову нового на хлібодавця ческого, ніж від нїмецкого робітнисипу і вивласненє ґрунтів, ще очивидно буде Тому видаємо до вас робітники ческі і нїмецкі,
богато коштувати.
сю проклямацию. Прибувайте на віче до Праги,
ьойчев, голосний ад’ютант болгарского кня щоби завести мир межи обома народами! Рів
зя, зістав засуджений — як звісно — за сповне ночасно мусимо звернути ся проти Гр. Баденьоне убийство на сьпівачцї Аннї Сімон, на до- го, бо він піддержує сю національну борбу. Тре
смертну тяжку вязницю. Та кара, здає ся не є ба також висказати наш суд о насильствах прадля него за тяжка. Она полягає мнимо на тім, вительства в Хебі і друхих місцевостях. Відтак
що єму не вільно в протягу дня опустити вязни- треба домагати ся закони язикового, а щоби все
чих мурів, але приймати посїщаня може кілько то належите підготовити, то треба передовсім
захоче, причім вязнпчої їди не тикає, харчую завести загальне безпосереднє голосованє. Проч
чись власним коштом. Не мешкає у вязничій сали, з панованєм кляс! Проч з расовою ненавистию,
але займає зовсім хорошу комнатку в домі ди най жиє братерство народів!
ректора, а в ночи вязничі ворота стоять для
— Великий огонь. В неділю пополудни вибух
него мнимо отворені. Гідне уваги є те, що Бойна
фільварку в Шубранци на Буковині огонь,
чев до сеї пори ще не вичеркнений з війскової
карти і уважає ся все ще резервовим ротми- що знищив цілий фільварок і нагромаджене
стром. Дальше о кілько звісно, процес Бойчева там збіже. Фільварок дідича Мерзовича був обуде поновлений. До сего роблять приговленя безпечений; шкода виносить около 26.000 зр. Пі
єго приятелі, котрі мають достарчити сьвідків дозрівають, що огонь був підложений.
на доказ »невинности« ротмистра. Що ту хо— Дрібні вісти. В Києві і околицях панує не
дило-б о комедию ,прямуючи до увільнена Бой бувала спека, що доходить до 42° В. — В Коло
чева і Новелїча, сьвідчить ще та обставина, іцо миї повила одна передміска ґаздиня трояки, що
процес має бути поновлений перед війсковим по трех днях померли: — Челядник столярский
судом. Єсли опозиция в собранію тих замірів не Сторчак в намірі самоубийства иострілив ся з
спинить, поновлене процесу мало би наступити револьвера оногдї у Львові: за причину подав,
цілком по тиху, скоро лише забудуть о нїм тро що житє єму сприкрило ся. — В Бруксели в
хи в Евроні.
цирку сполошили ся коні і покалічили на смерть
Злодій в спальних ваґонах зловлений. ІІо- кількох штукарів.
лїция віденьска придержала єго 1. вересня в гостишшци па Лєопольдштатї. Називає ся він Младен Барішич, служив колись яко інфантерист
в Босняцкім полку у Відни, а коли полк вийшов
до Боснії, здезертерував по дорозі в Загребі. Є
Відень 4. вересня. Сего місяця вибирає ся
се мущина середного росту, присадковатий, з гар
ческа
депутация з Моравії до Риму і предлоними очима, таким-же заростом, а з виду стро
жить
Св. Отцеви меморандум, в котрім просять
гий і хмарливого погляду. Першу крадіж по
повнив він 1Я. серпня в поїзді поспішнім з Відня Чехи о привернене славяньского Богослуженя.
до Карлових Варів. Якомусь Кронєровн витягнув Меморандум написано кирилицею і старословеньмошонку з 40 злр. їхав тоді під іменем Гната ским язиком з долученєм толкованя в язиці
Радіновича, в мундурі оберляйтнанта з зеленими
вилогами і жовтими ґузиками. Небавом потім ческім і латиньскім.
обікрав банкира Мойсея Гальвона з Букарешту
Відень 4. вересня. О. Айхгорн, опікун Стояна 1.500 зр. в тім самім костюмі. Коли в Празі ловского, обвіщує: Упрашає ся кождого, хто що
товариші їзди запроектували ревізию всіх, що небудь знає против або за Стояловским, зволить
ночували на той час в спальнім вагоні, Радїнович супротивив ся, кажучи, що се уймає єго се подати до Риму на адресу: 8. Сопдгецаїіо 8.
офіцирскій чести. 15. і 16. серпня обікрав Барі Оі’йсіі, ртеззо іі Уаіісапо.
шич знов двох пасажирів на 200 марок і 150
Бистриця і. вересня. Другий день маневрів
зр. а 28. серпня послїдну свою жертву. Детекти випав сьвітло. Цісар слідив перебіг з великим
ви віденьскі знали докладно опис єго з лиця. 1
ДІЙСНО одному З НИХ повело СЯ 1. вересня о 8‘/і, заінтересованєм і кілька разів хвалив добре виогодині рано побачити Вольцайля оберляйтнанта бразованє і поставу вояків.
чорнявого з зеленими вилогами і жовтими ґузи
Гамбург 4. вересня. В полуднє прибула ту
ками. Детектив пішов слідом оберляйтнанта, нїмецка пара цїсарска, а о 5. годині' також ітапровів єго до кількох склепів, а відтак до гостинпици на Лєопольдштатї,. де и. Барішич впи лійска пара королївска. Монархи витали ся ду
сав ся яко оберляйтнант Иос. Клем. В тематизмі же сердечно.
не найдено такого імени, підозрінє зросло. Спро
ваджено під готель одного офіцира з команди
Переписна Редакциї і Адмінїстрациї.
місцевої і кондуктора з шляху Відень-Карлові
Вари. Вечером, о 7. год., вертав Барішич з ексК). Ва/рчин. Вашу допись про »Синод» охоткурзиї по місті, але в уборі цивільнім. Мундур
війсковій ніс з собою запакований. Тут єго і но помістимо, але або позволите єї переробити
придержано. Придержаний змішав ся зразу, але в поважнім тоні або ми пришлемо єї Вам до
відтак став ся відпирати всего. На дармо. перерібки! Рукописи у нас нищать ся.
В полїциї розрухали єму совість і він признав

Т е л є ґ р а м и.

Перевисшає неї дотеперішні специяльности Гумові.
— — ■ Картон 2 злр.

===—

Головний склад комісовий в аптицї
під

»СРІБНИМ ОРЛОМ»

З и ґм ун та

Рукера

У Львові.
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Перший християньский

ЛЕВ НОВОСАД

туток цигаретових за
І зр. поручає фабри
ка туток

(практикант віденьский)

у Львові, ул. Крута ч. 7.
виконує мужеску, д а л 
еку і дїточу обув, та
кож чоботи з холявами для духовеньства по як найприступнїйших цїнах.
Рівнож приймає репарациї кальошів. — 3 провінциї вистане ста
рий оказ на міру, ізб 4—140

І
%

отворений

ново

склад апаратів і веїляких приборів

до заводової фотографії
і для П. аматорів

Антонїни Мазуркевич

поручає низше цін у всіх Фір
мах краєвих і заграничних.

ЛЬВІВ

Апарати від 6—250 зр. на
складі. — Висилка на провінцию відворотною почтою виконує ся,— Найбіль
ший і найдешевший склад
вс' ляких приборів до фо
тографії. На жадане ви
позичає ся апарати до ве
ликости 24:30 (за винагородою 2% вартости апарату) з обєктивами
Уоі^ііашіег’а, ЗіеіпйеіГа, Соегг’а і т. д.

улиця Галицка, ч. 12.

Замавляю чим 5.000 туток ра
зом опакованє і відсилка ігапео.

Галицкий

£

Едмунд
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Львів, ул. Баторого 22.

^КРЕДИТОВИЙ БДНК1
принимає вкладки на

К о ж д а

КНІТЖОЧКИ
і опроцентовує

ж - 4і

їх

християньска родина
повинна замовити собі і купити як найскорше построєний нами в е л и ч а в и й
д о м о в и й в ів т а р ,

по

сьв. капличку з механічною
музикою,

на рік. ’*Жі

2 0

НАРОДНА

ТО РГО ВЛЯ

приймав замовлена і посередничить в закупні':

ж

Б родковский

Сьвітло церковне

ч

впрост з фабрики Іа по 70 зр., Па по 64 зр. за 100 кіл. Іосо фабрика.
В и н о
в
бочках
о
135
літрах,
а
то Самородне почавши від 70 зр.
3&
за бочку І о с о місце продукциї.
Зі склаДІв висилає: КА ВУ по 5 кіл. посилках почт. в ціні
по: зр. 9-20, 10-20, 10-70, 11*20, а специяльність по 12-20 франко
ВИНО в 5 кіл. барилках по зр. З-—, 370, 4-10, 4-90 франко. __
67—?
м* Иньші товари по умірених цінах.
Ж

МАҐАЗИН

котру лиш задля великого складу від
ступаємо за ціну до половини знижену,
лише за 10 зр. Ті сьв. каплички з му
зикою є чаруючо хорошою окрасою для
кождого мешканя, кождої канцелярії!',
кождої школи і т. д. і надають ся та
кож знаменито на величаві подарунки.
Ми виробляємо ось такі 3 пієсп:1)Христос на хресті, 2) Мария з Люрд і 3) Пресьв.
Родина. Фіґури представлені плястично
на порцеляні і глині і украшені вели
чаво: ошкленє з задивляючо хорошим
малюнком преставляє в ґотицкім або маврийскім стилю вівтар і зображає
ріжних сьвятих; обрамоване брунатне або золоте в стилю бароко а середина
виложена прехорошою тапетою або шовком. Величина
гт.
52
глубокість скринки 8 ст. Музика грає по кождім накрученю 2 дуже
4 я!
гарні церковні пісні і повтаряє їх 7 разів. Каплички або домові вів
оф
тарі є прехороші і ніхто не повинен жалувати малого видатку,
2 о х к щоби
справити собі і своїм потомкам на вічну памятку сей сен£33Й
-5 ~
Я
=Г
8ацийно-величавий предмет, бо так дешево не прийде ся до такої
В Я »3 гарної річи.
О
2 * *
Висилав ся лише зелїзнпцею за надіслану наперед готівку
або за післяплатою прямо через фабрику
-136 4—20
~= о К
СЗ о

І

і

X >2 ш
= Ю Р

О-еЬгййег АрГеї, ТОїепІ. П еіясЬ тагкі 62.

Рукодільна слюсарска

Р О Б І Т Н Я

ви

ОБУ
РУДОЛЬФА АЧКЕВИЧА

Г р и г о р и я В а с їк и
у Львові, ул. Коперника ч. 16.

у Львові, улиця Сикстуска ч. 23
(стара почта)

виконує обув з добірного материялу
тревало, елегантно, після найновійших фасонів. — Обув дамска, мужеска
і дитинна, специяльно для духовеньства і непромакальна до польованя.

3. провінцій просить ся о старий оказ на міру.

123

15—22

Виконує всякі роботи входячі в обсяг слю
сарства яко то: окутя до вікон, дверий, брам,
кафльових кухонь, ваг децимальних, бальконів’
сходів зелїзних, ґанків, штахетів до гробовцїв і
опарканованя церквей, хрестів надгробних і вежових, лїхтарнь надгробних і иньших, канделя
брів до церквей з кутого зеліза, уряджує громозводи на церквах, принимає всякі направи
замків і иньших річий.
127 щ—ю
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Поважаний Пане Добродію!
З хемічного чищеня Вашо
го заведеня єсьм дуже вдово
лений і показувавєм своїм зна
йомим, що їх дуже здивувало,
що з таких поплямлених убрань
можна зробити цілком як но
ве. Дуже просим О Вашу адресу.

Я К ІВ М У Н Д

З глубоким поважанєм

склад всяких материялів будівляних
поручає дешевше як всюда

Йосиф Йанастирский.
Посилаю ще одно убране
до очищеня і відновленя.
Перше віденьске

Портлянд-цемент, вапно сналисте, гашене і гідравлічне, плити ізоляцийні,

Хемічне Заведене

папу дахову, рури і нльозети, підлоги, печи каФльові, дахівки, лупак,
^цегли окладинові, стори і жалюзиі.

чищеня і відновлюваня ці
лих убрань

Контора замовлень і склад

ШИМОНА ВАЙСА
улиця Коперника число 12.

ЛЬВІВ,

улиця Чарнецкого число 4.

іб2

2 -0

142 2- -15

-ЙУ

-ЙУЇФ -ЯУ-ЙЇ-Я*-

З Друкарні В. А. ШиЙковского.

