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Річник І

Львів, Субота дня ІЗ (25) вересня 1897.

Виходить у Львові що дня

Передплата

крім неділь і руских еьвят
о год. 6-ій пополудня.
Редакция, 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. — Оголошоня зви
чайні приймають ся по цін.
10 кр. від стрічки, а » -Наді
сланім** 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесеня по
16 кр. від стрічки.

яа «Р У С Д А Н А * виносить:

в Австриї:
на
на
на
на

цїлин рік .
пів року .
чверть року
місяць . .

.
.
.
.

. 12 р. ав.
. 6 р. ав.
. 8 р. ав.
. 1 р. ав.

За границею:
ва цїдяя рік

'і

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

• Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: а невовьмеш милости і віри не вовьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.* — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевича.
і

Потреба хлїборсбскої орі'анїзациї
і репрезентації.
III.*)
Минувшого року помістив др. Франц
Ш теґср в »Річнику Господарства«, видава
нім Шмолєром, розвідку про Райфайзенівскі каси і при сїй нагоді звернув на орґа
нїзацию хліборобів, з котрої частину тут
наведемо.
»Треба конечно, пише др. Ш теґер,
змагати до о р ґ а н ї з а ц и ї в с і х х л і б о 
р о б і в . Лише о д н і х л і б о р о б и не ма
ють ще форми, в котрій могли би яко чи
сленний стан дійти до сьвідомости і скрі
пити ся. Робітники і ремісники, проми
словці і фабриканти лучать ся в спілки і
товариства. Лише хлїборобский стан, найважнїйший і найбільше отяжілий стоїть
безрадний і безпомічний, стоїть в сумнім
відосібненю і ледви що почали о тім го
ворити, щоби на се поле защіпити занодову орґанїзацию. А вже-ж та орґанїзация
мусить бути першою главою, мусить бути
особистим правом в аґрарнім кодексі, без
котрого поодинокі міри, підняті в користь
хліборобства будуть лише палїятивними
средствамн. Така будівля так великої ча
стини нашої суспільности буде вельми
трудна, але ледво чи труднїйшою, як бу
дівля великої социяльної реформи робітни
чої. Тут треба кождиіі камінь доперва
обрабляти і пробувати єго придатність;
там можна вже наказувати до давно поча
того і вииробованого. Робота була би вже
на половину зроблена, а успіх подвійний,
наколи-б така охорона хліборобів була
сполучена з так званим визволенєм се*) Див. »Руслан* ч. 185 і 187.
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Задля дрібниці.
(Дальше)

Помимо свого горя мусїла она осьміхнути
ся; краснїючи она заперечила головою і сховала
лице в ковдрі.
Отже се ні! Безрадно глядів він на темну
головку і потім — мов блискавиця — прийшла
ему иньша гадка — така нова, невимовна, ущасливляюча, що аж серце притихло. Він зігнув ся
до неї і в ніжнім вижиданю шепнув щось в ухо
своїй молодій жіночці. Але Клявдзя покрасніла
ще більше, ще більше заховала своє лице в ков
дру — і в третє заперечила своєю головкою —
єго надія щезла.
І се ні!
Він більше на неї не наставав, підніс єї
своїми слабими руками і сказав спокійно: »Сі
дай собі, серденько*.
В сих словах она відчула єго докір і боя
зливо та покірна відповіла: »Пізнїйше я тобі
все скажу*.
Володко не дивив ся на неї. Удаючи спо
кійного, взяв знов Газету і став механічно чи
тати; нараз зацікавила єго одна новина. »Нї, то
справді вже скандал!» сказав він сердито. »Жен-

ляньства. Б е з т о г о з а н е д б а н а о щ а д и л о -б с я б у л о х л і б о р о б с к о м у с т а 
н о в и т р у д н і д е с я т к и л іт і с у м н у
б о р б у о і с т н о в а н є . Але ще не за пі
зно, розпочати будівлю. Потреба показує
ся конечною. Будівничим місцем є вся
наша вітчина, будівельні камені лежать го
тові і псують ся під впливом бурі часу;
будівничий плин вже вироблений: се осно
ваний на християньских підвалинах союз
членів сего стану; недостає ще будівни
чого, на котрого поклик зійшли-б ся люди
до будови*.
В такім самім д усі висловлює ся сьвященик др. Ш мід з Франконїї, пишучи:
»Розпочинаймо орґанїзацию суспіль
ности законною орґанїзациєю хліборобів і
уоружім заводово з ’орґанїзовашін стан хлїборобский правами і обовязкамн означени
ми в австрийскім законопроекті, а тоді бу
де в основах зломана визискуюча сила
капіталу, гнет удержавненя і усуспільненя,
державний социялїзм і социяльний демо
кратизм, буде поконаний скрайний індиві
дуалізм і социялїзм. Наколи правптельстно
впевняє, що »примусом нічого не осягне
мо*, то я скажу на те: » Б е з п р и м у с у
н і ч о г о н е о с я г н е м о . Лібералізм правительства і парламенту розбив на жаль
орґанїзацию суспільности, замість єї зре
формувати.
Обовязком сих чинників є, ту орґанїзацию на ново привернути і они зможуть
се вчинити, наколи лише схочуть. А був
би вже крайний час для суспільності! і для
держави, котру пригнітають тягари найрізнороднїйших робіт і задач наслідком
удержавненя функций, які належать до орґанїзованих станів заводових. Треба отже
утворити стани з самоуправою, розуміє ся
під доглядом державного авторитету яко

пристановища прав і свобід індивідуальних
і юридичних осіб*.
Один з провідників християньско-социяльного руху в Ч еха х Др. Кирило Г ор а ч е к , висказує ся против надмірних на
дій, які покладає дехто на в і л ь н і с т о па
ри ш е н я і пише ось як: »Асоцияцийна
самопоміч була з часів Ш ульцого-Делїча
до нині особлившим плеканцем економічно
го лібералізму. Після сеї рецепти мали
з робітників, котрим приречено участь
в зиску, стати фабричні спільники, з дріб
них промисловців великі підприємці, 13 стоваришених хліборобів великі властителі.
З безборонних хліборобів мали стати важні
економічні чинники з легко доступним кре
дитом, з раціональною економічною мето
дою, з розвиненим з ’єдиненєм і поділом
роботи, з адміністративною і торговельною
спосібностю. Ті на всякий спосіб приманлнві вигляди довели в останних часах, що
се лише гарна теорин. Надії на процьвіт
продуктивних стоваришень не справдили ся
ані в хліборобстві ані в иньшіи области.
Лише кредитові стоваришеня і консумцийні
товариства можуть висказаги ся деякими
успіхами. Людский характер, а особливо
людский еґоїзм, нездарність, а також не
чесність в сполученій з економічними об
ставинами творять
неодолимі перепони.
Для хліборобства можуть оперті на само
помочі! стоваришеня мати лише підрядне
значінє для придбана насїня, навозу і ма
шин, яко стоваришеня для відбуту збіжа і
цукру на великі розміри, і для предметів
певного місцевого консуму, як молоко, сир,
овочі а також яко кредитові стоваришеня.
На тім поли стає думка про асоцияцийну
самопоміч щораз спасеннїйшою для еко
номічного піднесена хліборобів, але р і
ш и ти а ґ р а р н е п и тан е а со ц и я ц и й -

щини тягають ся по судах — і то чим раз біль она там читала? що она перед ним таїла? Він
ше! Знов одну з ліпшого стану, жінку комісари хотів обернути ся і на неї подивити ся, але чув
Н., засуджено за образу чести. Слухай но, ся занадто слабим і кликав тихо єї імн.
Клявдзю!*
Клявдзя скоро сховала лист і приступила
І так сиділа бідна жінка мов проступниця до єго ліжка. Хорий муж допитливо глядів у єї
і мусїла слухати кожде слово судової розправи смертельно бліде лице і запитав суворо:
»Від кого той лист?*
і не сьміла навіть змінити свою міну, коли єї
їй
муж остро осуджував ту паню комісарову.
Она злякала ся, але була приготована на
хотіло ся здержати єго, закричати: »Не говори се питане — она-ж в послїднім часі так страш
так, бо тим засуджуєш свою власну жінку!* — но привикла мовчати, удавати і кривити прав
але она мовчала: дрожачи і перелякана пиль дою...
нувала свою робітку.
• Від пані Комаровскої*, відповіла тихо.
В сій хвили принесла кухарка почту. Між
А муж там в ліжку знав, що то неправ
марками Газетними і червоними зобачила Кляв да — перша неправда супротив него; серце єму
дзя також одну зелену, се був лист місцевий. стиснуло ся, він став не вірити своїй жінці;
Она приступила до вікна, немов хотіла більше вперве підступило до него слабе ще недовірє.
сьвітла. Адвокат Ручицкий писав коротко і рі- Але він опанував себе і спитав: »Що-ж она пи
чево, старав ся кількома словами уснокоїти ше ? А ну, читай!*
клієнтку і кінчив лист з поклоном для незнаМолода жінка відчувала все, що діє ся в
комого єї мужа.
душі єї мужа; очи бачили острійше, уши стали
Клявдзя перечитувала короткий лист кіль чуйнїйші, чуте подвійно вражливе — але уста
ка разів, поки в своїм зворушеню зрозуміла вимавляли беззвучно: »Она каже тобі кланя
єго. Ба, такому адвокатові! то щось иньшого! тись, она... у неї все добре... Знаєш... розходить
Він щодня там у суді буває, він всіх там знає, ся о несподіванку для тебе., як ти будеш
то він гадає, що кождому так само! Аби він не здоров...»
знати кілько був написав — она таки бояла ся!
Але тут опустили єї сили, она впала на
Папір дрожав в єї руках, Володко се чув колїна і гірко заплакала. А в душі Володка за
докладно; він чув також, як Клявдзя скоро від мовкло підозрінє, притихло недовірє — І'Л
дихає. Єго обгорнув страшний несупокіи. Що кий жаль над сею нещасливою женщиної
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Посольска палата і ґалєриї на першім засїданю ради державної були переповнені. 0 11.
годині точно явили ся міністри під проводом
Баденього. Шенерерівцї привитали ґр. Бадейно
го іронічними окликами: «Най жие творець нїмецкої єдности!» Палата приняла сей оклик
сьміхом. Президент міністрів, ґр. Баденї покли
кав на тимчасового предсїдателя, найстаршого
віком румуньского посла Цуркана. Цуркан об
нявши президияльне крісло промовив кілька
слів привитаня, підніс потребу понеханя націо
нальної борби в виду великих социяльних небезпеченьств і потреб, просив послів приступити
до вибору президиї а закінчив окликом в честь
цїсаря. Палата повторила з одушевленем трира
зовий оклик в честь монархи. Тепер закричав
Шенерер: »Най жие також нїмецкий нарід«. Лі
виця повторила сї слова три рази. Перґельт з
реґуляміном палати в руцї жадав урочистого отвореня парляменту троновою мовою. Предсїдатель Цуркан осьвідчив, що тронова мова е вправ
дї правом але не обовязком корони. Серед ди
ких криків проголосив Цуркан вибір президента.
Ґреґоріц кричить, що бачив Ібполїцийних аген
тів в парламенті перебраних за службу палати.
Наслідком тої заяви повстав неописаний галас.
Вольф кричить: В такім случаю справимо і ми
собі револьвери, а прискакуючи до ґр. Баденьо
го верещить: Ти, Поляку, ти то всего накоїв. То
лайдацтво. Сей Поляк, Баденї, повинен бути вождом збуїв в Абруцах.
Розпочинає ся викликуване назвиск до ви
бору президента. Майредер кличе: Зкинути се
кретарів! Іро: Нас не зломять.
Вибір президента перейшов. Віддано 212
карток. Катрайн одержан 203 голосів і повитаний
гучними оплесками на правици обйяв президентуру. Тепер пятьох Шенерерівцїв бють в пульти
кулаками. Вольф кричить: Посадіть якого Поля
ка, а не того ческого Тирольця, папісту, лотра,
зрадника, Юду! Ш ен ер ер звернувшись до Катрайна кличе: Ваші діти і внуки будуть вами
пане погорджувати, а звернувшиоь до лівиці і
побачивши, що та его полишила кличе, голосом
розпуки: Де є обструкцпя? Кличте отже: Най
жие Катрайн! Почекайте гультіпаки, вже я з ва

ми побалакаю. То нечувана річ, щоби нїмецкі і нездицедоване правительство не притягне до
посли позваляли так собі грати по носі. То не себе нікого а противно може лиш відтрутити.
Правда сих слів оказуе ся очевидною вже по
бувале «тохтель-мехтель».
Катрайн серед криків Шенерерівцїв подяку перших нарадах парламентарних клюбів, що від
вав за вибір і запевнив, що буде всіма силами були свої засїданя 22. с. м. Із заяв поодиноких
старав ся сповнити свою задачу, що — скілько парляментарних клюбів і то як раз тих, що ста
позволить реґулямін — увзгляднить бажане новити мали парламентарну більшість, показує
меньшости і апелював до опозициї, щоби умо ся, що їх відносини до правительства дуже ожливила наради; закінчив окликом в честь цї студили ся. Не сказали они вправдї що зрива
саря. Перґельт і Гофман запротестували против ють з правительством і не хотять его піддервибору президента і запропонували замкнене за- !жувати, але заняли вижидаюче становище. І тре
ба лиш якогось виразнїйшого кроку із сторони
сїданя. Внесене се упало.
Віцепрезидентами вибрано Абрагамовича правительства, а безперечно деякі сторонництва
183 і Крамаржа 170 голосами. Посол Кітель за- мимоволі не змогуть его дальше піддержувати.
інтерпелював президента, коли відкличе ся язи Причиною того неладу серед правиці має бути
кові розпорядженя. Президент відповів, що се та обставина, що ґр. Баденї навязав наново пе
не належить до его комнетенциї.
реговори з Німцями і з італїйскими послами.
На се піднесли Шенерерівцї галас; але Ка Ґр. Баденї має намір утворити з італїйского
трайн покликав їх до порядку, однак се не клюбу, вільного нїмецкого союза і вірноконстивздержало їх від дальших криків.
туцийної великої посїлости сторонництво цен
Презид. Катрайн оголосив, що ґр. Кавнїц, | тра. Втягнене сих елементів до більшости парВерґанї і Перц зложили свої мандати. Відтак ляментарної стояло би в суперечности до інтенвідчитано письмо від президента міністрів, в ко ций деяких сторонництв теперішної правиці, як
трім упрашав палату о вибір делеґациї. Явор- католицкого сторонництва бар. Діпавлього і хриский поставив внесене о зміну реґуляміну. Нї- стияньско-руско-словіньского клюбу. Про на
мецке сторонництво людове, ліберали і Шене ради сего послїдного клюбу подають дневники,
рерівцї і вільнодумні внесли внесеня о поста що клюб сей рішив тимчасово полишити ся при
влене міністрів в стан обжалованя. С о ц и я л ї- більшости. Дальше однак его становище буде
с т и вносять: заведене загального рівного без- зависїти від того, чи правительство дасть запо
посередного голосованя і установлене язикового руку сповненя жадань сторонництв входячих в
закона на основі рівноправности народів. Нїмец склад сего клюбу. Близші відомости про наради
кі ліберали внесли, щоби правительство потяг так згаданого як і иньших клюбів годі нам по
нуло до відвічальности правительственні орґани дати, позаяк результати їх нарад зі зглядів так
за надужите в Пільзнї і щоби відкликало мінї- тичних мусять бути удержані в тайнї. До тепер
стерияльне розпорядженє, відносяче ся до роз- звісно тілько такий зміст: Велика посілість лі
вязаня громадскої ради в Вершовицях. Сторон беральна і вільний союз нїмецких послів (давна
ництво християньско-социяльне поставило на лівиця), людове сторонництво і антисеміти ухва
гляче внесене о відкликане язикових розпо лили при голосованю па президента віддати бі
ряджень для Чех і Морави і о санкціоноване лі к а р т к и . Становище, яке поодинокі сторон
закона о реґуляциї пенси! урядників. На най- ництва хотять заняти супротив правительства
близше засїдане, котре відбуде ся 24. приго було також предметом нарад. І так всі давні
товляють ся численні наглі внесеня. Посол опозицийні сторонництва постановили вестидальШаєр явив ся на засїданю палати. Коли по ше рішучу обструкцию; Антисеміти ухвалили
сли опускали салю Шаєр з плачем цілував виступити против ческих розпоряджень язико
руки Яворского і дякував за уласкавлене і вих; католицке сторонництво схоче мати вільпу
за одержане назад мандату. Справа Шавра руку а руско-словіньский клюб робить своє ста
буде предметом інтерпеляциї на однім з най- новище взглядним від прихильного ему поведе
близших засідань.
на правительства. Социялїсти ухвалили також об
струкцию але тілько в річевпх справах, а при
виборі президента палати не возьмуть участи.
★
Польске коло* вело також наради. Зміст
Парламентарна ситуация мимо всяких ста нарад держить ся рівнож в тайні. Однак ходить
рань так із сторони правиці як і правительства вість, що Поляки не були би противні, якби Іта
полишила ся до тепер ще гіршою, як була на лійці з Німцями увійшли до парламентарної
дни 2. липня сего року. Серед правиці нема по більшости, позаяк се не стоїть па перешкоді їх
трібної згоди і однодушности ан'ї в принципі- національним інтенциям, а противно домаганя
яльних ан'ї в тактичних зглядах; правительство деяких меньшостий національних згрупованих в
знов не дає ніяких ґваранций, що буде підпи християньско - руско-словіньскім клюбі могуть
рати інтенциї поодиноких сторонництв входячих занепокоїти їх гіретенсиї в Галичині.
в склад більшости, а навіть хотіло би увійти в
Переговори з Нїмцями, — як доносить цен
переговори з деякими сторонництвами з опози тралістична нраса нїмецка, — навязав ґр. Ба
циї. Наслідком того балянсованя правительства денї за посередництвом одного члена кола польситуация стає ся що раз критичнїйшою. Хитке ского. Звернено ся до лібералів і більшої посї-

нув его. Він поклав свою руку на еї головку і
додав ласкаво, але поважно: «Як ти будеш здо
рова, Клявдзю...*
В хаті стало темно — глубока тишина па
нувала в комнатї хорого.
Так найшла еї пів години пізнїйше сестра
Катерина і занесла еї до ліжка. Клявдзя трясла
ся на цілім тїлї, она маячила в горячцї. Сестра
сиділа цілу ніч коло неї і слухала еї бесід то
до мужа то знов до якогось чужого, котрого
благала, аби еї поміг, еї виратував з нещастя.
Сестра встала лише раз, щоби замкнути двері
до комнати Володка і бачила его, як він з ши
роко отвореними очима понуро глядів навперед
себе — сестра вернула назад до ліжка Клявдзї
і молила ся за обох хорих. За якийсь час ста
ла Клявдзя спокійнїйша і заснула глубоким
сном.
На другий день було їй богато лекше; она
встала і запитала навіть лікаря, чи она зможе
небавки піти на прохід. Він еї просто висьміяв і
дотинаючи пальцем своє чоло відповів: »При
такім веремю? Що-ж ви собі думаєте?» Кляв
дзя слухала его мовчки і вдивила ся в стінний
календар. Він показував день 4-го марта, а 6-го
позавтра она мала стати перед судом. Она зна
ла, що одно слово лікаря могло еї вибавити,
але він не сказав его — але то нічого, думала

собі мала жінка, оно мусить бути! А коли прий
шов той день, допоміг їй припадок.
Володко терпів в ночи страшний біль го
лови і сестра Катерина давала ему на приказ
лікаря кілька капель морфіюм, а коли се не по
магало, то давала за кілька годин знов кілька
капель. Тоді біль зменьшав ся, хорий засинляв
глубоким спокійним сном, так що сестра Кате
рина спокійно могла рано іти на спочинок.
Клявдзя встала о 9-ій годині. Ще півтора
години! Тихенько приступила до ліжка Володка,
Богу дякувати! він спав — тепер она незамітно піде з дому! Убрала ся скоро в звичайну
чорну сукню, від котрої еї лице виглядало ще
більш бліде; вже хотіла убирати шапочку на
голову - аж в сусідній комнатї щось рушило
ся — Володко кликав еї слабим голосом. Она
прискочила до него; мутні, на-пів замкнені очи
гляділи на неї — нараз замітив еї чорну сукню;
з напруженєм всіх сил підніс ся і видивив ся
на неї здивований: «Клявдзю, а ти куди хочеш
ти?»
Она стояла коло его ліжка, трясла ся і хо
тіла найти якусь вимівку; легко положила его
назад на постіль. Він боронив ся, обняв еї руки
і кликнув: «Ти не сьміеш іти, Клявдзю, ти..і
доктор...» тут вхопив ся обома руками за голо

иою с а м о п о м о ч и ю о с т а н е все м р ією .
Иньший вигляд матиме очивидно гадка
асоцияциї, скоро не буде розходити ся о
ф а к у л ь т а т и в н і але о о б о в я з к о в і
ін с т и т у ц и ї. Тут лежить засаднича ріжниця. Асоцияция виступає тут з приватноправних рам і стає п у б л и ч н о -п р а в н о ю .
То що доси було з’єдиненєм залежним від
припадку, стає тепер сталою і кріпкою орґанїзациєю. І н т е р е с ц іл о г о с т а н у і
то не л и ш е ек о н о м іч н и й , ал е й м о
р а л ь н и й б у д е цїлию т а к и х с у с п і л ь 
них ін с т и т у ц и й « .

Рада державна.

ВІСТИ політичні.

ву і стогнав:
каплі! <

«Голова моя! голова! Дай мені

Підчас коли Клявдзя шукала за тими ка
плями, що їх милосерна сестра навмисне поста
вила оподалїк від хорого, прийшов Володко до
страшного переконанні Се один з тих таємни
чих проходів, о яких говорила Станислава; жін
ка, его жінка — Боже, она обманювала его, хо
рого! Єму прийшов на гадку лист, та таємни
чість, та еї боязливість — він пригадав собі
слова лікаря. Все те лучило ся в одну цілість;
в его болючій голові гнали за собою одна гад
ка по другій, одно гіідозрінє за другим; в одній
хвили він переживав послїдні тижні, найшов
відповідь на своє питане, підставу для свого нідозріня; він немов боров ся з хвилюючим мо
рем, потагіав у н'ім — і нараз мов з далекої
далі почув голос Клявдзї: «Володку, то ся
фляшка ?*
Він глянув і потакнув. Він ще жив і був
при памяти, ще була Клявдзя при нїм; але як
она піде, може ніколи не верне — не верне та
кою, якою пішла, чи не ліпше би, ак би...?
Д а л і буде.

з
лости нїмецкої вірноконституцийної. Лібералам
приобіцяно внести язиковий закон і взяти єго
сейчас під наради ческого сойму. Проект сего
закона дасть ся перше під апробати нїмецких
мужів довіря а відтак внесе ся єго доперва до
сойму. Доперва коли язиковий закон випрацює
ся і Нїмцї згодять ся на него, тоді відкличе ся
язикові розпорядженя. Кромі сего жертвовано
Німцям ще місце другого віцепрезидента парла
менту. Нїмцї відповіли, що перед відкликанем
розпоряджень не хотять знати про ніякі перего
вори. В часі переговорів з Німцями була сильна
партия в польскім колі, щоби відступити від
проґрами рівноправности національної автономії,
та союза з дотеперішними сторонництвами пра
виці.
Однак маючи на увазі вчера нами наве
дену резолюцию парламентарної комісиї здав ся
що правиця витреває при своїй програмі; нату
рально сли та резолюция була однодушним ви
пливом пересьвідченя, а не пустою фразою.
Наради субкомітету правицї не сповнили
своєї задачи. Задача ся почивала в тім, що субкомітет мав вияснити відносини більшості! до
правительства, полагодити справу вибору прези
дента і предложити внесеня в справі поборюваня
обструкциї. Відносини ще більше помотані як
коли інодї а на засїданях субкомітету оминано
старанно, щоби навіть не обговорювати тих від
носин. Питанє обсади президентури рівнож остало не порішене. Квестия поборюваня обструкциї
скінчила ся також на нічім. Згоджено ся в основі
поступати, лагідно з опозициєю. Зміни реґуляміну
не ухвалено. Були хиба голоси, щоби острійше
інтерпретувати реґулямін. Сама квестия зміни ре
ґуляміну прийде передше на наради поодиноких
к любів. Вчера доніс «Кигіег Ь\уо\у.< а за ним певно
не забуде повторити; наша консолїдация в »Д'Ьл'Ь», що п. Барвіньский промовляв за заостренєм реґуляміну. Тимчасом кромі ТадЬІаН-у прочі дневники нічого не згадують о н. Барвіньскім.
Годі нам увірити в ревеляцию »Та§Ь1аМ-у»
мимо того, що дневник сей виразно застерігає
засягненє сеї вісти «уоп іиГогіпіегІег 8еі1е». Тим
часом читаємо в «X. £г. Ргеззе», котра звикла
мати звичайно докладні інформациї в таких
случаях, як раз річ противну.
Після N. £г. Ргеззе зосіиз (іоіоііз п. Барвіньского Пальфі иисі апсіеге кагеп §е§еп Діезе
8сЬагГеп«.
Видно, що »Киг|ег« не много задає собі
труду при інформована) своєї публики, коли вдо
воляє ся вістию одного дневника, хоть в других
стоїть як раз противно. Мабуть не злобна інтенция а радше язикова трудність каже редакциї «Кигіега» ограничати свої відомості! на
однім дневнику. Маємо слушну підставу посуджувати о се «Киг^ега», бож він подаючи вісти
про похорон Уєйского зложив клясичне сьві
доцтво з пониманя чужих бесід. Після «Кисета»
сьпівано там «Веаіі тогіїигі*. Мабуть і з п.
Барвіньским є стілько правди, що з «Веаіі тогііигі »Киг]ега*.
«ГгетсІепЬІаМ» заявляє, що зміна реґуля
міну є доконечною, бо інакше парлямент здасть
ся на ласку і милосерде сторонництв. «Уаіег1апі« є тої думки, що позаяк рада державна
збирає ся серед анормальних обставин, то годі
увірити щоби так анормальний початок знайшов
правильний конець.
Мимо невідрадних обставин все ще не мо
жна днесь ставляти смутного гороскопу парляментови. Вправдї опозиция виступає знов з давною силою і заїлостию, а в додатку ще і по
части скріплена иньшими сторонництвами, однак
найважнїйша точка опору нїмецкої опозициї, а
іменно поміч заграничних Німців і вмішане Угрів в австрийскі справи стала ся тепер майже
безнадійною. Пештеньский дневник «Хетгеї»
пише, що Угри не думають мішати ся в ав
стрийскі справи; «НатЬиг^ег ХасЬгісЬІеп» каже
австрийским Німцям не надїяти ся на ніяку по
міч з Німеччини. Може така відправа отвере
зить опозицию.
З ’їзд цймря Вільгельма з царем Николавм

Гігієнічна охорона
для пань
в найвигіднїйшою і найлучшою.

II. має наступити в другій половині жовтня. Ці
сар Вільгельм буде в тім часі в Вісбаденї а росийский цар в Дармштадї, тож при тій нагоді
мають монархи так само, як минувшого року
себе взаїмно відвідати.
В А тинах панує велике занепокоєне. За
ходить обава розрухів. Приклонники «війни аж
до безпощадну* уряджують манїфестациї, на
котрих висказують своє невдоволенє з услівій
покоєвих. Після їх думки контроля над грецкою господаркою, се утрата независимости для
Грециї. Переважна часть дневників накликує
до хрестоносної війни.

Н овинки.
— Стан здоровля Єго Ем. Кардинала С. Сембратовича. В четвер в полуднє відбуло ся лїкарске консилїюм, в котрім брали участь проф. др.
Ґлюзїньский і проф. др. Ридиґер при співучасти
дра Гладишовского і Германа. Стан здоровля
Еміненциї виказує постійне получшенє.
— Філія »Просьвіти< в Тернополи повідомляє
отсим, що з причини віча, яке розписано рівно
часно на той сам день і годину, на які розпи
сані були збори філії «Просьвіти» с. є. на 29-го
вересня на годину I і/, по полуднії, збори філії
відкладають ся на день 1-го падолиста с. р.
Они відбудуть ся з тим самим порядком дневним, який був розписаний і в тій самій порі.
Місцем зборів буде саля ремісничого тов. Сгмпагііа при улици Сьвятоіваньскій.
— Сотрудникови «Діла», що пописував ся до
недавня нїби-гумористичними фейлетонами і на
пастями на «Руслана», дісталась в послїднім
числї «Мопііога» порядна відправа п. з. Могаїігаїог х ЇУіеІкісЬ тозіода. Зачинає ся она сло
вами: «Від якогось часу появляють ся в «Ділі»
систематичні відтинки під заголовком «МівсеїІапеа», справді дуже добре дібраним — бо сьвідчать дуже вірно, що їх авторови помішало ся
в голові. Автор плодячи ті екскремента свого
мізку — силує ся з цілої душі на гумор, коли
тимчасом може здобути ся що найменьше на
«СгаІ^епЬитог чоловіка, полюючого колись за
посагом, але осівшого на мілизні і приневоле
ного вкінци вдоволяти ся кількома фірами де
рева опалового з Куличкова» і т. д. Не наво
димо дальших слів, що виносять на денне сьвітло погані поведінки сотрудника »Дйла«, позаяк
не хочемо занимати ся особистими брудами, але
закінчимо словами дописувателя «Мопііога»: На
всякий спосіб ґратулюємо »ДЬлу« — так «мо
рального» сотрудника.
— Зелїзнича катастрофа. РгетбепЬІаЦ доно
сить з Рєки, що два поїзди поспішний і войсковий наїхали на себе під Капоіїіваром. В наслідок
того утратило житє трех гамівників, кондуктор
і В вояків; ЗО вояків тяжко ранених. Однако
урядово запевнюють, що наїхали на себе ляш
два поїзди тягарові, при чім погиб лиш один
чоловік з зелїзничої прислуги. Блпзших вістий
поки-що нема.
— Новий замах доконано минувшого тижня
на президента Мехика Діяца. Виновник замаху
Аггоуо, о скілько здає ся, є чоловік умиелово
хорий, — бо передер ся до президента через
кордон жовнірів і хотїв єго повалити на землю
ударом кулака в груди. Не мав при собі анї
ножа, анї револьвера. Очнвидно, що виновника
сховано зараз до вязницї, але тої самої ночи
вдерла ся товпа народу до вязницї і убила єго
палицями і пястуками на смерть. Є се доказом
незвичайної популярності! президента, ате зара
зом і дикого варварства, яке панує в столици
мехиканьскої републики.
— Буря на морю. На індийскім океані біля
острова Сокотори розбила буря два кораблі а
з ними величе число осіб. В подрібности річ
мала ся так: Росийский корабель охотничої
фльоти «Саратов», підпливши до аиґлїйского
корабля «Аден», довідав ся, що недалеко Сокатори затонув пасажирский корабель, власність
Адену, разом з пасажирами і товарами. Капі
тан корабля «Саратов» удав ся сейчас на місце
катастрофи, борючись з величезними боввана
ми, що кидали кораблем як лупиною оріха. Ко
ли приїхали на місця, бісилась страшенна буря.
Вид був переражаючий. Море було скрізь по
крите кусниками дощок, бальків, маштів і т. д.
Під’їхати до острова було годі, бо підводні ске
лі грозили розбитєм корабля. З «Саратова* по
бачено нараз якийсь корабель, ідучий їм на
стрічу, а з заду в темряві видніли машти иньшого корабля, що лежав боком. Корабель мав
два комини і чотири машти. Комин і передний
машт поломані. Филї перекидали ся тим кора
Перевисшае всі дотеперішні специяльности ґумові.
—

Картон 2 злр.

■■—

блем і що хвилї затопляли єго. Море було до
сеї степени розколисане, що на покладі Сарато
ва всіх перевертало, а боввани, що впадали на
корабель не давали нікому удержати ся на но
гах. Корабель наближаючий ся до Саратова да
вав знати сиґналами, що богато пасажирів з за
топленого корабля забрав на свій поклад, але
самого корабля не міг урятувати. Той розбитий
корабель представляв лупину, котру розгукані
филї що хвилі заливали водою то виносили
знов на верх. З 91 пасажирів урятувало ся лиш
9 а то в сей спосіб, що привязали ся линвами
до маштів. Иньші пішли на дно. Капітан кора
бля, скоро лише филї загнали єго на скелі, велів
спустити рятункові човна і посадив на них людий, кілько лиш змістило ся, в надії, що не
щасні зможуть ще дістати ся до берега. Але
стало ся инакше. Кождий човен розбили филї
на тріски а пасажири найшли смерть в глубинї.
Двайцять пасажирів, що лишили ся на корабли,
перейшли страшні муки. Два дни перебули они
на маштах о голоді, без води. Декотрі страти
ли силу і потопили ся. Девятьох лишило ся при
житю, але чотири з них збожеволіли. Що стало ся
з першим кораблем, по котрім остали лиш кус
ники дощок і маштів, і з пасажирами, що на
нїм їхали, сего ніхто не бачив. Річ лише та пев
на, що всьо спочило на дні моря.
— Що зможе витревалість і сильна воля дока
зує отся подія з житя. Один варгнавекий лікар
мав до послуги молодого хлопця Каролька, ко
трий хотів конче бути фельчером. Лікар допо
міг Каролькови і сїльский хлопчина по відбутю
відповідної практики і зложеню іспиту одержав
фельчерске сьвідоцтво. Але молодець забажав
піти дальше і щезнувши з Варшави удав ся до
Москви, де попри своїх заводових занятях вів
дальше мозольні студиї, щоби здати ґімназияльний іспит а по матурі вступити на універси
тет. Ту ціль осягнув він доперва по 15 літах а
опісля скінчив єще лїкарский виділ. Колигпний
послугач і колишний фельчер узискав тепер
дипльом лікаря, числячи 49 літ житя. Витревалий чоловік повернув до краю і занимае поса
ду лікаря в однім фабричнім місті.
— Два смоки. В Китаю найвисший ордер зо
ве ся ордером двох смоків. Відзнаки сего орде
ру дістав недавно через осібного післанця Фор.
Отже ордер двох смоків посідає в Европі лиш
двох людий; цар і француский президент.

Т е л е ґр а м и .
Відень 24. вересня. Християньско-славяпьский народний Союз» на засїданю 23. с. м. рі
шив задержати політику з о в с ім с в о б ід н о ї
руки. При більшости полишить ся він лиш
тоді, як єго постуляти знайдуть запоруку зреалїзованя. З послів руского клюбу явили ся на
першім засїданю тілько пп. Барвіньский, Вахнянин і Винницкий.
Загреб 24. вересня. В С’єнацак прийшло до
розрухів. Православні Серби наслідком поголо
сок, що мають зістати Мадярами і католиками
розлютили ся так далеко, що убили 3 урядни
ків. В місцевости, Перна населене стріляло до жан
дармів; жандарми застрілили кількох ексцедентів. В Ясеновици зажадало православне населе
не видачи угорских хоругов. Духовеньство впу
стило товпи до церкви, де знаходила ся церков
на хоругов сербска і хоругов чорно-жовта. Хло
пи взяли однак ті хоругви за угорскі і подерли
на шмати. В Плясцї, столици єпископа диєцезиї
карльштадскої населене не пустило єпископа до
катедри а сьвящеиика, що правив Службу божу
витягнено силою від преетола.
Причиною забуреня мають бути поголоски
о угорских хоругвах. Після тих поголосок, ши
роко розповсюднених серед народу, угорскі хо
ругви мали бути уміщені в церквах підкупле
ними сьвящениками, а наслідком вивішена їх
через 24 годин мало бути то, що всі Серби ма
ють зістати католиками і Мадярами і мають
в додатку платити висші податки.
Рим 24. вересня. Росийский мінїстер за
граничних справ, ґр. Муравєв наміряє відвідати
Італію, щоби не допустити до італїйско-анґлїйского союза.
Канва 24. вересня. Повстанці в околици
Ретимна палять оливні гаї.

Головний склад комісовий в аптицї
під
«СРІБНИМ ОРЛОМ*

Зи ґмун та Р у мера
у Львові.

161 61—?

4

Цінник

Розклад їзди поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го липня 1897.

палати торговельної
і промислової.

львівскої

Львів дня 23. вересня 1897.

(Приїзд і від’їзд под ний після часу середно-европейского).

плаж адатя ть
ють
зл. кр. зл. кр

І. Анциї за ш туку.

ЗелЇ8. г. Кар. Людв. по 200 8л. мк.
Зелї8. Львів-Черн.-Ясси по 200 вл. валь
србл. .
.
.
.
.
.
Б ан ку гіпот. гал. по 200 зл. в. а. .
„ кред. гал. по 200 зл. в. ав. .
Г арбарнї в Ряш еві по 200 зл. в. ав.
Фабрики ваґонів в Сяноку перед тим
Лїпінского по 600 кор. в. ав.

216
282
380
200

218
286
390
210
210

250 -

260 -

П оїзд
посп. І особ
приходить
о годинї
7-30
7-50
752
805
815
8- 25
9- Ю
1035
115

II. Листи заставні за 100 вл. в. ав.
Б ан ку гіп. г. 6% в. ав. з 10% пр. .
,,
,, я І ’ і /о
я льос в 50 л.
„
„ „ 4%
,, в 601 по 200 К
„ кравв.
4% % в. ав. льос в 61 л.
„
„
4% в. ав. льос. в 67 л.
Тов. кред. гал. 8емс. 4% (першаеміс.)
я
„
я
я
4 % льос. в 4 1 і/, л їт
я
я
я
»
4%
я в 66 л їт .

110
100
96
100
97
97
97
97

20
—
70
50
60
80
60
10

110
100
97
101
98
98
93
97

90
70
40
20
20
50
20
80

гзо
1-40
150
2-15
230
525
5-35
5-45

П оїзд
посп. І особ.
приходить
о годинї

до Львова

Іцкан
Янова
Тернополя на П ідзамче
Лавочного
Тернополя на головний дворець
Сокаля
К ракова
Я рослава
Янова
К ракова
Сколього (Гребенів від 10/, до •*/,)
Черновець
Підволочиск на П ідзамче
„
„ головний дворець
Сокаля
Підволочиск на П ідзамче
Іцкан

Ніч

III. Облїґи ва 100 зл.
Гал. ф онду пропінац. 4 % в. ав. .
Б уков. „
„
5% „ „ .
Комунальні Б анку кр. б°/0 (2 ем.) .
я
я
я 4 і / , % (З ем.)
Зелївницї льокальні 4% по 200 кр.
П озички краєв. 6% ва. 8 р оку 1873
я
я
4“/0 „
„
1891
„
„
4% по 200 кор. з р. 1898
„
м. Л ьвова 4 % по 2СЮ кор.

97
102
102
100
96
103

80
75
10
10
50
—

97 80
97 —

"вТГГ
з-зо

98 50
102 80
100 80
97 20
98 50
97 70

510
6-00
6-55
800
815
8-45
849
9 01
910
9-30

IV. Льоси.
М іста К р а к о в а ...............................................
„
С таниславова ......................................

25 25
42 —

27 25
-------

V. М онети:
Д укат цїсарскип
Наполеондор
Пів-імпериял
Рубель росийский срібний
„
„
паперовий
100 м арок нїмецких .

5
9
9
1
127
68

9-43
950
1000

б 72
62
9 59
49
55
1 26
20
БО 128 50
55
59 —

10-20
12-10

Підволочиск на П ідзамче
я
„ головний дворець
К ракова
Підволочиск на головний дворець
К ракова
Я нова тілько в неділі' і сьв ята що день
а від ’% до 81/в в будні днї
Брухович тілько від 4% аж до дальш ого
зарядж еня
К ракова
Брухович тілько від '/, до *%
Я нова (від *% дня 8% в неділі' і сьвята)
Іцкан, Б ергом ету з виїмком понеділка
К ракова
Підволочиск на П ідзамче
Іцкан
Підволочиск на головний дворець
Сколього (лиш від */, до 8% ) Стрия,
Хпрова
Лавочного

6-00
6-ю
615
6-45
8-40

зі Львова

ДО Підволочиск з голови, двірця
Іцкан
Підволочиск з П ідзамча
Іцкан
К ракова

855
9-20
9-25
9-40
104)5
10-27
10-45
1-04

Сколього (до Гребенова від
Сокаля
Я нова
Підволочиск 8 головного двірця
„
з П ідзамча
Іцкан
Я нова (лиш в недїлї і сьвята)
Підволочиск з головного двірця
„
з П ідзамча
Б рухович що недїлї і сьв ята до даль
ш ого зарядж ен я
Черновець
К ракова
Я нова
Сколього (від Чь до 8% з Стрия)
Ярослава
Зимної води що день до дальш ого за 
рядж еня
Брухович

1-55
208
2-31
2-40
2-50
3-00
3-05
4-40
3-40
3-48
Ніч

”

4ТГ
5- 20
6-24
6-45
705
7-25
7-30
7- 47
8- 50
10-30

10 50
11-00
1137

до
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

К ракова
Лавочного
Я нова лиш в будні дни
К ракова
Сокаля
Тернополя з головного двірця
Лавочного
Тернополя з П ідзамча
Я нова в недїлї і сьв ята
Іцкан
К ракова
Підволочиск з головного двірця
„ 8
П ідзамча

З А М ІТ К А : Пора нічна числить ся від 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.

« ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ1ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЯ

ж
&

ввг- Д е Ви купил и сей го д и н н и к?
У ІВАНА СЕЛЬТЕНРАЙХА

Й в Г ' Специялїст обуви непроманаючої власного винайдена

ІВАН ЯРИМОВИЧ

годинникаря ц. к. зелїзниць державних,

С КЛ А Д і Р У К О Д ЇЛ Ь ІІЯ
обуви мужескої, дамскої і для дїтий

на площі Марияцкій, ч. 8.

у Львові, площа Бернардиньска число 10.

ж
&
ж
ж
ж Найбільший склад годинників у Львові.
ж
ж
ж
«ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖІЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖІ»
з порукою дворічною, за 3 зр. 7 5 кр. Се

Так при продажі як і при направі ручить ся він ретельно на два роки.
Цінники на желанв даром
137

3 -Ю

має честь повідомити отсим Вп. Публику, що в и '
рабляє ОБУВЄ НЕПРОМАКАЮЧЕ власного винайде;
„я, з всякого рода шкір, я к : Обувє м уж еске 1
’ дамске, так о ж чоботи з холявамп тревалі, надміпно легкі і по цінах дуж е приступних. — Т ако ж принимав де відновленя
і наїш ави Кальоші і Плащі канчукові, всякі ґумові приряди як так ож зельованя обуви кан ч уком ,— В сякі зам ісцеві зам овленя виконує в мож ливо як
найкоротш ім часі. — Дякую чи з а дотеперіш ні ласкаві взгляди, і поручаю. гЧ « о » «
|в а н Я р и в и и ч
Спеціаліст до направи нальотів і плащів кавчунових.

НАРОДНА

ТО РГО ВЛЯ

приймав аам овленя і посередничить в зак у п н і:

За певну і добру льокацию

Сьвітло церковне

поручаемо

впрост з фабрики Іа по 70 зр., Па по 64 зр. за 100 кіл. Іосо фабрика.
В и н о

ж
ж

X

в бочках о 135 літрах, а то Самородне почавши від 70 зр. ***
за бочку І о с о місце продукциї.
Ж
Зі складів висилає: К А В У 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 б кіл. барилках по зр. З-—, 3 70, 4-10, 4-90 франко. —
Иньші товари по умірених цінах.
71—?

Ґорсети, рука
вички, ш ельки
підвязки, бандажи всіх систем
поручає

алянтовскии
/

У ЛЬВОВІ,

/ площа Бернардиньска ч. 3.

Видав й відповідав за редакцию: СтеФан Кульчицкий.

Вже появила ся з друку

РУСКА

КУХАРКА

4 1/," /0 листи гіпотечні
4°/„ листи гіпотечні коронові
5°/0 листи гіпотечні преміовані
4 % листи товариства кредито
вого земского
4*/»% листи Банку краєвого
5% облїґациі Банку краєвого
4°/0 позичку краєву
4°/0 облїґациї пропінацийні

або
Ш к о л а в а р е н я по р у с к и
містить 41 знаменитих зуп.
Всі печенї, які тілько можливі: Во
лові, баранячі вепрові і т. д.
Байцованє шинок, роблене зна
менитих кишок і ковбас і т. п.

і всілякі ренти державні
Т і папери продаємо і купуємо
по найточнїйшім курсі деннім.

Б л и н и - — П и з и і т. п.
Знамениті рускі пироги печені з.
сиром, капустою і т. п.
Роблене вкусного набілу і т. п.

КОНТОРА ВИМІНИ

Все в рускій мові.

Мучні і яєчні страви

Цїна 70 кр.

ц. к. упр. гал. акц.

По надісланю переказом 76 кр.
висилає франко Друкарня народова
Ст. Манєцкого і Спілка, Львів. Готель
Ж оржа.

Б А В КУ
Гіпотечного
К онтора ви м ін и
і від д іл депозитовий п ер ен есен і до
льокал ю партероВОІ'О в б у д и н к у
банковім.
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в великім виборі дивани, ХІД- Є
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ники. капи, портиєри, материї на
меблі, всілякі обитя повозові і
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СТЕФ АНЇЯ ВИШИНЬСКА
Львів, Камерними 16.

З Друкарні В. А. Шийковского
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