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Львів, Середа дня 24 вересня (6 жовтня) 1897.

Передплата

. Виходять у Львові що дня

п »РУСЛАНА< виносять:

в Австриї:
на
на
на
на

цїлии рік .
пів року .
чверть року
місяць . .

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

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

Річник І.

на цілий рік

.Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: а ве воаьмеш 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.

крім неділь 1 руских сьвят
о год. 6-ій пополуднії.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция »Руслана. під ч. 9
ул. Копернїка. — Експедиция
місцева в Аґенциї Ляндоаского
в пасажі Гавс.чана.
Рукописи звертає ся лише
на попереднє застережене. —
Реклпмациї неопечатані вільні
від норта. — Оголошенії зви
чайні приймають ся по цін»
10 кр. від стрічки, а у -Наді
сланім» 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесеня по
16 кр. від стрічки.
.. 1— --------------- — ----------------— •

рольских з інтересами Русинів, Словінців, зреалізовані. В дальшім поли лежить вже
Хорватів, Румунів а навіг Сербів дальма- проект закона язикового, котрим би оста
Орґакїзация правиці.
тиньских, а що всі ті народи з’уміють бе точно полагоджено питане язикове в кожНайважнїйшою справою, біля котрої регти свої права національні — се не дім короннім краю, за чим, розуміє ся,
заходить ся тепер сполучена правиця, се підлягає ніякому сумніву.
рускі посли обстануть. Правиця — як
єї с т а т у т о в а о р ґ а н їз а ц и я . В якій цї
Розширене автономії країв коронних є видко з того — приступає до важного ді
ли? В тій цїли, щоби правиця яко біль проте завиеиме від меньшостий національ ла. Она робить рахунок сама в собі і ра
шість парламентарна була в спроможности, них і нема проте ніякої небезпечности, хунок з правительством. Она думає на
перевести свою програму, се значить: з од щоби теперішна більшість парляментарна серіо про усунене неприродної геґемонїї
ного боку розширити автономію країв ко змогла теперішну ситуацию використати ви і зломаня неоправданого насилуваня одних
ронних, з другого боку перевести рівно ключно для себе.
народів над другими. Що при тім треба
правність всіх народів австрийских.
Рахунок той подали ми нарочно, в ви богато вирозумілости і саможертви, іменно
Розширеня автономії краєвої боїть ся ду факту, що деякі орґани і праси рускої, із сторони дійсних або штучних більшо
дехто. Іменно боять ся такого розширеня не здавши собі справи з ситуациї теперіш- стий національних, се річ ясна. Чи пра
так звані меньшости національні. Воязнь ної, балакають, мов то клюб руских послів виця знесе ся на становиско об’єктивної
ся є зовсім оправдана. Наколибн прийшло ради державної стоїть нині на становищи справедливості! ? — покаже недалека будо того, що так звані більшості! національ б е з у с л ів н о г о піддержувана автономії дучність. На стільки можемо бути терпе
ні одержали би в поодиноких коронних країв коронних. Нї. Так не є. Клюб ру- ливими.
________
краях ще більшу перевагу над меньшостя- ский в сполученні з другими меньшостями
ми, то се значило би одно, що віддати ті національними стоїть як-раз на с т о р о ж и Відозва в справі торжества перенесеня моменьшости більшостям на поталу. Тоді По а в т о н о м ії н а ц іо н а л ь н о ї, бо домагае щий б», п. Епископа Івана Сьнїгурского.
ляки згнетли би Русинів, Німці Словін, Іта- ся повної, законом точно опредїленої по
Родимці!
лїянцї Хорватів, а Чехи в судетских краях руки для удержаня і правильного розвою
Дня 7. н. ст. жовтня припаде торжество
знов Німців.
народу, котрого інтереси він заступає.
Однакож так лихо діла не стоять. А
Але вернім до статутової орґанїзациї перенесеня мощий незабутної памяти Івана Сьнїне стоять они так лихо по тій простій при правиці. В чім полягає она? Она поля гурского, Епископа иеремиского, упокоївшого ся
чині, що розширене автономії країв корон гає в тім, що поодинокі клюби національні дня 24. н. ст. жовтня 1847 р., із старого кладоних не може довершити ся в дорозі адмі- виступають з позитивними своїми домага- івища до гробу в катедральній церкві. Є се вельнїстрацийній, а лише в дорозі за к о н о - нями перед парламентарну комісию сеї ми торжественна хвиля в житю Русинів, бо-ж
д а т н ій . До центрального парляменту му правиці і старають ся о се, щоби посту- не вигасла ще память заслуг покійного Архнєсить вплинути позитивне внесене на роз ляти поодиноких клюбів с т а л и ся п о- рея для народу руского і церкви, тому всї нере
ширене автономії країв коронних, т. є. на сту л я т о м в с е ї п р а в и ц і, т. Є., щоби мискі Русини, без різниці партий, рішили взяти
розширене компетенциї соймів краєвих. А відтак правиця яко цілість і яко більшість участь в тій торжественній хвили і віддати припозаяк се розширене автономії значить одно, парляментарна представила ті жаданя пра- належну честь тлінним останкам покійного
що з м ін а конституциї австрийскої, то до вительству і з’обовязала его до осущеня Владики.
В сїй цїли зібрали ся відпоручникп всіх
ухваленя такої зміни потрібно не лишень всіх тих домагань. На засїданю парляруских
товариств перемиских і завязали комітет
ментарної
комісиї
правиці,
що
відбуло
ся
згоди правительства, але — що важнійте
1.
жовтня,
представили
вже
свої
постуляти
для
звеличеня
сего торжества.
— д в о х т р е т и н г о л о с ів . Чи се можли
Словінці
і
Хорвати;
на
засїданю
слідуючім
Позаяк
заслуги
покійного Архиєрея не обве в нинїшних обставинах? Зовсім нї! Бо
межають
ся
на
якийсь
один повіт або одно мі
дійсні автономісти: Поляки, Чехи і клюб (вівторок) представить пос. Барвіньскнй по
бар. Діпавлього числять всего на все рівно стуляти руского народу в Галичині і на сто, а противно, они положені ним для цілого
170 голосів на 425 послів центрального Буковині. Крім того внесе і пос. Діпавлї народу руского, — се муж і народний дїятель,
свій проект закона язикового, що як-раз що ціле житє своє посьвятив на услуги руского
парляменту.
Розширене автономії країв коронних є має на цїли, обезпечити всякі меньшости народу і церкви, — то комітет, з уваги, що се
лише у с л ів н о можливе, т. є. як би те національні в поодиноких краях коронних. це місцеве а всенародне торжество, запрошує
Є се акция д у ж е п о в а ж н а , акция, всі рускі товариства і взагалі всіх Русинів без
розширене піддержали так звані або дійсні
меньшости національні. А такими меньшостя- котра має раз на все усунути борбу націо огляду на партиї до участи в сім торжестві на
ми посеред правиці суть Русини, Словінці, нальну в краях коронних, акция, щоби день 7. н. ст. жовтня с. р.
Передовсім звертає ся до Вас, Всч. отці
Хорвати і Румуни; а посеред лівиці Німці з а к о н о м я з и к о в и м — а не односторонними
розпорядженями
правительствендуховні з прошенєм, щоби Ви своїм теплим сло
ческі, моравскі і шлескі, а відтак і Італїянцї тирольскі. Чи згодять ся всї ті сто- ними — точно означити, до чого має ко- вом заохотили нарід до як найчисленнїішюї
ронництва на автономію краєву? Они не ждий нарід право. Стане ся се, згодить участи в тім торжественнім сьвятї. Конечним, є,
можуть згодитись, бо се значило би: вида ся більшість комісиї парламентарної пра щоби явило ся як найбільше відпоручників гро
ти себе на ласку-неласку більшостий націо виці на виконане як постулятів так і за мад і читалень з вінцями із збіжа, листя дерев
нальних.
конного обезпеченя прав кождого народу, і цьвітів но можности з лентами або поясами.
Відпоручникп і всї участники зберуть ся
Наколи проте дехто — а головно дея то тоді можна буде думати і про розши
кі орґани праси — полохають своїх чита- рене автономії країв в тім напрямі, щоби при улици Конарского о годині 8. рано дня 7.
телїв марою розширеня автономії країв деякі справи, іменно господарскі, перека н. ст. жовтня коло старого кладовища, з відки
коронних, то простий рахунок показує, що зати соймам краєвим, котрі на місци чейже по відправленю заупокійної панахиди о годині 9.
те полохане не має нї найменьшої реальної докладнїйше будуть знати, що їм на по рано двигне ся похід разом з домовиною до каВиконане поодиноких постулятів тедральної церкви.
підстави. Меньшости національні — а ті требі.
Вечером того самого дня відбуде ся кон
представляють собою значну силу — ма зможе заспокоїти наглі потреби поодино
церт
духовний, сполучений з відчитом о житю
ють проте в своїх руках рішене сего пи- ких упосліджених народів; ухвалене же
таня. А м огли би они на розширене ком закона язикового обезпечить права кождо і заслугах покійного Владики після програми,
котра роздасть ся в день концерту при вступі на
петенциї соймів краєвих пристати лише го народу в прилюднім житю.
Все те наміряє правиця представити салю. В сїй цїли звертає ся комітет до всіх
тоді, як би п е р е д тим дано меньшостям
з а к о н н у поруку повної рівноправности, се відтак правительству, а виконане всего по руских товариств сьпівацких і взагалі сьпіволюзначить, як би перед тим чи то в раді дер ставити за услівє дальшого піддержуваня бивих Русинів, щоби зводили взяти ласкаво
участь в концерті. Проба Генеральна відбуде ся
жавній чи в соймах краєвих ухвалено за правительства.
Які бажаня предложить пос. Барвінь- в середу 6. н. ст. жовтня о годині 7. вечером
кон о правах національностий і в с я к и м
м е н ь ш о с т я м з а п о р у ч е н о їх п о в н у ский парляментарній комісиї правиці — в сали городскій.
про се, поки-що, гбдї згадувати. Посту
Комітет має повну надїю, що поклик Руси
с а м о у п р а в у в с п р а в а х н ар о д н и х .
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відгомоном по цілій Руси, та що
інтереси Німців судетских і Італїянцїв ти-
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тисячі руского народу прибудуть на се величаве
торжество і покажуть, що вміють все цінити
заслуги добрих і правдивих синів Матери-Руси.
В Перемишли, дня 27. н. ст. вересня 1897.
За Комітет:
ІІІехович Лев, о. Іван С'авчин, Александер Лисяк,
о. Микола Шдгорецкий, др. Кирило Керлюнчакевич,
Іван Франчук.

Буджет державний на 1898 р.
На засїданю палати послів в пятницю предложено прелїмінар буджету на 1898 рік. В прелїмінари виказано: Загальні видатки 715,920.827 зр.,
загальні доходи 719,900.282 зр., отже остає надвиїпка в квоті 3,979.455 зр.
В буджетї на 1897 р. виносили видатки
690,122.258 зр., а доходи 690.132.696 зр., отже
була надвишка 10.438 зр. Прелїмінована надвишка в сегорічнім буджетї доходить майже
квоти чотирох мілїонів зр., але остаточно, коли
будуть вставлені позициї на спільні видатки
державні, ціла надвишка зазнасть значної редукциї.
А. Видатки.
Ирелїміновані видатки на 1898 р. в квоті
715,920.827 зр. в порівнаню з видатками на сей
рік, виказують збільшене о 25,798.569 зр. Се
збільшене представляє ся в поодиноких ресортах ось як:
М ін іс т е р с т в о с п р а в в н у т р іш н и х
виказує збільшене видатків о 2,112.566 зр. При
чинило ся до сего збільшена: реорґанїзация
служби гідрографічної, і утворене 5 інститутів.
М ін іс т е р с т в о о б о р о н и к р а є в о ї має
більші видатки о 978.511 зр., як сего вимагає
розвиток оборони краєвої і побільшене числа
жандармериї.
М ін іс т е р с т в о в і р о і с гі о в і д а н ь і прос ь в і т и виказує збільшені видатки о 1,256.475
зр., з чого припадає на заряд центральний 112.186
зр., на віроісповіданя 331.477 зр. і на просьвіту
812.512 зр.
Видатки в »заряді центральнім* збільшили
ся за для вставленя висілих квот па цїли шту
ки і реставрацию старинних будівель і памятників, та за-для утворена австрийского інституту
археольоґічного.
Підвисшенє видатків в розділі »віроіспові
даня* спонукане будовою епископскої резиденції
в Сплїтї і семинарий духовних в Кракові, Пере
мишли, Станиславові і Берні.
Збільшені видатки в розділі »просьвіта« за
для доповнюваня виділу медичного у Львові,
системізованя деяких нових катедр; за-для утвореня нових посад учительских в школах серед
них, посуваня професорів до 8-ої ранґи, побіль
шена шкіл середних (школа реальна в Ярославі,
нїмецка Гімназия в Кор. Виноградах під Прагою,
нїмецка школа реальна в Празі), за-для удержавненя приватної ґімназиї ческої в Опаві і за
для більших видатків на школи передає ся
фондам краєвим три мілїони зр. На збільшену
фабрикацию тютюну і нові видатки при моно
полю сільнім потреба більше о півтретя мілїона зр. Рівнож при фабрикациї стемплїв суть
нові видатки, бо з новим роком будуть заведе
ні нові стемплї.
М ін іс т е р с т в о т о р г о в л ї потребує біль
ше о 2,118.745 зр., бо між иньшим задумано пе
ревести реорґанїзацию урядів почтових і отворити нові уряди почтові і телеграфічні.
М ін іс т е р с т в о з е л їз н и ц ь жадає о
2,550.790 зр. більше, бо треба побільшити персо
нал руху і службу канцелярийну — в інтересі
безпечности руху.
М ін іс т е р с т в о р іл ь н и ц т в а має збіль
шити видатки о 705.614 зр.
М ін іс т е р с т в о с у д і в н и ц т в а виказує
збільшені видатки о 3,028.279 зр. а то задля введеня в жите нової процедури цивільної. З тої
причини зайшла потреба системізувати нові по
сади судейскі і канцелярийні. Що до нових орґанїзаций судових, то мають утворити ся три
бунали судові в Стрию, Себеніку і МарбурГу та
суди повітові в Оттинїї і Підволочисках.
В рубриці «субвенциї і дотациї" зменши
лись видатки о 1,201.375 зр., і то головно задля

того, що відпала субвенция для Галичини в кво
ті 1,488.935 зр.
Найбільше збільшене доходів виказує мі
ністерство скарбу, бо аж о 22,633.406 зр. І так
податки безпосередні прелїміновані висше о
8,762.000 зр. Доходи з податку домового і Грун
тового, за-для увзглядненя опустів признаних
новими законами податковими і відписаня з
причини елементарних нещасть, прелїміновано
низше о 2,192.400 зр. Натомість після нових за
конів податкових вставлені такі позициї: а) за
гальний податок заробковий 16,239.600 зр., б)
податок заробковий від дрібного промислу
164.000 зр., в) податок заробковий від етоваришень обовязаних до складаня рахунків публичних 18,275.000 зр., г) податок від рент 3,100.000
зр., д) податок особисто-доходовий 15,624.000
зр., е) податок від платні' 310.000 зр. Доходи з
цла висше о 4,122.334 зр., з податків посередних о 9,234.266 зр., з чого на податки консумцийні припадає півтретя мілїона зр. Дохід з льотериї зменшений о 349.000 зр.
Міністерство торговлї виказує більші дохо
ди о 2,234.160 зр. Міністерство зелїзниче ирелїміпує більші доходи о 5,023.540 зр., бо з руху
особового і товарового (будуть підвисшені опла
ти зелїзничі) має вплинути більше о півпята мі
лїона зр. Міністерство рільництва надіє ся біль
ше доходу о 700.000 зр. з дібр і лісів скар
бових.
II. Прелїмінар інвестицийний.
На інвестициї, котрих кошти мають покри
вати ся емісиєю облїґаций позички інвестицийної, жадає ся на 1898 р. 19,179.780 зр.; в иорівнаню з ухваленими видатками інвестицийними
на сей рік показує ся більша потреба о 2,303.540 зр.
Прелїміновані нові інвестициї обнимають:
каналїзацию Велтави і Лаби, будову касарень
для жандармериї і оборони краєвої в Дальматиї
і Галичині, устроєнє нових сїтий телефонічних і
т. п. Найбільші інвестициї прелїміновані в етатї
міністерства зелїзниць, а навіть о 1*/, мілїона
більше як сего року. На будову шляхів зелїзничих призначено квоту 6,808.000 зр., а іменно 5-8
міл. зр. має коштувати будова зелїзниць: ЛьвівСамбір до угорскої іфаиицї, Рагуза-Бокко ді Катаро, ІІереворск-Розвадів і Стрий-Ходорів; —
дальша рата 400.000 зр. для шляху Ходорів-Підвисоке; на субвенциї державні для дальшої бу
дови зелїзниць льокальних 1,652.000 зр.; на роз
ширене стаций і будову нових будинків 1,776.400
зр.; на справлене перевозового парку зелїзничого 3,407,300 зр., яко перша рата з квоти понад
10 міл. зр.

1) «Хочемо стояти при парламентарній більшости, хочемо спільно трудити ся над привер
неним правильних відносин в парламенті і хо
чемо вступити в орГанїзацию статутову правиці,
оперту на принципі взаїмности, але надїємо ся
на певно, що правиця поможе нам до практич
ного переведеня нашої програми, котра не сто
їть в супереч і:ести з принципами, висказаними
в проекті' адресовім.
2) Наміряємо піддержати і правительство,
але лише під сим услівєм, наколи оно заявить,
ЩО буде управляти в дусі більшости парламен
тарної та наколи в адмінїстрацийній дорозі, безпроволочно, що до актуальних потреб заступле
них нами (»Союзом«) народів, предприйме міри,
котрі би нас пересьвідчили, що правительство
рішило ся зовсім певно, усторонити дотеперішні
кривди сих народів на всяких полях прилюдно
го житя. — Відень 1. жовтня 1897. р.«
З офіцияльного сего акту зрозуміє всякий
докладно, яке становище заняли посли рускі,
словіньскі і хорватскі до теперішної більшости
і до правительства. З акту сего виходить, що
«Союз* лише услівно вступив до більшости пар
ламентарної та що він, не будучи сторонництвом правительственним, домагає ся від прави
тельства усуненя теперішних кривд в дорозі роз
поряджень і управи в дусі програми більшости,
заким буде в положеню, піддержати се прави
тельство. Подаємо сю заяву для докладного поінформованя читателїв »Руслана«, яке станови
ще заняли і посли рускі в теперішнім парла
менті і о скілько з дїйсностию годять ся всякі
інвективи і інсинуациї деяких орґанів рускої
праси проти послів руского клюбу.
Над тою деклярациєю вивязала ся дискусия, котра довела до вибору субкомітету зложе
ного з предсїдателїв поодиноких клюбів правиці.
Предсїдателї клюбів мають тепер зібрати свої
найпильнїйші жаданя національні, наскілько они
відповідають загальній програмі більшости і під
дати їх під осуд комісиї правиці а відтак дору
чити їх правительству. «Д'йло* згадуючи про
висше наведену заяву пише: «Дивним дивом
вся гіраса нїмецка а також і польска трактує
сю заяву, не мов би она походила лиш від словіньских і хорватских послів, а не дотикала руских послів. Згадана праса заявила, що то лиш
словіньскі і хорватскі посли загрозили опозициєго*. «Д'Ьло* робить дурним себе і радо би під
дурити своїх читателїв. Знов три зьвіздки. «Д'Ьло* не видить само і не подає своїм читателям,
шо згадану заяву підписав п. Барвіньский, голо
ва руского клюбу послів. Длячого Німці і Поля
ки не згадують про Русинів, се «Д'Ьло* не від
нині повинно знати і знає, тілько чим би то
ді укололо руский клюб. Що Німців обходить
Найважнїйші квестиї, які мають прийти пе Галичина і Русини? они вже то давно висказали.
ред парламент обговорюють ся до тепер будь Пощо Полякам добровільно говорити про стано
в поодиноких клюбах, будь в парламентарній вище руского клюбу, сли тоді випадало би по
комісиї правиці. О становищи і акциї руского рушити, і причини того становища. Чи польска
клюбу парламентарних послів і сполученого праса має бути більше «снисходительною* для ру
з ним «християньско - славяньского союза* ми ского клюбу від .Д-Ьла*, чи противно? «Д-Ьло*
вже подали головний нарис. Днесь скажемо тіль шукає справедливоети для руского клюбу по чу
ко, що так акция руского клюбу як і >союза« жій прасї, а у себе єї не має. Чудна льоґіка!
На покрите платні урядників, учителів і
є вельми пильною і совістною а що найважнїйше, є майже точкою, коло котрої починає обер сьвящеників, позаяк не переведено ще австрийтати ся вся дотеперішна ситуация на правици. ско-угорскої угоди, вносить мінїстер фінансів
Як відносять ся до акциї »союза* прочі сторон- проект податку від продажи цукру і від транс
ництва правиці, покаже вже найблзша будуч- порту на приватних і державних зелїзницях.
ність. Сли Поляки і Молодочехи схотять піти Значить, платня повисша все ще непевна. В те
дорогою зазначеною начерком адреси тронової перішнім складі парламенту дуже буде тяжко
сли стануть на основі увзглядненя не тілько’ позискати більшість для тих нових податків.
специяльно своїх інтересів але й прочих народів Податок від цукру рівнає ся есконтованому
а передовсім національних меньшостий, то є вся векслеви без акцепту, а тарифовий податок зі
ка певність, що правиця стала би сильною і від згляду на нужденні тарифові відносини є впрост
перла би всякі змаганя своїх противників. Тим- не до принятя. А хоть і ухвалять нові податки,
часом до тепер акция Чехів головно увзглядняє то урядники не скористають майже нічого з підлиш чисто свої інтереси, а Поляки знов дивлять висшеня, бо через податок від цукру підскочить
ся косом на автономію національностий і не бу єго ціна, а через тарифовий подорожіють арти
ли би противні увійти в зносини з Німцями. кули живности, одїня і т. д. Так говорять ті,
В виду такого стану річий жадане руско-сло- що раді би увільнити від тягару промисловців
віньско-хорватского клюбу християньского, щоби і спекулянтів.
Праса привязує велику вагу до факту, що
правиця з’орґанїзувала ся на сталій, річевій основі взаїмного переведена тих жадань, які за цісар повертаючи з Пешту впрост з зелїзничого
значено в адресовім начерку, було доконечним. двірця поїхав до палати міністерства справ вну
Іак само як парляментарна кояісия почуло і трішних і забавив три чверти години у Гр. Баденього. «КєісЬзіуєЬг* виражає ся о візиті, що
правительство голос згаданого »союза*
В тій цїли вислав «Славяньский христ.-на- она не є актом відвідин хорого, позаяк ґр. Бародний »Союз«. таку заяву парламентарній ко денї є вже 8 днів по поєдинку і не є тяжко
місиї правиці:
хорий — але має політичне значїнє. Сим кро-
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з
ком монарх зазначив, що єго симпатин для ґр.
Баденього не ослабла і що обдаровує президен
та свого дальше цілковитим довірєм. Над сим
мусить застановити ся цілий парламент. Візита
цісаря зазначує, .що корона удобряє поступованє
правительства, що правлїнє ґр. Баденього стоїть
на сильній основі, бо на довірю самого монархи.
В виду такого стану річий, парламентарні меньшости мусять позбути ся надії', що повалять
міністерство. З тим фактом до тепер опозиция
не числила ся і через те зробили ся запізнаним
чинником в політиці. Опозиция не знала добре
ситуациї і видала оклик: уступленє ґр. Баде
нього. Тепер вже наглядно, як мало виглядів
до того. Опозиция повинна поставити собі те
пер питане, чи нема для неї якого виходу, бо-ж
тверда будучність єї чекає. Більшість повинна
знов памятати, що довірє монарха є головною
підставою правительства. Кожда більшість є
більшостию правительства, як то само через
себе розуміє ся. А от мимо сего, що нема
єдности межи ґр. Баденїм а більшостию, мимо
сего, що поступованє єї є більше независимим,
як того потреба, так все таки є она більшо
стию правительства, позаяк споюючим для неї
кітом є не що иньше а єї відносини до прави
тельства. Результат того є цілком поєдинчий.
Правнтельство з довірєм монарха є тревале, а
єго клієнти, сторонництва більшости, можуть
змінити ся. В сей спосіб нравительство має
лучшу карту і відповідно до того мусить біль
шість зачеркнути границі свого поступованя,
сли не хоче спровадити в своїх відноси іах за
колоту. Послїдний висказ »КеісЬ8і¥еЬг«-у треба
уважати за пересторогу для більшости, що она
не може ставити альтернативи правительству:
роби те, що ми хочемо, або ми з помежи себе
поставимо правнтельство. Сему стоїть на пере
шкоді довірє монарха.
В справі обжалованя міністрів порішила
парламентарна комісия заняти неутральне ста
новище. Обжаловані і обжаловуючі повинні са
мі межи собою тою справою занимати ся. Слибп однак хто з правиці бажав забрати в тій
справі голос, то лишає ся єму повну свободу,
але бесідників парламентарна комісия не ви
значує.

Н овинки.
— День імянин Є. В. цісаря обходив ся
в цілім краю як звичайно торжественно. У всіх
сьвятинях відбувають ся заздоровні богослуженя, в котрих беруть участь представителі властий державних, войскових, автономічних і молодїж шкільна. У Львові повівають з будинків
державних, автономічних і деяких приватних
хоругви о державних і краєвих красках.
— П. Віцепрезидент краєвої Дирекциї скарбу
др. Вит. Коритовский повернув з відпустки і об
няв урядоване.
— ІЗ Зарваницї В числі 208 »Руслана< вели
чає дописуватель проповіди голошені тепер в
Зарваници і каже дальше так: «варто би, щоби
хтось, кому постійнїйше відносини в Зарваници
звісні, подав імена тих людий (провідників) до
ширшої відомости, бо бувають там тепер такі
сили проповідниці, що старшина церкви і иньші
говорять. «Як Зарваниця Зарваницею — то ще
не чули ми таких хороших ироповідий, а бува
ли ми й по ріжних місцях.» Мені відомі постій
нїйше відносини в Зарваници, то-ж подам тут
імена проповідників, котрі частїйше там голоси
ли слово Боже.
Коли о. Білиньский обняв иарохию, то най
перші поспішили з духовною помочию славно
звісні місіонери теребовельского деканата. Ло
мимо умученя місиями, таки на прошене о. пароха они проповідували й в Зарваницї. Імена
їх: о. Токар, о. Сендецкий, о. Роздольский. Кромі тих проповідували частїйше: оо. Леонтович,
Одїжиньский, Бурачок, Баричко, Савула, Каргут,
Войтович, Богачевский, Лотоцкий, Носковский,
Залуцкий і иньші. Всі проповіди, котрі ми чули
в Зарваници, були дуже обдумані, практичні,
предмет популярно виложений і з чувством
та жаром виголошений. Хто слухав тих проповідий, той мусить признати, що Русь має тепер
так знаменитих проповідників слова Божого, що
сьміло ними може повеличати ся. Найлучшим
доказом того є слези виляті прочанами, той їх
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жаль і сокрушенє, що видна була на їх лицях. Най Европи ведені надією зиску запровадили льо
Господь кріпить їх сили! — Не далекий.
терию у себе. ІЦо знесене числової льотериї,
— З кругів судейских. Визначених міністер було завеїгди сполучене з перешкодами із стоством справедливости судейских урядників, ко сторони правительств, легко зрозуміти, коли ли
трим повірено чинности канцелярийних інструк ше розважити статистичне зіставлене тих вели
торів, є в цілій державі 46. Для округів апеля- ких сум, котрими розпалена пристрасть граня у
цийних в Кракові і у Львові установлено 13. Є народу наповняє державні каси. В р. 1868 став
ними повітові судиї: І) Казимир Кропачек з Коль- ки в самій Угорщині виносили 1.245,971 злр., а
бушови, 2) Кароль д’ Абанкур з Журавна 3) Ів. чистий зиск держави виносив 1.084.326 злр.
Луцкий із Старого Санча, 4) Юлій Донїґевич з •В 1896 р. ставки на льотерию побільшили ся
Кіцманя (Буковина) 5) Йосиф Левіцкий з Забо- в троє, а чистий зиск виносив 1.712.061 злр.
лотова і 6) др. Кароль Войнарович із Становець В кождім тягненю брало участь до 70.000 гра
(Буковина). Секретарі ради: 7) Вільгельм Зайдль чів, а найбільша ставка в Уговщинї виносила
з Кракова, 8) Гуґо Крулїковский з Перемиш 1000 зр. Задля числової льотериї відбуло ся боля; ад’юнкти судові: 9) Йсиф ґр. Калїнов- гато кримінальних процесів, з котрих стоїть ще
ский зі Львова, 10) Володимир Лучкевич з Бел- в памяти публики голосний процес Мельхіора
за, 11) Станислав Кривульт з Вадовиць, 12) Йо Фаркаша, що в підступний спосіб виграв 480.000
сиф Панек з Кракова і 13) Жджари-Жджарский зр. та зате відпокутував кількалїтною тяжкою
із Золочева. Всі висше наведені удають ся до вязницею.
Саксонії, а то до судів в Дрезднї, Липску і Ка— Смерть від ґранату найшов коло Вінерменци, щоби обзнакомити ся з уладженєм тамош- Найштадт гандляр ярин Керн. Ходячи по селі
них канцелярий судових і інституций судових за закуином товару, наздоптав ногою на ґранат,
виконавців. Після мінїстерияльної інструкциї, бу що лежав при дорозі. Наступив вибух, котрий
дуть інструктори в цїли улегченя переходу з до- пошарпав нещасному обі руки а один відломок
теперішних судових урядів до нових, об’їзджати зелїза ударив єго в чашку. Ранений умер в шпи
в послїдних б. р. і в перших місяцях слідуючого талю.
року суди колєґіяльні і повітові, щоби найперше
— Марко Твен у Відни. Славний американьпомагати при уряджуваню судових канцелярий ский гуморист Твен, котрого властиве імя є
і цілої служби манїпуляцийної, а відтак уділяти 8ашие1 Ьап«Ьагпе Сіетепз, приїхав з жінкою і
рад, всказівок і практичних поучень так судей- двома доньками до Відня, де забавить через ці
ским урядникам, як і то головно — урядникам лу зиму. Доньки єго, 14 і 18 літні панни, бу
канцелярийним. Особливо мають звернути ува дуть учити ся музики у славного пянїста Лєгу на зміни, введені новою судовою інструкци- шетицкого. Віденьчуків дуже зацікавив сей амеєю що до урядженя теперішного протоколу по- риканин. Є се потужний мущина, з густою
давчого.
чуприною, мимо 62 літ віку. Зазнав він в житю
— Помножене старосте в Галичині'. Після по всілякої судьби: був зецером, моряком, копачем
голосок в найблизшій будуччинї будуть утворе золота, секретарем, а в кінци редактором і від
ні нові староства в Галичині. Рішене що до тоді поСьвятив ся літературі, де здобув собі ду
числа і місць ще на разі не наступило. Імовірно же високе становище.
на Печенїжин і Зборів рефлектують в першім
ряді.
Вісти з Еп. Перемискої.
— Розбійничий напад. Заможний господар з
Дрогомирчан, Іван Кох, одержав онодї 2000 зр.
Ново-поставлені пресвитери дістали сліду
за млин, що єго продав якомусь жидови. Коли ючі посади: Емил. Крайчик завідательство в
вечером повертав з сусїдного села Клузова до Волчухах дек. судово-вишеньского, €вг. Кульмів, напало на него кількох парубків, повалило чицкий завідательство в Годинях дек. мостина землю і зачало окладати кулаками і киями ского, Андрей'Бенцин сотрудництво в Лежайску
по голові. Кох видячи небезпеку, удав по кіль дек. канчуцкого, Ів. Балюх сотрудництво в Кукох ударах убитого і то так добре, що парубки нинї дек. жовківского, Иосиф Каранович сов переконаню, що вже не жиє, лишили єго-па трудннцтво управляюче в Скваряві новій дек.
дорозі, умовивши ся, що цізнїйше кинуть єго жовківского, Вас. Лициняк сотрудництво в Мо
до води. Забрані гроші укрили під стріхою су стах великих дек. угнівского, Мих. Попель со
сїдного будинку, взяли з собою лише кількаде трудництво в Криници дек. мушипьского, Вас.
сяти ґульденів на піятику. По відході парубків Кункевич сотрудництво в Тарнавцї дек. яслиперечекав Кох якийсь час, відтак підніс ся, за ского. — Узнане і похвалу за ревне удїлянє на
брав гроші з під стріхи і заволік ся до дому. уки релїґії в народних школах дістали оо. АлеЦіла справа пішла тепер перед суд а лакомі на ксандер Чайковский парох в Дашівцї, Григ. Вачуже добро пташки отінили ся в клїтцї.
силькевич парох в Лужку дольнім, Леонид Ше— Намірене самоубийство. Онодї вечером меляк експозит в Тершові. — Ординаріятскими
стрілив до себе академик Хаїм Бадер, родом з шкільними комісарями для деканата белзкого
Роздолу, два рази з револьвера. Кулі однак не іменовані: 1-им о. Вас. Чернецкий декан і па
перейшли через чашку, до котрої були виміре- рох в Сїльци белзкім, ІІ-им Теодор Карпяк па
ні, отерли ся лиш о кість і роздерли шкіру. ГІО- рох в Белзї. — Канонічну інституцию на Ольготівлє стациї рятункової відставило єго до голов шаницю дек. яворівского дістав о. Теофіль Ляного шпиталю в стані не загрожуючім житю. тошиньский. — Завідательство в Горинци дек.
Причина самоубийства не звісна.
любачівского дістав о. Ник. Папьковский.
— Побільшене краєвої оборони, від чотирох літ
проектоване через чисельне піднесене єї кадрів,
буде тепер здійснене — як се заповідає прелїмінар буджету слідуючого року — але в розмі
рах о много меньших, нї'ж се первісно був намір.
Відень 5. жовтня. Клюб Стояловцїв з’орґаЯк звісно, піхота австрийскої оборони краєвої
складає ся доси з 26 полків піших, кождий з них нїзував ся. Предсїдателем зістав пос. Данєляк,
із 3 або 4 баталїонів вільних, а також кадрів 1 заступником єго пос. Шаєр, секретарем пос. кс.
баталїону резервового і 1 баталїону доповняю Щпондер.
чого. Отже тепер вісім з тих баталїонів резерПетербург 4. жовтня. Дня 3. жовня віддано
вових буде замінених з днем 1. жовтня 1898 ро
ку на баталїони пільні, до котрих полки, числя- до ужитку зелїзницю з Вологди до Арханґельска
чі по 4 баталїони, додадуть таку скількість над Білим морем.
людий, що повстануть три нові полки піхоти
Атини 4. жовтня. В склад нового кабінету
оборони краєвої, числячі по 3 баталїони, а за входять: Цаіміс для справ заграничних, Смоленьгальне число баталїонів всіх полків буде вино
сити сто, або о вісім більше ніж тепер, поділених ский для війни, Корпас для справ внутрішних,
на 13 полків по 4 баталїони і 16 по 3 баталїони. Штрайт для фінансів. Таман для судівництва,
Відповідно до сих змін наступить новий поділ Ііанаґіотопульо для просьвіти і Гадіїкіріяко для
територияльних коменд краєвої оборони, а імен маринарки.
но будуть установлені три нові доповняючі оАоста 5. жовтня. Льокомотива поїзду осо
круги краєвої оборони (для трех нових полків)
бового
вискочила з шин і упала в пропасть.
а також вісім окружних коменд посполитого ру
шена (для осьми нових баталїонів). Помножене Машиніст, ведучий поїзд і паляч згинули — де
стану презенцийного жандармериї виносить 15 сять осіб ранних.
офіцирів (12 рахункових), 1 вахмістр, 132команМадрит 5. жовтня. Склад нового міністер
дантів стацийних 1 317 жандармів.
ства
слідуючий: Президию обіймає 8а§аз1.а, Си— Послїдний день числової льотериї в Угорщи
ні Як звісно, то в Угорщині числову льотерию уоп справи заграничні, Кошегоу — бігоп теку
правнтельство знесло, і ото в Германштадї від справедливости, Генерал Соггех теку війни, контрбуло ся сими днями нослїдне тягнене того прав адмірал Вегшезо маринарку, Ьорег Риі^сегтег
дивого нещастя убожілих верств людий. Льоте фінанси, Сарбероп справи внутрішні, ґр. Хіциепа
рию винайдено в Генуї 1620 р. і тоді немали
понятя о тім, що винаходять найбільшого еко публичні роботи а Могеі кольон'її.
номічного ворога людскости. Майже всі держави

Т ел єґр а м и .

від давна уживані і знаменитим успіхом

Головний склад в аптицї

увінчані средства.

Жигм. Рукера

Ціна фляшкй з приписом ужитя 40 кр.,
,

кабзул ок

80

кр.

. 161 68-?

лід „Срібним орлом“ у Львові.

4
Розклад їзди поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го жовтня 1897.

Цінник львівскої палати торговельної
і промислової.
Львів дня і. жовтня 1897.

пла жада
тять
ють
зл. кр. зл. кр.

І. Акциї за штуку.

Зєлїв. г. Кар. Людв. по 200 зл. мк.
Зєлїв. Львів-Черн.-Ясси по 200 зл. валь
србл............................................
Банку гіпот. гал. по 200 зл. в. а. .
„ кред. гал. по 200 зл. в. ав. .
Гарбарнї в Ряшеві по 200 вл. в. ав.
Фабрики ваґонів в Сяноку перед тим
Лїпінского по 500 кор. в. ав.
II. Листи заставні

215 —
282 —
380 —
—. —
200 —

її

218
285
890
210
210

Поїзд
посп. | особ
приходить

—
—

за 100 зл. в. ав.
110
100
96
100
97
97
97
97

її

її

20 ПО 90
— 100 70
70 97 40
50 101 20
60 98 2С
80 98 50
50 9- 20
10 97 80

1-30

97
102
102
100
96
103
—
97
97

7-30
7-50
752
805
815
825
9-Ю
1035
115
1-40

Г50
215
230

525
5-35
545
Ніч
3754

III. Облїґи за 100 зл.
Гал. фонду пропінац. 4°/0 в. ав. .
Буков. „ .
„
5°/„ „ „
Комунальні Банку кр. 5"ІЛ (2 ем.) .
„
„
„ 4>/,’/0 (3 ем.)
Зелїзницї льокальні 4% по 200 кр.
Позички краєв. 6°/0 ва. з року 1873
„
„
4»/„ „
„
1891
„
„
4“/0 по 200 кор. зр . 18! З
„
м. Львова 4" „ по 200 кор.

80 98 50
75 — —
10 102 80
10 100 80
50 97 20
—
— ——
80 98 50
97 70

25 25
42 —

27 25
——

V. Монети :

Дукат цїсарский
Наполеондор
Гіів-імпериял
Рубель росийскии срібний
і,
„
паперовий
100 марок нїмецких .

5
9
9
1
127
58

62
Б
49
9
55 —
1
20
50 128
55 59

до Львова

8-45

9-43
950
1000

72
59
—
25
50

з Іцкан
„ Янова
„ Тернополя на Підзамче
„ Лавочного
„ Тернополя на головний дворець
„ Сокаля
„ Кракова
„ Ярослава
„ Янова
„ Кракова
„ Сколього (Гребенів від ,0/, до 31/а)
„ Черновець
„ Підволочиск на Підзамче
„
„
„ головний дворець
„ Сокаля
„ Підволочиск на Підзамче
„ Іцкан

6-00
6’55
800
815

„

з-зо

10-20

„
„
„
„
я
„
„
„
„

12-10

„

849
9 01
910
9-30

зі Львова

0 ГОДИНІ

з
„
„
„
„
„

5-ю

IV. Льоси.

Міста К р а к о в а .................................
,, Станиславова . . . .

ІІ0 Ї 8 Д

посп. | особ.
приходить

О ГОДИНІ

250 — 260 —

Банку гіп. г. 5% в. ав. з 10°/о пр. .
„
„ „ 4‘/,7о ,, льос в 50 л.
„
„ „ 4°/„
„ в 601 по 200 К
„ краєв. І'/2°ІО в. ав. льос в 51 л.
„
„ 4°/0 в. ав. льос. в 57 л.
Тов. кред. гал. вемс. 4% (першаеміс.)
„
„
„
4% льос. в 41'/а літ
„
4в/о
в 56 літ .
її

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

6-00
6-Ю
615
8-40

155
2-08

до Підволочиск з голови, двірця
Іцкан
Підволочиск з Підзамча
Іцкан
Кракова

645
8-55
9-20
9-25
9-40
10-05
10-27
1045
1-04

Сколього (до Гребенова від —»*/,)
Сокаля
Янова
Підволочиск з головного двірця
„
з Підзамча
Іцкан
Янова (лиш в недїлї і сьвята)
Підволочиск з головного двірця
„
з Підзамча
Брухович що неділі' і сьвята до даль
шого заряджена
Черновець
Кракова
Янова
Сколього (від '/, до ” /, з Стрия)
Ярослава
Зимної води що день до дальшого за
ряджена
Брухович

2-31

240
2-50
Підволочиск на Підзамче
3-00
„
„ головний дворець
3-05
Кракова
4-40
Підволочиск на головний дворець
3-40
Кракова
Янова тілько в неділі' і сьвята що день
3-48
а від І6/5 до 8,/„ в будні дні'
Ніч
Брухович тілько від
аж до дальшого
4-Ю
заряджена
5- 20
Кракова
6-24
Брухович тілько від Ч, до
6-45
Янова (від |5/в дня 81/в в недїлї і сьвята)
705
Іцкан, Бергомету з виїмком понеділка
7’25
Кракова
7-30
Підволочиск на Підзамче
7-47
Іцкан
8-50
Підволочиск на головний дворець
10-30
Сколього (лиш від ‘ / ДО °*7,) Стрия,
Хирова
10 50
1Г00
Лавочного
1137

Кракова
Лавочного
Янова лиш ь будні дни
Кракова
Сокаля
Тернополя з головного двірця
Лавочного
Тернополя з Підвамча
Янова в недїлї і сьвята
Іцкан
Кракова
Підволочиск з головного двірця
„
з Підзамча
ЗАМІТКА: Пора нічна числить ся від 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.
ДО

і

АҐЕНЦИЯ ЧАСОПИСИЙ

ДНЬСТЕРЬ
ТО ВАРИСТВО

В З А ЇМ Н И Х

А. л я н д о в о к о г о

а

у Львові, Пасаж Гавсмана (Ґранд-Готель)
приймає передплату на веї часописи у всяких язиках і доставлює їх
до дому без всякої доплати.

ОБЕЗПЕЧЕНЬ

У ЛЬВОВІ
в домі »ГІросьвіти< Ринок ч. 10.

■К

перше і одиноке руске товариство асекурацийне припоручене Всч. Духовеньству
і всім вірним через Ем. Кард. Митр, і Преосв. Еп. Ординарияти всїхтрех Епархій,

обевпечає будинки, худобу, господареві знаряди, збіже в зерні і соломі,
еїно в стогах і будинках против шкід огневих за можливо най низшою оплатою'
Шкоди ліквідує ся і виплачує ся сейчас по пожарі а договори виклю
чені з першими Товариствами контрасекурацийними подають „ДнЬстрови“
можність обезпечуватн і виплачувати і найвисші суми.
Поліси »Дністра» приймає Банк краєвий при позичках гіпотечних.
На житє можна обезпечати ся через „Днбстер-ь“ після всіх можливих
комбінацій в Товаристві взаїмних обезпечень в Кракові, котре дає як найкористнїйші услівя і видає поліси і квіти в рускім яаицї.
Товариство взаїмного кредиту „Днбстерь“ стоваришенє зареєстроване
з обмеженою порукою, принимає від своїх членів і третих лиць вкладки
до опроцентованя по 5°/0. Ґарантия цілковита. Уділи но 60 корон. Позички
уділяють сн тілько властителям реальностий, вільних від тягарів, за пору
кою двох членів. З позичок відтягав ся десята часть на удїл.
Зголошеня о удїленє аґенциї в місцевостях де >Дн-Ьстер-ь« не є засту
плений, приймають ся.
(69—?)

В

$

НАРОДНА

ТОРГОВЛЯ

Сьвітло церковне

І

!
ж
ж*

ж

впрост з фабрики Іа по 70 зр., На по (54 зр. за 100 кіл. Іосо фабрика. ■ж
ж
В и н о

X
Ж

в бочках о 135 лїтрах, а то Самородне почавши від 70 зр.
ж
за бочку І о с о місце продукциї.
Ж
Зі складів висилає: КА ВУ но 5 кіл. носилках почт. в цїнї
по: зр. 9-20, Ю’20, 10-70, 11-20, а специяльність по 12-20 франко Ж
Ж ВИНО в 5 кіл. барилках по зр. З-—, 3'70, 4-Ю, 4-90 франко. — ж
Д? Ипьші товари по умірених цінах.
71—?

ж

Маґазин блаватних товарів

Дамскої конфекції/
Білизни

Дмитро Затурский

*

поручає свою

я-

ї V

приймав замовленя і посередничить в закупні':
ж

Я-

робітню обуви м у - *
ж е с к о ї, ж і н о ч о ї +
і для д їт и й

КУПО НИ

у Львові, улиця Коперпика ч. 5.

•к

Виріб тревалий і елегантний. Ціни
умірені. Замовленя з провінції! аала- Я
*ягоджує відворотною почтою.
140 11- -140

*

Вже появила ся з друку

РУСКА

або
Ш к о л а в а р е н я по р у с к и
містить 41 знаменитих зуп.
Всі печені, які тілько можливі: Во
лові, баранячі вепрові і т. д.
Байцованє шинок, роблене зна
менитих кишок і ковбас і т. п.
Мучні і яєчні страви
Б л и н и — П н з и і т. п.
Знамениті рускі пироги печені з
сиром, капустою і т. п.
Роблене вкусного набілу і т. п.

цінні папери

Контора виміни
ц. к. упр. гал. акц.

БАНКУ
Гіпотечного

Все в рускій мові.

Цїна 70 кр.
По надісланю переказом 76 кр. І
висилає франко Друкарня народова
Ст. Манєцкого і Спілка, Львів. Готель
Ж оржа.

м * „ е.

вильосовані

виплачує без потрученн
провізні або коштів

КУХАРКА

поручає
великий виріб сезонових
новостий, а також склад полотен,
шертінґів, хусток, ручників, сервет, обрусів,
скарпеток. — Робітня сукон і швальня білизни.
Прібки на жаданє висилає ся. Ціни як найприступнїйші. 151 19-47
Видав й відповідав за редакцию: СтвФан Кульчицкий.

Всілякі

Контора виміни і відділ
депозитовий перенесені до
льокалю иартерового в бу
динку банковім.

Т. А. КАЛЇЧЕК.
Робітня

убрань ж ін о ч и х
у Львові, Ринон ч. 25.,
(І. поверх)
, приймає всілякі замовленя і виготовляв їх з ґу стом і елвґанциєю після найсьвіжійніих журнал ів.
З друкарні В. А. Шийковского

