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Львів, Неділя дня 14 (26) вересня 1897.

Виходить у Львові що дня

Передплата

крім неділь і руских сьвнт
о год. 6-ій пополудни.

и» «РУСЛАНА» виносить:

Редакция,

в Австриї:
на
на
на
на

цілий рік .
пів року .
чверть року
місяць . .

. .
12 р. ав.
. .
6 р. ав.
. . З р . ав.
. .
1 р. ав.

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

Річник І.

на цілий рік

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

Король і Папа в Римі.
Італїйский перегляд політично - иарляментарний »Копіа« помістив сими днями
дуже замітний артикул про становище св.
Отця, єго повагу і значінє так в Італії як
і серед цілого сьвіта. Ревеляцнї, які в тім
артикулі подає автор, італїйский посол і
чистої кровн ліберал, мають велике значінє.
»Один з Монтечіторіо*, як себе зве сен
автор, хоч з болем, заздростнєю і ненавистиєю признає однак отверто, що борба
італїйскої держави є безсильною супротив
голови св. кат. Церкви. Борба ся не пошко
дила Папі, а державі і королеви; проба
зробити з Італії антаґонїсту папства не уда
ла ся. В протягу тих 27 літ, від коли за
брано Гіапі Рим, з’єдинена Італія упала
морально і фізично, коли тимчасом Ватикан засияв ще більшим блеском і силою.
От що говорить сей »одии з Монтечі
торіо:*
•В Римі і в Італії ГІапа є головою, паную
чим, найвисшою властию, признаною і подивлюваною навіть єретиками так краєвими як і заграннчними, коли противно король, а з королем
і найвисша влаеть, яку він представляє, меньшає
з кождим днем, гине і счезає серед товпи». Ся
висшість Папи дуже болить автора, але що
заперечити єї він не може, проте питає ся:
• Хто-ж днесь може сумнїватп ся, що вже від
кількох літ Пана є чимсь більше від короля?»
Відповідь на се питане така у автора артикулу:
• Є ним з позорів і дїйсности, завдяки юридич
ним і моральним услівям, які ми єму зготовили;
завдяки нашій політиці церковній, нашим адмінїстрацийним і економічним похибкам, нашій
заграничній політиці; завдяки вкінци самій
природі найвисшого єго уряду і прикметам ума
і серця, котрі єго лично виріжняють. В Римі
Папа є доґматично неомильним, а індивідуально
спосібним і енерґічним, має свою волю, коли
король — конституцийно змінчивий, а лично
добрий і уступаючий, має тілько волю своіх мі
ністрів і кругів, так званих управляючих. Папа
має двір величавий; король приноровляючн ся
до сучасних вимог і природи иравительства, ко
тре він представляє, жиє в стані тілько якоїсь
півповної велнкости, котра не є ані цілковито
демократичною, ані правдиво королївскою. Кар
динали, котрі окружають голову Церкви католицкої, незвичайно зручні, деколи ґенїяльні, сли
не є орлами в фільозофії і теольоґії, є звичай
но спосібними дипльоматами і вправними му
жами стану і Церкви, підчас коли Рудінї і найлучші зьвізди иравительства єго і двору сьвітять
впрост противними прикметами.
Папа має Ватикан, першу резиденцию на
сьвітї, найбільше і цілковите діло штуки, яке є
і було коли небудь; король має Квіринал, давну
резиденцию літну Панів, непоказьну і не відпо
відну для начальника держави, з котрої нікому
не прийшло на думку поскидувати сьвятих обра
зів і папских ключів, стверджуючих тілько походженє і первісний ужиток. Папі бє поклони
римска аристокрация; король нераз шукав тої
аристокрациї, приєднував єї собі на хвилю, але
пізнїйше відсунула ся і щезла серед камеражів. Папа принимає урочисто, як пануючий, волоДїтелїв католицких і некатолицких; король
чекає ще на ревізиту австрийского цісаря, не до
зволено єму навіть повитати улюбленого сестрін-

адмінїстрация і

експедиция >Ру слана» під ч. 9
ул. Копернїка. — Експедиция
місцева в Аґенциї Ляндовского
в пасажі Гавс.мана.
Рукописи звертає ся лише
на попереднє застережене. —
Реклямациї неопечатані вільні
від порта. — Оголошена зви
чайні приймають ся по ційі
10 кр. від стрічки, а т -Наді
сланім. 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесенн по
16 кр. від стрічки.

ка з Португалії, — бо Пани заказує цісарям і
королям католицким бувати в Римі і замешку
вати в Квіриналї.

дам автора, мовби папство наслідком утра
ти сьвітскої властп і держави зискало на
блеску і повазі.
Пана промавляє до сьвіта яко володїтель
Стара се піснь всіх лібералів! І нія
(навіть таким признали єго всі держави, котрі кий католик не увірить в сеіі аргументі
мають при нїм свої надзвичайні посольства і Помилив ся сей »один з Монтечіторіо*,
постійні амбасади), посідаючий всі диильома- сли думав, що тим пересьвідчить папство
тичні привілеї; щоденно проголошує себе коро і католиків, що добре би було зречи ся
лем Риму, зневажаючи(!?) італїйского короля, дочасної корони.
Не відцуранєм тої власти зросла по
котрого зве узурпатором; інтриґує з францускою
републикою, навіть з Австриєю, против монархії вага папства, бо-ж того прецінь не було.
і італїйскої держави, робить заговори(!?) і про- Противно голосні і сьмілі протести папів і
клинає(!?). В Римі і по за Римом злорічить(!?) цілого католицкого сьвіта, відтак посьвяченє
Італійцям і їх законам, гордить всякими зноси- Л И ЧгіО Ї свободи для дсстоїньства і велнко
нами з рабівниками патрімоніюм св. Петра: від- сти Церкви — стали ся тою силою, котрій
мавляє участи Церкви в шлюбі князя Неаполю папство завдячує свій могучий взріст
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— а помимо сего не перестає мати поважаня, вплив.
То-ж
місто
плакати
над
політичними
чести, пошанованя і любови всіх пануючих і дер
жав заграничних, навіть другів і союзників іта-1 похибками і дораджувати нових репресалій
лїиского короля. Морально — нераз політично— против Церкви, найлучше поступить італїйрозказує сьвітови! Король, яко добрий володї ска праса ліберальна, сли послухає голосу
тель конституцийний мовчить завсїгда в місті, з Монтечіторіо і полишить Папі єго правну
в котрім Папа понтифікує і позує на претенден і доконечну власність.
До тої ради прилучить ся завсїгдн
та; старає ся бути неспостереженим; з резиґпациєю терпить провокацій і промахи Куриї; є весь католицкий сьвіт; в тім дусі не устане
щасливим, коли може дати почути В атиканови|ег0 праця.
слово королївскої ириязности або синівского і
і олова Церкви, Намістник Христа не
привязаня; веде житє князя ощадного і »Ьоиг- і може і не сьміє бути невільником ніякої
§еоіє<; звертає державі цивільну листу сина і н е ’держави. Літ 27 кличуть і дальше не педає єму в Римі палати відповідної наслїдникови рестануть кликати о ту справедливість ка
престолу... — Папа на здивоване сьвіта рестав толики, а чим скорше она наступить, тим
рує з понтнфікальною величавостиєю апарта лучше для Італії.
менти Борджия, а король ледво є в силі набути
який образ або статую і жертвує їх до музея су
часної штуки при >тіа Хагіоиаіе». — Досить, що
від часу, як Рим звернено Італійцям і як став
ся він нетикальною столицию нової держави,
Папа перед сьвітом є першим, а король прине
волений обставинами і власного добротою, є дру
гим, а в додатку ще межи першим а другим
пануючим істнує дуже значне віддалене. Уходїм!
Уходїм з Риму! Най поверне до Папів їх літна
резиденция на »Монте Кавальо» (Квіринал —
палата короля) най остануть приверненими Цер
кві права єї і то все, що єї забрано».

Треба признати, що автор наведеного
артикулу представив досить вірно поруше
ну ннм справу з винятком тих місць, де
єго ненависть і брак почутя католицких
основ підсуває св. Отцеви зневагу короля,
інтриґи з посторонними державами, робле
не заговорів та злоріченя. На се автор
не дав ніяких доказів і не м ож е дати.
Печальне положене Італії хотів автор
витолкувати цілим рядом похибок італїй
скої політики. Цілий однак сьвіт є пересьвідчений, що безпримірна нужда і вини
щене в Італії', котрі не мало понизили
блеск і значінє Квіриналу не є викликані
мнимими похибками тактичними італїйскої
політики з католицизмом і папством; не
викликала їх і та мнима обставина, будьто
в Італії прослїдує ся (?) лібералізм. Від
27 літ прецінь лібералізм в Італії ужив
всіх можливих средств борби против кат.
Церкви і папства, сли-же мимо того діло
знищеня кат. Церкви і папства не повело
ся, то належить шукати причини того не
в похибках політики ані не в браку лібе
ралізму, але головно в божественности кат.
Церкви, основаної на запорученю Христа:
»В орота п е к л а не п о б ід я т ь єї*.
Мусимо супротивити ся рішучо виво

З ’їзд руско-україньскої радикальної партиї.
(Конець.)

Справу організацій рільничих стрейків і
бойкотів реферував Б у д з и н о в с к и й і доводив,
що жаданя рільничого народу могуть сповнити
ся лиш при помочи страйків. »Тим лише средством, поборюючи страйком і бойкотом, може
мо відобрати панам землю на користь народу.
Треба довести до сего, щоби земля, котру пани
посідають, стала для них тягарем, щоби їх пек
ла, а до того дійдем, єсли тоді, як збіже в по
ли дозріє, ніхто до роботи не стане; коли їм ці
лий збір зігниє. Страйком і бойкотом треба зни
щити Польщу і вигнати польских інтрузів з рускої землі. Домагав ся опісля устроєня одного
великого рільничого страйку в Галичині'. В дискусиї над тим рефератом взяли участь селяни:
Трохимчук, Сандуляк, Шміґельский і Остаичук,
представляючи кривди народу і визискуване єго
панами. »Ой ви люди — закінчив Трохимчук
свою бесіду — як би ви приучили ся страйку
вати, то пани скоро би самі свині пасли». Др.
Трильовский виступив остро против висказу Будзиновского о »1їольщи і Поляках», позаяк се
не відповідає духови социялїзму. Як бороти ся
з панами, то не як з Поляками, але «обшарниками». Що до страйків, треба їх популяризува
ти і в тій цїли повинен центральний заряд пар
тиї скликати анкету і перевести сильну орґанїзацию. Др. Фраико заявив, що анкета для Бу
ковини вже заповіджена, а що до Галичини то
она зависить від провінциї і аґітациї. Страйк
треба приготовляти частими, тайком, не говорити
о нїм явно перед панами, але тайком орґанїзовати ся. По короткій перестрілці між д-ром Трильовским а Будзиновскии що до намеку о По
ляках принято таку резолюцию: »З'їзд рішає,
позаяк страйки і бойкот представляють одиноке
оружє, що може вирвати руский нарід з еконо
мічної і політичної неволі, взиває ся головні і|
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провінціональні заряди, щоби в економічних і повинні хлопа знищити, позбавити єго землі, хилив ся і до гадки, щоби обструкцию поборю
політичних цілях устроювати частші страйки, зробити дідом а тілько тоді ним займемо ся*. вати драстичними средствами. Він піддержить
як довго не окаже ся спроможність устроїти за Партия радикалів є партиєю рільників, котрі га аміну реГудяміиу дище о стілько, й аадмих сей,
тять поліпшити свій стан, а не перевертати реґулямін, уложений ще в 1869 році не відпові
гальний страйк*.
В справі сьвяткованя 50-лїтного ювилея вверх дном цілий сьвіт.
дає вимогам теперішним і надуживаний спиняє
знесеня панщини реферував Юл. Б а ч и н ь с к и й .
То потвердив др. Окуневский, заявивши, цравильннії розвій справ. Клюб польский відбув
Референт уважає обхід такого ювилея ганьбою що занадто любить свій нарід, щоби єго віддя- також заеїданє своє вечером. Подрібности ухвал
для руского народу, котрий і так занадто льо- ти в руки социялїстів і що все буде боронити задержані в тайні, але зачувати, що і в польяльно записав ся на картах істориї 1848. р. іду єго перед кривдами. «Вітик говорить мені за скім «Колі* не однакові погляди на теперішну
чи на руку абсолютизмови. Бесідник ставить надто неясно — додав др. Окуневский — я прак ситуацию. Чехи дуже нервові. Они раді би свою
внесене, щоби місто ювилею знесеня панщини тичний діяч. Я буду держати ся програми ра ненависть до Німців виявити репресаліями. Клюб
обходити ювилей революцій народів Австриї. дикальної партиї, в социялїстичний клюб не бар. Діпавлього може найбільше розстроєний, а
Др. Данилович предложив скликати в ювилей- вступлю, а молодих політиків в роді Вітика слу то антагонізмом деяких членів проти себе з на
нім році велике віче партнї до Львова. Михас хати не думаю*. Польскі социялїсти і присту годи номінациї президиї палати. Нїмецкі клюби
предложив відпразнувати 25-лїтний ювилей дї- пивший до них Ганкевич старали ся доказати поділили ся на дві сорти. Націонали і поступов
яльности д-ра Франка. Др. Трильовский думає, селянам, що социялїстичний колективізм дасть ці враз з Шенерериянами ухвалили нродовжати
що можна назвати ювилей панщизняним, а від ся погодити з радикальною програмою. Бачинь обструкцию всякими легальними (?) средствами.
празнувати річницю революцій, инакше селяни ский заявив, що критика социялїзму Окунев- Більша иосїлість, антисеміти і частина лібералів
не зрозуміють значіня ювилея. Відтак ударив ским і Будзиновским є прямо «штубацкою*. На під проводом Мавтнера, станули на становиску
остро др. Трильовский на консолїдацию наро всьо то селянин Сандуляк сказав, що він всього вижидаючім, мов-то неутральнім. Социялїстн бу
довців з кацапами, котра .довела вже до того, того балаканя не розуміє і волить держати ся дуть піддержувати обструкцию в надії, що по
що народовці уступаючи кацапам боять ся на радикальної партиї.
валять правительство.
віть сьпівати »Ще не вмерла Україна*. Бесід
О стілько не змінена ситуация давна. Але
Ведена в сей спосіб дискусия роз’огнювала
ник цікавий, що зроблять сконсолідовані супро чим раз більше людий і норозумінє руских ра не можемо затаїти, що посеред більшости зро
ти сего, шо з панщизняним ювилеєм лучить ся дикалів з социялїстами утонуло в загальнім ха сло невдоволенє по причині, що правительство
також ювилей відродженя україньско-рускої лі осі. По принятю ухвали орГанїзацнйної комісій не рішило ся ні на одну ні другу сторону. Вся
тератури? Др. Данилович зібрав всі предложе- др. Данилович замкнув з’їзд о 12. год. в ночн. кі субкомітети і ціла парляментарна комісия не
ня разом і поставив резолюцию, щоби слідуючого
успіли за час ферий парламентарних прояснити
року відпразнувати: 50-літний ювилей політич
відносини межи більшостию а правительством.
них і економічних реформ в Австриї, ювилей
Чи ті відносини прояснять ся, се покаже найо п и с е
Котляревского і 25-лїтний ювилей літературної
близша будучність.
З Відня пишуть нам під днем 23. вересня.
дїяльности д-ра Франка. Коли Юл. Бачиньский
Положене політичне не змінило ся в самій
наставав на се, щоби також сьвяткувати ревоНепарляментарність в парламенті'.
люцию 1848., селянин Захар Савка з Гусятпн- сути. Більшість парляментарна стоїть, хотя в иоДопись з Відня.
щини крикнув: «Ми не бунтували ся ніколи і слїдних часах поодинокі личности з посеред сеї
Яко доповнене до вчера поданого нами
не потребуєм революцій; панщина то що ннь- більшости відгравали троха невиразну ролю,
шого«. Ті слова збили з ианталику радикалів, правлячи себе більше нервами, ніж розвагою, а справозданя про перше заеїданє ради державної
аж др. Трильовский зачав доказувати, що й Ру в части і своїми амбіциями. З другої сторони одержуємо з Відня від наочного сьвідка такі
сини деколи бунтували ся, вказуючи на коза були замітні і посторонні впливи, іменно з боку вісти: Перші вистріли упали. Ледви шеф ка
ків і що Русини тому такі бідні, що так мало правительства, котре не охотне, оперти ся рішу бінету, Гр. Баденї, проголосив патент цїсарский
буптували ся. Остаточно з’їзд приняв резолю чо на теперішній більшости, бажало би до біль про відкрите нової сесиї, як із лав Шенерерияцию дра Даниловича.
шости притягнути ще і деякі клюби з посеред нів пронесли ся іронічні крики: НосЬ Вайепі,
Що до відношеня радикальної партій до меншості!. Чи се привлекане нових елементів до Лег 8іі£іег сіег йеиІзсЬеи Еіпі§кеіІ! Се був не
духовеньства, рішив з’їзд домагати ся: а) огра- теперішної більшости мало на цїли змінити вза наче засьнів до концерту, що мав почати ся.
ниченя «визиску* селян при платах за треби і галі ситуацию, чи в тім привлеканю лежав на ІІос. Цуркан обняв відтак яко найстарший ві
б) введене цивільних метрикальпих урядів. Рі мір, ослабити опозицию а елементи обструкций- ком уряд провізоричного президента, почав свій
шено також, задержати ту саму орґанїзацию, ні вповий з’ізолювати — се питане, досить важ привіт, завізвав парлямент до позитивної праці
яка була доси, основувати повітові товариства не, прояснить ся небавом, коли парлямент ви і закінчив промову окликом в честь цїсаря, а
і видавати «Громадский Голос* що тижня. Ра ступить в акцию. Маємо тут на увазі заходи вже на лавах обструкціоністів почав ся голосдикальні посли мають поступати згідно з соци- правительства, щоби зблизити ся до Італїянцїв нїйший гамір, а по оклику, піднесенім в честь
ялїстичними послами, однако беречи самостій і до більшої посїлости нїмецкої. З Італїянцями цїсаря, знов Шенерер засьпівав сольо: Неіі (1спі
ність і свободу вступленя в який небудь клюб. переговорював ґр. Баденї раз в справі автономії (Іеиізсіїеп Уоікс! ІІриступлено до вибору ирезиЗ ’їзд одобряє виступ д-ра Яросевича на з’їзді Трента тирольского, а відтак в справі їх відносин диї, як в мить зголосив ся пос. Перґельт до го
социяльних делегатів у Відни.
до полудневих Славян, де пануюють відносини лосу і зажадав, щоби палату відкрито новою
То послїдне рішене виказало найдокладнїй- дуже недобрі. Чи удасть ся ґр. Баденьому по- гроновою річию. Річ єго супровожали тевтони
ше роздвоєне в радикальнім таборі, де одна зискати Італїянцїв о стілько, щоби они не під криком і висками, а Вольф, уставивши ся пе
часть рада би злити ся з социялїстами в одно, держували обструкциї, покаже недалека будуч- ред фотелями міністрів, став вигукувати: Хіеііег
друга хоче задержати свою індивідуальність. пість. В кругах парламентарних ходять дві вер- Вайеиі! Ег зоїі зісЕ епізсЬиІсІі^еп. Нагло роз
Польский социялїст Козакевич заявив: Вперед, зиї про сей факт. Одні толкують ті переговори дала ся вість, подана пос. антисемітским Ґесчим радикальна партня вижене Поляків з Гали з Італїянцями яко акцию правительства проти маном, що в будинку парламенту находить ся
чини, ще раз говорю по польски. Не хочу віри полудневих Славян, другі розказують, що Граф полїция. Крики, зойки, виски підняли ся на
ти солодким словам, бо кілько разів прийшло Баденї хотів лише наклонити Італїянцїв до змі ново. Пос.. Цуркан відповів Перґельтови, що ці
до роботи, все показав ся контраст. Так було ни фронту проти Словінців і Хорватів, т. є. до сар має вправдї право, відкрити парлямент
в Перемишлі' і всюда. В часі' виборів социялї- злагоджена ненаситности Італїянцїв грозячи, що троновою річию, але не має сего о б о в я з к у , а
стична нартия вернула до радикалів, але не по як би се не наступило, правительство полишить хор обструкціоністів зашумів на ново. Пристулупила відповіди. Я припускав, що орґанїзаций- їх на боці ї за дальшу судьбу їх не ручить. плено до вибору президента. Посли ішли чер
на комісия закличе социялїстичних послів до З більшою посїлостию нїмецкою вели ся також гою до урни, а хор обструкціоністів, уставивши
уложеня тосіиз-а уіуєшіі. То не стало ся, для переговори і навіть був намір, уступити їй одно ся на лівиці, витав ганьблячими словами кожтого в цїли виясненя ситуациї прошу о диску- крісло в президиї палати посольскої. На се од- дого Німця, що не підчинив ся розказови Шесию*. (Др. Трильовский остентацийно виходить накож більшість парляментарна не згодилась, а нерера і не відтягнув ся від голосованя, як се
із салі). Павлик відповідає Козакевичу, що со- нрезидия полишить ся та сама, що і в часі XII. зробили всі посли нїмецкі без різниці з виїм
кою клюбу Фалькенгайна і Діпавлього враз
циялїстична партия не звертала ся в часі сесиї.
виборів до радикальної партиї. Др. Окуневский
Вчерашний день був днем засідань клюбо- з деякими Італїянцями. З вибору вийшов пре
заявляє, що не думав і не наміряє вступити в вих. О 9. годині рано мав зібрати ся клюб ру зидентом палати др. Теодор Катрайн. При голосоциялїстичний клюб. »Я останусь один вірний ских послів. Збори не відбули ся, позаяк у Від сованю віддано 212 карток, з тих було 9 подавним принципам і буду боронити в першім ни явили ся лише посли Барвіньский, Вахнянин рожних, проте важних 203, котрі всі упали на
ряді інтересів селян*. Він буде старати ся о по і Винницкий. Нині доперва приїхали посли Ґро- д-ра Катрайна. Але ледви сей заняв місце і
милуване засуджених при виборах і докаже о бельский і Охримович. Мандичевского надїють почав річ, в котрій запоручив, що з всею обскілько Граф Баденї «отуманив* своїми справо- ся в сих днях, а пос. Каратницкий занятий в ективностию буде вести розправи, як виключно
зданями, о виборах в парламент і самого ціса Станиславові курсом процедури цивільної. За те с а м і Шенерериянцї (5 мужа) через весь час
ря. Всї три рускі посли будуть все в опозициї. відбув вчера заеїданє «Християньский славянь- промови підняли зовсім коршемні викликуваня,
Др. Данилович візвав д-ра бкуневского, щоби ско-народний Союз* під проводом Шустершіча. грозячи кулаками на всі сторони.
Они не успокоїлись навіть тоді, коли др. Ка
публично заявив, чи буде він поступати солі На заеїданю обговорено докладно ситуацию, а видарно з радикальною партиєю. Вітик рішучо за слїд був такий, що «Союз*, стоячи непохитно трайн в своїй річи сказав, що вірність для мо
жадав щоби радикальна партия прилучила ся при засадах програми більшости полишить ся нарха вяже цілу палату з собою і завізвав по
до социяльної демократії і іуоби др. Яросевич при тій більшости під вимінкою, наколи прочі слів до оклику в честь монарха. На сих криках
і Окуневский вступили в соцпялїстичній клюб. клюби постуляти «Союза* узнають постулятами зійшло майже пів години. Дехто дочув ся, що
Против того виступив Будзиновский, наводячи своїми і поручать ся, що ті постуляти будуть Шенерер, Іро, Кітель, Тірк і Вольф кричали
яко аргумент такий інтересний факт: Коли ще зреалізовані. Супроти правительства лишає собі в тій самій хвили регеаі, коли другі посли взнооснувалась радикальна партия, голови социялї- «Союз* з о в с ім с в о б ід н у р у к у . «Союз* не Iсили звичайне ЬосЬ — цїсареви. І з сими людь
стів говорили: «Що, ви хочете трудити ся для є проте правительственним сторонництвом, по ми іде за одно обструкция!! Пос. Перґельт нохлопа? Таже хлопи реґроградний елемент. Ми дібно як і клюб бар. Діпавлього. «Союз* не при ' ставив відтак внесене на замкнене заеїданя, а
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в виводах своїх запротестував проти вибору
Катраина на президента. Такий протест вийшов
і від пос. Кайзера і Гофмана Велєнгофа в імени націоналів, а вкінци запитав пос. Дашиньский, чи се правда, що в парламенті находять
ся служащі, стоячі в зносинах зполїциєю? Пре
зидент заперечив сїй вісти, додавши, що він
жадає від послів голосячих таке доказів, а він
яко президент готов кождого часу усунути тих
з служби, що дійсно належали би до полїциї.
Голосованє поіменне над внесенєм Перґельта
тривало 3/4 години. І при сїй нагодї не бракува
ло криків, наколи котрий з послів нїмецких був
проти замкненя засїданя. Внесене Перґельта упало на 399 голосуючих 197 проти 102 голосів.
Від голосованя усунули ся антисеміти, більша
посілість нїмецка, а з руских послів три наші
опозицийні враз з людовцями польскими і Стояловщиками (пос. Шаєра канцелярия парляменту не завізвала на сесию, бо враз з засудом
Шаєр втратив мандат посольский). Обструкция
здобула ся проте лише на 102 голосів. Відтак
приступлено до вибору першого віцепрезидента
палати, — без криків. Віддано 187 карток, з тих
5 порожннх. Пос. Давид Абрагамович одержав
182 голосів, розуміє ся лише від правиці', хоч
треба знати, що ще не всї посли правиці' явили
ся в Відни. Як на президента так на першого
віцепрезидента не голосували рускі посли опо
зицийні. Відтак відбув ся вибір другого віцепре
зидента. Віддано 176 карток; з тих було 6 порожних. Пос. Крамаж одержав проте 170 голо
сів. Опозиция і обструкция знов відтягнули ся
від голосованя, що відбуло ся зовсім спокійно.
На тім покінчило ся перше засїданє. Ґалєриї бу
ли зразу повнїсенькі, але в коротцї опорожнили
ся дуже. Видко і публика сита вже тих стереотипових банальних виступів обструкциї. Аранжерами криків явили ся нині головно крім Шенерериянів посли Перґельт, Кайзер, Песлєр (той
що відкликав всї обиди з боязни перед поєдин
ком) та Велєнгоф. Шікер, Функе, Ґрос, Штайнвендер мало брали участи в аранжованю скан
далів. На більшости ті скандали не роблять вже
ніякого вражіня. Міністри дивлять ся на все з
повним спокоєм, мов би в парляментї австрийскім так мусїло бути. Говорять притім голосно
в кульоарах, що сесия потривав лише до 15 жов
тня. На порядок дневний увійдуть лише вибори
делєґаций, гіровізория угодова з Угорщиною і
провізория буджетова.

Н о в и н к и.
— Стан здорова Ем Кардинала. Днесь можемо
поділити ся радісною вістию, що стан здоровя
Еміненциї є добрий. Запалене уступило цілкови
то. Горячки нема. Еминенция принимають покарми а жолудка не треба вже нолокати.
— До учительских семинарий в Галичині запи
сало ся в сім році шкільнім: а) до мужеских
1670 учеників, а б) до женьских 675. Минувшого
року було в мужеских семинариях 1629 учени
ків, а в женьских 694. Фреквенция поодиноких
семинарий представляв ся в той спосіб: До му
жеских семинарий вписало ся: І) в Кракові 221
учеників, 2) в Тарнові 195, 3) в Ряшеві 168, 4)
у Львові 256, 5) в Станиславові 179, 6) в Терно
поля 232, 7) в Самборі 206, 8) в Короснї 78 і 9)
в Сокали 135 учеників. (Семинариї в Короснї і
Сокали ще неповні). До семинарий женьских
вписало ся: 1) в Кракові 240 учениць, 2) в Пе
ремишли 205 і 3) у Львові 230.
— Унія в Росиї таки не убита. В часі переїзду
до Варшави одержав цар не меньше ні більше
тілько 4000 просьб від давних Унїтів, щоби віль
но їм було повернути знов до церкви католицкої. Наслідком тих просьб мав цар поручити заступникови президентаСиноду зібрати точні відомостио всказаних в просьбі фактах насильств. Дня
21.с. м. приїхав до Холму князь Імертиньский, а
з Петербурга заступник президента Синоду. З тої
нагоди настало велике занепокоєне в кругах то
го православного «ьвященьства, шо днесь живе
на руїнах св. Унїї, а межи народом настала уті
ха і ‘віджила надія, що цар учинить задосить
справедливости і не стерпить насильства на мілїонах людских совістий і душ.
— В справі синодів діецезальних. Відомо вже,
що заповіджений синод діецезальний у Львові

-^Веснянки
прищики, утробяні плями вигубляє успішно в
дуже короткім часі', від давна випробований

28-го, 29-го і 30-го вересня не відбуде ся в тих більше куб. метрів ґазу. Отже Андре певно десь
днях по причині недуги Є. Ем. митрополита, а злетів з гори на півночи. І тому нема що пово
речинець синоду перенесено на дні 12-го, 13-го ювати ся о долю, бо ми можемо доперва на
і 14-го жовтня с. р., з тим, що всї прочі поста весні дістати яку небудь невну вістку про него.
нови остають незміненими. Синод в Перемишли
відрочено і взагалі' не відбуде ся сего року. По
тій причині, що перемиска капітула не є в комплєтї.
— Про Зарваницю, славну нашу місцевість відВідень 25. вересня. Днесь відбув ся поєди
пустову доходять до нашої редакциї що раз но
ві і потішаючі вісти. Ми їх містимо з прият- нок межи послом Вольфом а президентом міні
ностию, позаяк се, може радувати кожде щире стрів ґр. Баденїм. Ґр. Баденї ранений кулею в
серце руске, що Зарваниця, де вже починало на праве рамя.
добре вкрадати ся »єрусалимске запустїніе» по
Відень 25. вересня. Друге засїданє ради
чинає на ново занимати приналежне їй місце.
Днесь полупаємо ось таку вість: >В Русланї бу державної було доволі спокійне, хотя не обій
ла вже згадка про задачу, яку поклав собі зар- шлось і без авантури. Президентови Катрайнови
ваницкий иарох, о. Білиньский. Яко наочний
сьвідок могу з приятностию сконстатуватн, що удав ся немалий Іарзиз, бо отвираючи засїданє,
відомості! подані вашою часописию про Зарва задзвонив президент як звичайно і сказав по
ницю є дійсною правдою. Ваш дописуватель не важно: Замикаю засїданє! Ціла палата вибухла
дармо підніс, що о. Білиньскйй має всї прикме гомеричним сьміхом. В справі мнимих полїти не тілько доброго пастиря але і дібраного цнянтів, поперебираних за службу в парляментї
до Зарваницї, мушу тут додати, на що передше
не звертано уваги в Зарваници а іменно на до виступили опять дуже остро посли II о м м е р,
бір проповідників в часі відпустів. Тепер та люка Іро, В о л ь ф і П е сл єр . Сей послїдний верещав
заповнена. Парох Зарваницї се автор проповідий, так скажено, що президент закинув єму прямо
а кромі сего і добрий проповідник. Будучи сам брак внхованя. Песлєр, що здобув собі ще мидобрим проповідником хоче і уміє він заповни нувшої сесиї сумну славу публичним перепрошети давну люку. З серед забутих сельских сьвітил,
незвісних ширшій Руси, зельотів, що то по Го- нєм Палати за обиджаючі слова, закликав до
лодівках вік свій каратають добуває о. парох президента: Тілько не обиджайте мене, пане
Зарваницї незрівнані проповідниці сили. Днесь президент, бо поговорю з вами по нїмецки, ро
проповідає ся слово Боже в Зарваници вже так, зумієте? — През. К а т р а й н , заперечив, мовто
що дійсно прочани відносять велику користь. І в палаті' находять ся поліцаї перебрані в лїбевартоби, щоби хтось, кому постїйнійше відноси
ни в Зарваници звісні подав імена тих людий рию служби.
Против посла Шаєра виступив дуже горячо
до ширшої відомости, бо ледво чи коли перед
гробом дізнають они за свої труди хоть яке пос. В ін к о в с к и й , той сам, що на весну ви
тепле слово признаня. А прецінь бувають там правляв в палаті' авантури і майже із слезами
тепер на відпустах такі сили проповідниці, що
старшина церкви і иньші говорять: »Як Зарва в очах описував Шаєра, котрий сидїв тодї у
ниця, Зарваницею — то ще не чули ми таких вязници, що єго сухоти заженуть до гробу. Нині
хороших проповідий, а бували ми і по ріжних пос. Вінковский виступив в роли прокуратора і
місцях.»
поставив таке питане до президиї: Чи то правда,
Днесь можна вже сьміло сказати, що при що гірезидия постановила утрачений мандат
іцирости, гостинности і услужности пароха знай посла Шаєра узнати важним, а вели так, то в яде ся завеїгда охотна співучасть доокрестного і
подальшого сьвященьства в тяжких єго трудах, кий спосіб оправдає ся президия з сего вчинку?
а Зарваниця стане великим чинником в справі Пос. М енґер вносить, щоби справу Шаєра пе
духовного відновленя нашого народу. Сею поя реказати комісиї лєґітимацийній.
вою ми прочани радіємо і шлемо за ню щиру
Коли президент запропонував, щоби сліду
подяку Господеви. О. І. Д. з Ув.
юче
засїданє
відбуло ся в суботу но нолудни, а
— До іспиту квалЇФікацийного на учителів шкіл
народних і видїлових, котрий почав ся 21-го с. на порядку дневнім мають станути вибори до
м. у Львові в будинку женьскої учительскої се делєґаций, пос. В о л ь ф запротестував против
минариї, зголосило ся 126 учительок і 50 учи сего, заявляючи, щоби з виборами до делєґа
телів. Причина такої ріжницї між числом учи ций вздержати ся доти, поки справа квоти не
телів а учительок лежить в тім, що богато учи
телів а особливо укінчених семинаристів задля полагодить ся. Пос. II р а д е попер внесене Вольнужденної платні' учительскої волять вступити фа; підчас єго промови прийшло до острої пе
до урядів і до иньших фахів, де мають забез рестрілки між Молодочехами а кількома члена
печений ліпший хліб.
ми з нїмецкого сторонництва людового. Пос.
— Затоплене корабля. Паровець >Іка«, нале
жачий до угорско-хорватского Товариства плав Д а ш и н ь с к и й заявив, що палата находить ся
би, ударив о анґлїйский паровець »Т1іугіа< що перед таким правптельством, котре послугує ся на
випливав з порту в Рвцї (Фіюме). Наслідком сильством і перфідиєю. Правительство хоче по
катастрофи корабель Яка», котрий віз на чер- виборі делєґаций відослати послів домів. Таке
дацї около 50 иодорожних, їдучих з Відня, За правительство, що вже в червни з послами так
гребу і Будапешту — затонув в протягу двох
мінут. Задля дощу і густої мраки уратовано жи- зробило, тепер не вимкне ся так скоро безкар
тє ледви кільком подорожним. Всі прочі пото но. Вперід чим приступить ся до вибору делєґа
пили ся між ними також професор теольоґії в ций, треба зробити обрахунок з правительством.
віденьскім університеті Каиелїк. О причині уда- Внесене се, піддане під голосованє упало. Відтак
реня на себе обох кораблів капітан >Іки», ко промовляв далі Дашиньский в справі цєшиньтрого зараз увязнено, не може дати ніякого по скої ґімназиї, але позаяк говорив по польски і
яснена.
— Андре в Сибіри? Урядовий росийский >Вєст- не ставив формального внесена а в палаті пов
нїк правітельствйонний» потверджує, що дня 15. став страшний галас і заколот, президент зам
с. м. спостережено в селі Анци-Феровскоє ба- кнув палату.
льон, і думають, що то був бальон Андр’ого.
Пешт 25. вересня. Угорскі студенти наміря
Андре розпочав свою подорож бальоном дня 1].
ють
вислати
цїсареви Вїльгельмови адресу з по
липня на дуньскім острові коло Шпіцберґен.
Отже бальон плаває, коли ще доси не впав, вже дякою, за єго прихильні слова про Угрів.
більше як два місяці. В кругах воздухоплавцїв
Атини 25. вересня. Делїяніс заявив: Сли
сумнївають ся, чи можна в бальонї удержати
мировий
трактат дозваляє державам, взглядно
через так довгий час ґаз. Вільний бальон не
їх
контрольній
комїсиї, не тілько мати характер
може удержати ся у воздусї довше як пять днів
а бальон Анде’ого міг лише один місяць удержа надзираючий над жерелами грецких фінансів
ти ся в воздусї. Тим ще зовсім не заперечує призначених до сплати воєнного відшкодована,
ся, що бачено в окрузі Єнисейска бальон. але навіть мішати ся в найвисші права держави,
Але може се зовсім не є бальон Андре’го, лише
того шведского воздухоплавця, що в серпни по то він не завагає ся предложити такий договор
казав ся в полудневій Норвегії, а може се був до відкиненя. Прибув тут секретар росийскої
один з тих бальонів, які тепер часто пускають амбасади і привіз дословний текст мирового
росийскі війска. На тих не звернено уваги і то трактату.
му здогадують ся о кождім бальонї, який лише
Пешт 25. вересня. Румуньский король приї
покаже ся, що то бальон Андре'го. Др. Екгольм
де
тут
28. вересня і буде приниманий з такими
каже, що згаданий бальон, котрого бачено в Си
почестями,
як Вільгельм.
біри, не може бути Андр’го, бо з бальону втікає
денно 50 куб. метрів, отже від часу відлету Андре’го, мусїло з єго бальону втїчи 3000 або й
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Ціна слоїка з приписом ужитя 80 кр. =
Тілько правдиві з підписом Д-ра УУЬуЦ’а.

Головний склад в аптицї

Жигм. Рукера
під „Срібним орлом“ у Львові.

—

—

туток цигаретових за
І зр. поручає фабри
ка туток

ЛЕВ НОВОСАД
(практикант

4

віденьский)

у Львові, ул. Крута ч. 7.
виконує мужеску, дамску і дїточу обув, та
кож чоботи з холявами для духовеньства по як найприступнїйших цінах.
Рівнож приймає репарациї нальо
тів. — 3 провінциї вистане ста
рий оказ на міру, ізб 9—140

Перший християньский
ново

АНТОНЇНИ МАЗУРКЕВИЧ
Львів, ули ц я Галицка число 12.
Замавляючим 5.000 туток ра
зом опакованє і відсилка Ггавсо.

отворений

склад апаратів і всіляких приборів

до заводової фотографії
і для П. аматорів
поручає низше цїн у всіх Фір
мах краєвих і заграничних.

орґан руского
Тов. педаго
гічного двотижневник педаґогічно-науковий, виходить від 1-го червня 1889
у Львові ул. Вірменьска ч. 2. Перед
плата на цілий рік 3 зр., на пів ро
ку 1.60 кр., на чверть року 1 зр.

Учитель

Апарати від 6—250 зр. на
складі. — Висилка на провінцию відворотною почтою виконує ся.— Найбіль
ший і найдешевший склад
ве'ляких приборів до фо
тографії. На жадане ви
позичає ся апарати до в е 
ликості! 24:30 (за винагородою 2°/„ вартості! апарату) з обєктивами
Уоі^іііішіег’а, 8іеіпЬеі1’а, Сгбегг’а і т. д.

Е д м у и д Б р од к ов ск и й

К о ж д а

хрнстияньска родина
повинна замовити собі і купити як найскоріпе построений нами в е л и ч а в и й
д о м о в и й в ів т а р ,

Вже появила ся з друку

сьв. капличку з механїчною
музикою,

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.

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 піеси: 1) Христос на хресті, 2) Мария з Люрд і 3) Пресьв.
Родина Фіґури представлені пластично
на порцелян! і глин! і украшені величаво; ошкленє з задивляючо хорошим
малюнком преставляе 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 є 50/„, <т.
глубокість скринки 8 ст. Музика грає по кождім накрученю 2 дуже
-С зд о2
►
м
гарні церковні пісні і повтаряє їх 7 разів. Каплички або домові вів
а а
_ о о
2 о я а тарі е прехороші і ніхто не повинен жалувати малого видатку,
щоби справити собі і своїм потомкам на вічну памятку сей сенР 5; 5
.в
« зацийно-веліічавий предмет, бо так дешево не прийде ся до такої
я и
„
З"*5 ге О гарної річи.
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Всі печені, які тілько можливі: Во
лові, баранячі вепрові і т. д.
Байцованє шинок, роблене зна
менитих кишок і ковбас і т. п.

Перше віденьске

Хемічне Заведене
чищеня і відновлюнаня цї- I I
лих убрань
ШИМОНА

і

ВАЙСА

улиця Коперника число 12.
і 142 8 - 1 5

о

КУХАРКА

або
Ш к о л а в а р е н а по р у с к и
містить 41 знаменитих зуп.

З глубоким поважанем

/5^

МАГАЗИН

РУСКА

Иосиф Манастирский.
Посилаю ще одно убране
до очищеня і відновленя.

ч

§“І
Висилає ся лише зелїзницею за надіслану наперед готівку
136 6—20
СО оя £' або за післяплатою прямо через фабрику

131 17—140

Львів, ул. Баторого 22

Мучні і яєчні страви
Б л и н и — П її з и і т. п.
Знамениті рускі пироги печені з
сиром, капустою і т. п.
Роблене вкуеного набілу і т. п.
Все в рускій мові.

Цїна 70 кр.
По надісланю переказом 76 кр.
висилає франко Друкарня народова
Ст. Манєцкого і Спілка, Львів. Готель
Ж оржа.
3&7 V**

Vі*

ч-Іі* чАх

Р О Б І Т Н Я

_ ОБУ
РУДОЛЬФА АЧКЕВИЧА

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

виконує обув з добірного материялу
ших фасонів. — Обув дамека, мужеска,

тревало, елєґантно, після найновіні дитинна, спецняльно для духовеньства і непромакальпа до польовапя.

З провінцій просить ся о старий оказ на міру.

123
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ІІРДВДЙ
ІЛЮСТРОВАНЕ ПИСЬМО ДЛЯ РУСКОГО НАРОДУ
під редакцпєю

СтеФана Кульчицкого
виходить у .Іьвові тижднево кождої пятвицї.

Новости на дамскі сукнї сезонові!

«•

Материї вовняні, Зефіри, Батисти,
Піки, Кретони, Перкалі,
Б рокати

Парасольки,
Рукавички, »Фіґара«, ковніри
коронкові, Паски, Фартушки.
Маґазин богато заосмотрений.
Ціни низькі, конкуренцийні.

Ьуде подавати поезиї, повісти, житениси з
портретами, поучаючі статі з істориї, гіисьменьства, господарства, промислу, вісти про читаль
ні, вісти політичні і суспільні. Крім того буде
містити часті, забавну.
Передплата: В А в с т р и ї .................... річно 4 р.
»
. . . .
піврічно 2 р.
чвертьрічно І р.
З а границею
річно 8 рубл.
піврічно 4 рубл.
Редакция, адмінїстрация і експедиция
Львів, ул. св. Миколая ІЗ.

Листи поручаючі:

ц. к. торгов. судом протоколована фірма

в Ст. Ульріх-Ґреден (ЗІ, ІЛпсНгогіеп)
В ТИ РО ЛЮ
поручає ся до церковних робіт з дерева як: престолів,
проповідальниць, сьв. статуй всякого рода і величини,
корпусів Христових, сьв. Гробів, Ясел в цілім урядженю,
Стаций ДО походів хрестних в плоскорізьбі в найдокладнїйшім виконаню і до всіх иньших робіт входячих в об
сяг церковних предметів виконуваних з дерева по най
дешевших цінах.
Ілю стровані цінники, рисунки і кошториси на
жадане даром.
"

Вждав й відповідає за редакцию: СтвФан Кульчицкий.

Пане Малькнехт!
На Ваше запитане, чи я вдоволений виконанєм замовленої
у Вас статуї Серця Ісуса так що до точності! як також що до
речшщя, замість відповіді! уважаю моїм обовязком зложити Вам
подяку за вірне і помислове представлене фіґури взагалі', як та
кож за гармонійне і штучне виконане в нодрібности і за хороше
і повне смаку прикрашене еї.
У Львові
Владислав Гіцькевич,
___________
р. кат. парох.
Високоповажаний Пане!
Яко любитель штуки мушу виразити Вам моє цілковите
признане за доставлених для мого„костела .л и т ь с т а т у й п р и 
р о д н о ї в е л и ч и н и , іменно: сьв. Иосифа з дитятем, Серце Ісуса
Н е п о р о ч н у М а т ер Б о ж у , і ин., бо ті визначують ся не лінії
артистичним виконанєм, але також незвичайно приступними цінами
Можу Вас проте всім любителям штуки як найлучше по
ручити.
1
З високим поважанем
Иосиф Лєнартович,
9 3—4
парох в Любчі коло Йодлова (Галичина).

З Друкарні В. А. Шийковского

