Ч. 226.

Львів, Неділя дня 5 (17) жовтня 1897.

Річник І.

і _ -------------------------Передплата
яв «РУСЛАНА» виносить:

в Австриї:
цілий рік .
пів року .
чверть року
місяць . .

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

За границею:
на цілий рік

ч

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

• Вирвеш ми очи і дупгу 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. Шапікевича.

Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвят
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. —
Реклямациі неоиечатані вільні
від порта. — Оголошена зви
чайні приймають ся по ціні
10 кр. від стрічки, а г -Наді
сланім» 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесеня по
16 кр. від стрічки.

•

паморочена
всякими
консолїдацийними з своїми засадами релігійними, з традици«сдєлками*, що они не тямлять ґенези сего ями народовскими, той Танячкевич, у ко
Общества; як Наумович, хоч вихвалював трого при кождій нагоді на устах оклик:
(-}-) Трійка опозицийних руских послів, спершу книжочки «Просьвіти* і признавав діти України! той мнимий Єзекиіл України!
котрі так радо кажуть себе величати по єї роботу, опісля умисно заснував Общество Мабуть своєю шапочкою прикрив він вже всі
своїх консолїдацийних дневниках «незави- ім. Качковского, щоби поборювати змаганя ті засади, бо тут треба було ради кацапснмпмп* (хоч се загально відомо, що они «Просьвіти*; як супротнв філій »Просьвіти«, скої помочи сплатити данину, яку винні
зобовязали ся за дану їм при виборах ка- засновувано філїі Общества; як Общество були «независимі* кацапскі прислужники
цапску поміч до всяких прислуг в користь змінило статут, щоби мало право на за за вибори. Справді доборолась Україна до
сеї кліки), мусїли тепер зложити першу да кладини читалень і суиротив читалень самого краю і можна з сьпівцем Слова о
нину на кацапскім жертвенннку. Данина та «Просьвіти« висувало читальні «Общества*. Полку кликнути: «О Руска Земле, уже
в користь кацагіскої кліки явила ся в виді Може бути, що в тямцї наших «независи- за шеломяном єси!
інтерпеляциї, внесеної п. О к у н е в с к и м на мих* затерли консолїдацийні »сдєлки« де
засїданю з дня 12-го жовтня 1897 в раді монстрант' православно-москвофільскі в ко
державній до мінїстра-президента яко упра ристь апостати (від віри і народносте!)
вителя міністерства справ внутріїпних. Сей Наумовича против сенїора Ставропігії Дра
Другий день парламентарної розправи над
документ вельми характеристичний для ре Шараневича; може »независимі« забули
справою обжалованя міністрів перейшов на са
презентантів т. зв. «народовскої опозициї« вже про те, з яких причин Др. Шараневич
мих поіменних голосованях над формальними
годить ся завести на вічну память до рус вимовив уміщене Обществу в забудованих
знесеними. І то заняло 5 годин часу. 0 го
кої літописи і длятого подаємо єго дословно. Ставроиигійского Інститута; може наші »независимі* і «вольнодумні* оиозицийники не дині 5. по полудни замкнено дискусию над тою
Інтериеляция звучить:
справою на внесенє п. Ґроса. Хід заеїданя був
«Просьвітне руске (?) »Общество ім. читали книжочок сего »многозаслужено і сьлїдуючий: По оголошенні, що заеїдане ство
Качковского* у Львові звернуло ся з по загально поважаного Общества«, де вели рене оповістив през. Катраіїн, що президент
чатком минувшого року ДО В. Ц. К. НаМІСТ; чає ся апостатів від віри і народності! рускої міністрів нредкладає проект закони о асекуництва у Львові з просьбою о позволенє і ставить ся яко взорець наслідувана; мо рациї будинків від огня.
на збиране публичних складок на будову же не читали виданої під фірмою секрета
Віцепрезидент Абрагамович відповідав на
дому для товариства в цілім краю, коли ря Общества Сави Дуди І л ю с т р о в а н о ї
онодїиіну
інтерпеляцию в справі предложеня
вже не від хати до хати, то хоч в приват І с т о р н ї, але таки заходом і коштом сего
справозданя
депутациї квотової. Посол Рус був
ній дорозі. Рескриптом з дня 13-го липня Общества, як се прилюдно признав на заг.
членом квотової депутациї і брав участь в єї
1896 ч. 6360 рішило в. ц. к. Намістництво зборах сам иредсїдатель Б. А. Дїдицкнй,
нарадах, проте мусить знати, яка запала ухвала
тої
псевдоісториї,
де
Івана
Грізного
вели
сю просьбу згаданого Общества відмовно
без поданя поводів. Подібна доля стрітила чає ся »добродієм« народу!! Алеж повинні що до друкованя і роздачи послам справозда
також рекурс Общества против згаданого би бути ще в тих хоч би консолїдациєю ня. Мені не вільно — говорив віщі. Абрагамо
рішеня в. ц. к. Намістництва у Львові до помрачених умах наших «независимих* вич, — відчитувати тут того справозданя депу
тациї квотової, (голоси: Чому?) понеже мусить
в. ц. к. Міністерства внутрішних справ живо в тямцї події на вторічннх зборах
заховати
ся в тім тайну. (Лівиця: Отже знов
Общества в Станиславові, де »народний
(рескр. з 17-го січня 1897 ч. 6957). <
тайний
рескрипт!)
Могу однак дати спранозданє
витія* З а х а р я к промовляв: «Нехай собі
»Зваживши, що руске (?) просьвітне
п.
Русови,
щоби
переконав
ся, що квотова десьвяткує унїю, хто хоче, а ми хочемо
Общество ім. Качковского у Львові поло
путация
на
засїданю
21.
мая
ухвалила дати
п р а в д и в о ї історнї і сьвяткованя 25-лїтножило великі заслуги (!) около піднесеня
справозданє
до
друку.
І
то
наступило
з кінцем
го ювілею Общества* і в тій цїли вніс,
просьвіти (?) руского народу в Галичині,
мая.
Розділити
однак
єго
не
було
часу,
понеже
щоби видано портрет Наумовича для роз
видало більш як 250 релігійно-моральних
парламент
відрочено
2.
червня.
дачі!. На внесенє Д у д и к е в и ч а предсїдаі популярно-наукових книжочок, числить
В нинїшних дневниках появила ся вість,
тель к р и л о ш а н и н Л и с е в и ч з К ут про
около 7.000 членів і має найбільше загаль
голосив зборам імя «народного витії«, а що вчера я утїк з мого постерунку не знаючи
не (?) поважане яко товариство, котре сто
єго внесенє грімкими оплесками однодушно що маю відповісти на запитане в справі т.
їть на в и с о т і ре л ї ґ ійн о-м о р ал ьно го
принято. Чиж се то удержуване в народі з. тайного рескрипту, (лївица сьміє ся і кричить:
в и х о в а н я народу (але в якім напрямі?!і
привязаня до руско-католицкої церкви і цілком слушно). Прошу приняти до ласкавої ві
Ред.), старає ся удержати в нїм п р и вярускої народносте?! Інтерпелянти самі в се домосте, що я не маю звичаю утікати з заняза н є до ц е р к в и і нар одно сти (але до
не вірили і тому пропустили н а з в у ц е р к в и тих мною становищ. Від вчерашної відновіди я
якої церкви і народносте?! Ред.), зважив
і н а з в у н а р о д н о с ти , для якої Общество не відступаю. Сказав я вчера: »Впрочім не маю
ши дальше, що се товариство не посідає
удержує
п р п в я з а н е в н аш ім н а р о д і. права ставяти подібних жадань до президента
ніякого маєтку, а єго доходи обмежають
Они
самі дуже добре знають, що Об міністрів<. Президия палати має в першій лінії
ся на річні вкладки членів по 1 зр., а нащество
ім.
Качковского є противником сповнити ухвали палати, але не желаня, вискаєм льокалю для товариства дає ся обігнати
»Просьвіти«,
щ о оно має виразні москво- зані поодинокими послами.
лише великими, майже неосяжними жертва
П. Рус вніс, щоби над тою відповідна) офільско-православні
тенденцій, а при всім
ми материяльними;*
тім, знехтувавши «народовскі традициї*, творено дискусию. Внесенє відкинено 136 голо
»Зваживши всі ті обставини, ставлять на котрі так часто они і консолідацийне сами проте 115.
підписані до міністра внутр. справ ґр. Ба- »ДФло« люблять покликувати ся, забувши
П. Вельнгоф ставив внесенє, щоби над
д е н ь о го запи тане:
про свою власну церкву і народність, во відповідній віцепрезидента в справі тайного рес
«Які поводи склонили єго сему так за звеличили се Общество заборолом релі крипту з 2. червня отворити дискусию. Се вне
с л у ж е н о м у (?) і з а г а л ь н о п о в а ж а н о  гійно-народного вихованя і привязаня до сенє відкинено 153 голосами проти 105.
му Обществу відмовити позволенє на зби церкви і народности! Що до сего дав ся
Відтак почато відчитувати спис петиций,
ране, коли не публичних, то приватних ужити др. Яросевич — нічого дивного, бо серед котрих знаходила ся петпция Лишнї з
складок в цїли побудованя дому для Обще у него нема церкви і народности — він Галичини о поміч наслідком елементарних не
ства, тим-більше, що в. ц. к. Міністерство социялдемократ; що до того дав ся ужити щасть. При тій петициї забрав голос о. Таняч
сврав внутр. рішенєм з 11-го мая 1894 др. Окуневский, також легко зрозуміти, кевич, щоби єї підперти. Однак розпочав довгу
ч. 2406 иольскому гімнастичному товариству бож він дав на три боки цертифікати і промову. През. Катрайн перервав бесїдникови і
»8окбї« у Львові позволило на такі склад сьвященикам перед виборами і радикалам зробив увагу, щоби держав ся річи і реґуляміну і
ки.* Др. О к у н е в ск и й , Др. Я р о с е в и ч , і Дудикевичеви — дарма, що на «Бесіді* ограничив ся до поставлена внесеня. От. Таняч
Т а н я ч к е в и ч і 18 лібералів і націоналів не хотів явно пристати до пропонованої кевич: Дуже прошу, прецінь підперти петици:
нїмецких.
Романчуком коалїциї народовско-кацапскої; вільно. ІІредсїд. Катрайн: Охотно позволив би
Отаке с ь в і д о ц т в о виставили Обще він ласить ся і ґр. Баденьому, бо всего вам говорити так довго, як вам подобає ся, але*
ству ім. Качковского «независимі* посли! того єму потреба. Але як міг о. Таняч не могу. (сьміхи). Лївица мала охоту велику,
Може у них вже так коротка память, за кевич погодити ті возвеличуваня Общества щоби о. Танячкевич погорив собі і стала клика-

Кацапскі прислужники.

Рада державна.

2
ти: Говоріть, говоріть дальгие. Презид. К а т 
рани: То до ничого не допровадять покли
ки; говорити дальше сам реґулямін не позваляє (веселість). О. Т а н я ч к е в и ч видячи що
такой не йде, ограничнв ся в кінци на тім, що
нрипоручив віддати нетицию буджетовій комісиї. Поіменного голосованя не жадав. П. Ф у к с
вніс, щоби петицию громади мійскої Ляйна втя
гнути в цілій основі до протоколу і щоби над
тим внесеиєм голосувати поіменно (іронічні бра
ва). Внесене гіринято в поіменнім голосованю
101 голосами проти 27. Було ще більше петиций, при котрих ставлено такі самі внесеня, як
при попередній. Над всїми петициями голосовано
поіменно.
По петициях забрав голос и. Ф у н ке навязуючи до вчерашної інтерпеляциї Руса і ска
зав, що в інтересі правди лежить пізнати совістно зміст тайного рескрипту, тож поставив
внесене на відроченє палати через так довгий
час, доки міністерство не дасть палаті повного
тексту тайного рескрипту з 2. червня і доки
жождий член не дістане одного екземпляра того
;розпорядженя. Голосовано поіменно і внесене
упало 161 голосами проти 139.
Социялїст Р е с е л ь жалував ся на те, що
більшість поминула социялїстів при виборі до комісий, хоть на попередній сесиї зробила правиця в тім
зглядї умову з социялїстами і жадав на се від
повіді! від президента палати. Президент від
повів, що мішати ся до укладаня листи канди
датів до комісий не е правом президента. На
се закричав В о л ьф : Знов маєте великий нон
сенс клюбової господарки. (Голосні оклики: ти
хо!). Окуневский жалував ся, що ані его, ані
о. Танячкевича, ані дра Яросевича не вибрано
до комісий. Социялїст Кізеветер зрезиґнував
з вибору до буджетової комісиї, щоби пустити
туди Дашиньского.
- Була вже четверта година пополуднії, як
приступлено до дневного порядку. Розпочала
ся дальша дискусия над внесеними Гогенбурґера і Вольфа в справі обжалованя міністра ґр.
Баденього за звісний рескрипт. Голос забрав
ґр. Д у б с к і, репрезентант клюбу нїмецко-лїберальпої т. зв. вірно-конституцийної більшої ІІОсїлости заявляючи: Сторонництво его уважає,
що тайний рескрипт не дає причин до іманя ся
найострійшого средства парламентарного, яким
є обжаловане міністрів, однак тенденцию ре
скрипту осуджує як найострійше, як се вира
жено на конференциї мужів довіря 11. липня у
Відня. Тож застерігає собі право модифікациї
свого внесеня на случай, слиби правительство
мало предложити дійсний текст розпорядженя.
Вкінци поставив внесене таке: Палата осуджує
творців повисшого розпорядженя, але над вне
сеними Вольфа і Гохенбурґера переходить до
дневного порядку, Відтак вніс п. Ґрос, щоби
замкнути засїдане. Президент Катрайн зробив
так, почім відчитано внесеня: Цени о відписане
податків 4. кляси від господарств, що не чи
слять трех морґів; Поповича о утворене апеляцийного суду в Чернівцях і р у с к и х п а р а л є л ь о к при тамошнім учительскій семинариї; Ґіжовского о запомогу для Радовець і Цінґера,
котрий просив, щоби комісия для ненарушимости посольскої видала єго судови, щоби міг
очистити ся з нечесних закидів роблених ему.

ленєм нових податків. Після »Ргахко-го Псппік-а*
вість ся має бути зовсім хибною. Не було ані
такого зібраня анї ніяких нарад.
Клюб християньско-славяньский грозить
опозициєю против угодової провізорні на случай,
сли би правительство до того часу не увзгляднило жадань всіх сторонництв, що входять до
єго складу.
П. Функе в розговорі з редакторем »Ви<1арезіег Та§Ь1і;-у заявив, що опозиция заведе найострійшу акцию против відновлена угоди. Рівнож
і п. Люєґер заповідає борбу против предложеня
угодового. Після думки Люєґера, австрийскі на
роди не стратять нічого, сли з днем 1. січня
1898. стануть цлові комори на граници австроугорскій. Трудно буде знайти більшість—думає
Люєґер—для провізоричної угоди в теперішній ЄЇ
формі, бож годі згодити ся на перевіз муки
з Угорщини і на тегіерішну пропорцию квотову.
До сеї разячої несправедливости трудно буде
знайти більшість в парламенті.
Діпавлї веде дальше переговори в справі
свого внесеня язикового з провідниками опози
циї, але не знаходить там приязного терену,
мимо того, що Поляки старають ся підпомагати
єто акцию. Запитуваний клюб християньскославяньский, як би він відніс ся до внесеня
Діиавлього, відповів, що в основі хорошій гадці
управильненя язикової квестиї він не може противити ся, противно він бувби за нею з цілою
готовостиєю, наколи би проект Діпавлього стре
мів до дійсного і справедливого порішена язи
кової квестиї запоручаючи основну рівноправ
ність язикову по всіх краях меньшостям націо
нальним. В теперішній однак єго формі не може
на иего згодити ся.
Рівнож заявив сей клюб, що ніколи не згодить
ся на специяльне полагоджене квестиї язикової
для Чехії. Клюб може тоді лиш осьвідчити ся
за язиковим управильненєм дорогою закона,
сли той закон обниме всі краї і національности.
В виду трудності!й, які в передодню пола
годжена угодової провізориї, нагромаджують ся,
ходять поголоски, що правительство думає відрочити парламент на два тижні. В тім часі ве
ло би правительство з цравицию переговори.
Майже ціла праса з виїмком »АгЬеііег 2 і £.«
признає бодай в деякій мірі, що бесіда ґр. Ба
денього в справі єго обжалованя за тайний рес
крипт викликала добре вражінє і не позістане
без додатних наслідків на поведене опозициї в
палаті.
Клюб консервативної більшої посїлости
ческої ухвалив домагати ся відданя законодав
ства в шкільних і промислових справах краєвим соймам, відвічальности намістника перед
соймом і розширена автономії.
В угорскім соймі вела ся також нарада
над помочию правительства для населеня діткненого елементарними нещастями. Горячо промавляв за більшою, як правительство визначи
ло помочию, опат Мольнар. Позичку правитель
ства в зерні на засів з обовязком звороту до 1.
жовтня назвав огидною лихвою, якої само пра
вительство допускає ся. Мінїстер Дарані наки
нув ся вельми пристрасно на опата Молїнара,
мимо сего бесіда о. Молїнара зробила велике
вражінє.
Конґрес католиків угорских збирає ся рі
шучо 11. падолиста в Пештї.
В Зарі арештовано дра Александра Мітро
Правительственний проект закона о убез- вича, редактора »8гЬзкі (Паз* під закидом дер
печеню будинків від огню містить кромі поста жавної зради, котрої мав допустити ся тим, що
нов о добровільнім убезпеченю також дальші перевів артикул з »Еі§аго» містячий розговор
постанови, після котрих краєве законодавство сербского мужа стану, Стояна Новаковича о бу
може постановити, що всі будинкі, або певні їх дучій великости Сербиї.
роди, з застереженєм певних виїмків мусять бу
В Загребі знов арештовано редакторів »ОЬти убезпечені від огню. Услївєм примусового гоги і Нгуаізко Ргауо». Підозрівано їх, що мали
убезпеченя є утворене краєвого загального за брати участь в забуренях в Сенїчику. По переведена убезпечень, котрого статути мусить по слуханю зараз їх пущено на свободу.
твердити держава. Краєві заведена асекурацийні
мусять основувати ся на взаїмности. Край не
потребує основувати нових товариств асекурацийних, але може заключити умову з їстную— Посьвященє церкви і школи. Дня 13 жовтня,
чими товариствами взаїмних убезпечень в цїли в день Покрова Пр. Богородиця, посьватив
перемінена їх на загально краєве заведене.
Преосьв. Епископ Перемиский Кир. Константан
Онодї донесли були ческі дневники, що Чехович церков в Яжові старім, повіта Яворівского. На богослуженю явили ся староста і бур
предсїдателї всіх урядничих товариств були зі містр
міста Яворова, а також маршалок повіто
брали ся, щоби запротестувати против сполучу вий ґраф Шептицкий, дооколична шляхта і мнована справи підвисшеня урядничої платні з ухва- жество народа з цілої Яворівщини в супроводі'

Вісти політичні.

Н овинки.

своїх духовних Отцїн, котрі громадно прибули
повитати і послужити свому Архїєреєви. По тор
жестві засіли всі присутні до обіду в домі о.
Льва, пароха. Другого дня т. є. 14. жовтня Преосьвящений Епископ упрошений репрезентанта
ми Яворова, відправив в Яворові службу Божу
і посьвятив там дім нової школи коронкарскої,
Школою тою завідує куратор ґр. Шептицкий.
Красне то а случайне торжество відбуло ся при
співучасти руского і латиньского пароха в Яво
рові, в присутності! всіх властий місцевих, все!
інтелїґенциї і міщаньства. В полуднє відбув
ся обід у бурмістра Яворова Пара, в честь Преосьвященого, на котрім були всі власти і дооколична шляхта. Вечером вернули Преосьвящений до Перемишля, де дня 16. жовтня обхо
дили 50-лїтні свої уродини. З прееьвященьством
їздили Вп. о. Войтович, крилошанин і о. Погорецкий, капелян.
— На вічу ф іл ії ,,Просьвіти“

в

Станиславові,

що відбуло ся дня ІЗ жовтня вивязала ся була
над першою точкою проґрами, т. є. над справою
подїльности грунтів горяча дебата. Висше двацять людий забирало голос. Здорові уваги були
п. Гурика, о. Бариша, о. Бачиньского, п. Полотнюка і п. Короля, делєґата головного виділу
»Просьвіти«. Остаточно збір рішив ся поки-що
против заборони дїленя, бо треба би перше при
готовити місце для тих, котрі грунту не дістан
нуть, а то через двигненє просьвіти, до чого
знов треба конче змінити теперішну хибну си
стему наук в школах, заложеня фабрик, "шкіл
промислових і т. д. — Другою точкою проґрами
був виклад д-ра Коцюби »о годівлі безрог«/ На
обговорене справи »Підгірскої спілки» для тор
говлї безрогими не стало часу. Люди, котрі
більше в тій цїли прибули, зводять вибачити, а
заразом приняти до відомости, що по роботах
буде скликане віче чисто в справі торговлї. —
Тимчасом просить ся дальше посилати уділи на
адресу: М. Кушнір, начальник »Народної Торго
влї» в Станиславові.
— »Школьска Матіце чесна», заложена 1880
року, служить на взір, кілько можна зробити
спільними силами там, де є добра воля. Ціль єї:
закладати народні школи, ґімназиї і захоронки.
Средства до осягненя сеї цїли — то добровіль
ні, звичайно дрібні лепти. В протягу перших пяти літ свого істнованя зібрала сеся Матиця
804.000 зр., а в однім пятім році мала 149.793
зр. доходу. Капіталу сего ужито на удержанє 33
захоронок, 23 шкіл і 2 ґімназий. В 1890 Матиця
обходила десятилітні роковини свого заснованя.
Загальна сума зібраних в протягу тих десяти
літ жертв виносила 1,578.086 зр., а видатки вий
шли до 1,367.800 зр. В одинайцятім році свого
істнованя удержувала Матиця 1 ґімназию, 33
народних шкіл і 33 захоронок. До 1895 р. зі
брала она над 2,500.000 зр. Нині удержує она
47 народних шкіл о 123 клясах, 41 захоронок о
55 відділах і одну цілу ґімназию. У всіх тих
научних заведених учить ся над 14.000 дїтин. В
1895 р. дійшли видатки Матиці до 237.922 зр.
річно.
— Переносини мощий Копітара і Бука Караджі-

ча: До нашої звістки про се торжество доба
вляємо ще, що наше Н а у к о в е то в. і м.
Ш е в ч е н к а було з порученя виділу репрезен
товане п. послом Ол. Барвіньским і дром. Ол.
Кулачковским, ред. »Вістника з. д.«. ГІрияву делєґатів нашого товариства підніс з подякою го
лова комітету радник двору Шуклє в своїй про
мові, котрою відкрив торжество.
— Результат учительских іспитів. Дня 15. с.
м. пополуднії скінчили ся іспити в учительскій
семинариї у Львові. Іспити розпочали ся 21. ве
ресня і тривали аж до 15. жовтня, а зголосило
ся до них 186 кандидатів і 391 кандидаток.
Іспит для шкіл народних зложило: з відзначенєм 1 кандидат і 24 кандидаток, без відзначеня
23 кандидатів і 53 кандидаток, відступила одна
кандидатка, репробовано 3 кандидатів і 3 кан
дидатки. З викладовим язиком руским і польским зложило 17 кандидатів і 22 кандидаток,
з язиком польским 7 кандидатів і 52 кандида
ток, з викладовим язиком руским, польским і
нїмецким 1 кандидатка, з польским і нїмецким
зложили 2 кандидатки.
Іспит видїловий, ґрупа І.: зложило 14 кан
дидаток з відзначенєм, без відзначеня 5 канди
датів і 9 кандидаток, відступило 2, репробовано
1. — 14 кандидаток одержало право учити язи
ка нїмецкого, одна руского.
В ґрупі II. зложила одна кандидатка з від
значенєм, 4 кандидатки і 6 кандидатів без від
значеня, репробовано 1, відступив один. Чотирох кандидатів узискало право викладати в
язиці рускім, польскім і нїмецкім.
В ґрупі III. зложило 3 кандидатів, 2 кан
дидатки, відступили дві і один кандидат, репро
бовано дві.
Іспит доповняючий з язика руского зло
жили 3 кандидатки, з нїмецкого 9 кандидатів
і 3 кандидатки.
Як з повисшого представлена легко осу
дити, результат іспитів є дуже добрий.
— Жнива за границею. Австрийске міністер
ство рільництва оголосило на підставі справоздань консулятів результат сегорічних жнив

з а границею. В північній Німеччині що-доскількости випали жнива не гірше як минувшого
року, але якість зерна не є найліпша; бараболі
і бураки дадуть добрий збір. В полудневій Ні
меччині збори завели: пшениця і жито дали се
редні збори, ячмінь і овес добрі; осінні роботи
стримані. — В Голяндиї випали жнива на спіль
ність добре, на зерно зле. — В Анґлїї сегорічні
збори не гірші від торічних. — В Ішпанїі на по
бережу і в околицях низше положених пшениця
перепала а в Кастилії і Андалюзиї збір пшениці
дуже добрий, за те ячмена хибли. Збори в Порґалїї дуже хороші. — У Франциї зібрано лише
33—90 мілїонів гектолітрів пшениці (минувшого
року було 119 мілїонів), зерно дуже дрібне. —
Швайцария виказує хороші збори. — В Італії
випала пшениця о 35°/О гірше як торік, а кукуруза дасть заледви 60°/о пересічного збору. —
В Сербії урожаї не дописали. — В Румунії' пше
ниця і ячмінь дали збір середний, жито і овес
мірний, а кукуруза добрий; пшениці є меньше, за
те ячменю і кукурузи більше як торік.—В Болгариї не достає в пшеници 60, в житі ЗО а в ячмени 20 процент; кукуруза така сама як і торік.
Туреччина евроиейска потребує на покритє не
врожаїв чужого збіжа. За те в азийскій Туреч
чині урожай є о 15—20 проц. ліпший як минув
шого року. — В Росиї дала пшениця дві третини
а жито половину того, що торік. — В Америці
зародило: пшениці є 540 мілїонів бушлїв, а жи
та іце більше, вівса 735, ячменю 68 а кукурузи
1750 мілїонів бушлїв.
— Зрозумів виклад. Учитель викладав в сельскій школі фізику про горінє. По прочитаню,
пояснешо і повтореню дотичного устуна з чи
танки, отже по страті кількох днів, задає шко
лярам па сю тему задачу н. з.: Кіоге сіаіа раЦ
зі? і со зі? рггу раїепіи и’уіхуагга? Поправляю чи
задачі подибав ревний педаґоґ таке »\уургасомігапіе»: Те сіаіа кіаге йгузгд, па Іепі зтесіе а
роїет Рай Во£ ісЬ ггиса бо ріекіа. ЇУазуІ Нойо-игаиуд. Факт сей лучив ся у нас, в східній Гали
чині, де від кількох літ позаводжено для наро
дних шкіл найдивачнїйші інструкциі, приписи і
формулки, після котрих мають просьвіщати ся
тверді, що правда, і неподатні уми школярів, з
особлившим натиском на се, щоби »исгпіоше роргаигиіе зі? игуга/аіі ро роїзки». І стало ся все
по закону. Учитель виложив предмет після інструкциї, ученик ионяв добре »з?гук іуукіаііожу»
і в задачі! виразив >роргалупіе« нісенітницю.
— Судьба новобранця. Як тяжко приходить
ся нашим воякам відбувати війскову службу і
до чого туга за рідними сторонами може їх
спонукати, сьвідчить подія, яка лучила ся сими
днями на цитадели у Львові. Бідолашний ре
крут не міг ніяк навикнути до нового житя,
тяжкої служби і безвідкличних розказів капра
ла, отже постановив каліцтвом власного тіла
освободити ся з неволі. Роздобув за 2 кр. ножик-колодачик і відрізав собі палець правої ру
ки з наміром, зголосити ся в найблизшім часі
до рапорту яко «марод». Але заким се насту
пило, найдено на подвірю під касарнею єго па
лець і на таке согриз ііеіісіі потягнено бувшого
єго властителя сейчас до відвічальности. Не по
могло оправдане рекрута, що палець єму відігнив _ єго засуджено безпроволочно на 6 мі
сяців вязницї і в додатку на 4 літ служби.
_ Рай для зятів. Гомер писав о Етіопах, що
то наймудрійші люди на сьвіті. Сей висказ має
свою вартість і нині, бо в державі Менелїка є
звичай, що строго забороняє матери відвіду
вати замужну доньку через цілий рік по слюбі. Сама Менелїкова ’мусїла піддати ся сему звичаєви. Опісля вільно справді відвіджувати ся,
але всякого рода непорозуміня межи тещою а
зятем уходять там за велику неприличність і опінїя публична кладе єї безуслівно на рахунок
тещі. Здало би ся у нас завести такий мудрий
звичай!
— Смерть з голоду. Йосифа Лишків, зарібниця,
їхала онодї електричним трамваєм з трилїтним
синком до шпиталю, і заким доїхала на місце,
синок по дорозі умер. Прикликаний лікар орік,
що смерть наступила з голодового обезсиленя.
— Американьске кладовище. Кладовище узна
но в Америці за дуже придатне поле до реклями. І так війшовши до такого місця смерти,
читаємо передовсім оповіщене в величезних роз
мірах і з таким змістом: »Пийте пиво Лопез-а,
а не увійдете тут так скоро!» або: >їджте завсїгди какао лише з фабрики X., а не скоро
поховають вас тут!» Кидаємо оком на гробівцї
і читаємо в марморі вирізані слова: »Тут спо
чиває Джон Сміт, відобравши собі житє вистрілом з револьвера, котрий убиває відразу. Є се
оружє системи У., котре найвідповіднїйше в тій
ціла». А на иньшім гробівци: »Тут епічне ко
лись Джеме Б., що посідає тепер кольосальний
інтерес комісовий, улиця Н. Н. ч. 97». Деинде

нарешті ^найдемо подібну напись: »Тут лежить
Єремія Й..., знаменитий муж і лагідний отець.
Непотїшима вдова, в надії, що колись получить
ся з ним, веде дальше інтерес перевозовий небіщика. Прохожий чоловіче, зітхни за помершого, перечитай понизше адресу і запиши єї до
своєї нотатки».
— Клопоти ФІльозОФа. В Чернівцях мешкає при
ул. рускій один окінчений слухач фільозофії М.,
котрого фахом є хемія. В тім самім домі, від
ділені тоненькою стіною, жиє фризиєр з своєю
молодою жінкою і слугою. Молода залюблена
пара все пересиджувала вечери разом; фризиєр
голубив свою жінку; не обійшло ся без поці
лунків і любощів, — а бідний фільозоф мусів
то слухати. Стало єму маркотно самітному, най
шла на него туга і він втікав з хати, аби хоч в
гарній природі найти сяку-таку відраду. Ходив
сюди-туди улицями, зайшов навіть у лісок —
дарма, єго таки тягло назад до хати. Приходить,
а ту молода все ще не може досить налюбувати
ся собою. Фільозофа взяла нетерпячка, а неба
вом став навіть заздрісний. >Що то думає, они
такі щасливі і мені лише оскому роблять. . На
віть при книжці не дають мені сидіти!» Загадав
фільозоф страшне, треба псувати втіхи молодої
пари. Злоба взяла у него верх. Зробив малу дір
ку в тоненькій стіні і коли молода пара саме
присягала собі вірність аж до смерти, пускав
тою діркою приготовлений амоняк! Неприємно
наполохані зривали ся фризиєр зі своєю жін
кою, шукали за причиною того несамовитого
запаху і в кінци таки винайшли виновника. Те
пер фільозоф буде мусів толкувати ся перед
судом.
— Дентист мілїонером. Др. Т. Ерапз, славний
америк. дентист, замешкалий в Парижу, котрий
від 40 літ лічить і вставляє зуби королям, ціса
рям і князям в Европі, поїхав назад до Амери
ки. Привіз він з собою свою жінку, помершу в
Парижу, котру хоче похоронити в Філадельфії.
Той доктор має 75 літ і за цілий час свого лїченя заробив на зубах тілько 25 мілїонів дола
рів (около 50 мілїонів злр.). Добре працював.

Порошок до зубів
Г айдера

Найліпший, нешкідливий порошок до чищеня зубів о сильнім запаху мятовім, не
стираючий емалїй і надаючий зубам сніжну
білість.

Іменованя, перенесеня, відзначена, конкурси.
— Іменованя. Львівский ц. к. висілий Суд краєвий іменував: канцелярийними офіциялами
в ІХ-ій класі ранґи начальників урядів помічних;
Казим. Лопушаньского в Самборі для Самбора і
Володисл. Вархаловского в Золочеві для Золочева; ад'юнктів дирекциї урядів помічних: Авг.
Де Льожа у Львові для Львова, Едв. Звєржиньского у Львові для Бурштина, Ігн. Крушиньского у Львові для Буска, Вільг. Рафаловского у
Львові для Зборова, Сильв. Годолього у Львові
для Львова; ад’юнктів канцелярийних: Кар. Еберлього в ІІеремишли для Перемишля, Гр. Коморовского в Тернополі! для Тернополя, Альб. Кухарского в Самборі для Сянока, Кар. Будковского в Станиславові для Бережан, Ів. Вощиньского в Коломиї для Коломиї; офіцияли висшого
суду краєвого Здисл. Зиґмунтовского у Львові
для Станиславова, ведучого книги ґрунтові Арт.
Стшетельского в Дрогобичі! для Дрогобича, се
кретаря повітового Авг. Ерлїха в Раві для Тов
мача; ад’юнкта канцелярийного Стан. Сервиньского в Самборі для Стрия, офіцияла почтового
Юр. Моталя у Львові для Львова і ведучого
книги ґрунтові Пил. Пєцуха в Радехові для Радехова; начальників урядів помічних ведучими
книги ґрунтові в ІХ-ій кл. ранґи: Володисл. Бартошиньского в Перемишли для Перемишля і
Алекс. Герасимовича в Коломиї для Коломиї,
дальше ад’юнкта дирекциї урядів помічних Йос.
Качковского у Львові для Львова, ведучих книги
ґрунтові Павла Мошиньского у Львові для Бере
жан, Фр. Пивоцкого в Станиславові для Стани
славова, Йос. Ґолумунтовича в Коломиї дла Ко
ломиї, Кар. Годолього в Самборі для Самбора,
Людв. Тихого в Тернополі! для Тернополя, Мих.
Филиповского в Грималові для Стрия, Фел. Ж е
ребецкого в Чорткові для Тернополя, Павла
Оконьского в Бродах для Тернополя, Едв. Чайковского в Тернополя для Тернополя, Ів. Кота
в Рогатині для Золочева, Йос. Давида в Пере
мишли для Перемишля, Вас. Тимчика в Коломиї
для Коломиї, Леона Соханевича в Бурштині для
Золочева, Як. Мондшайна в Раві для Стрия,
Альфр. Судика в Калуши! для Золочева, Густ.
Гаґена в Бережанах для Бережан, Ів. Литвиньского в Бережанах для Бережан, Стеф. Кмиту
в Стрию для Стрия, Леона Чежовского в Золо
чеві для Золочева, Марк. Чернецкого в Тисьменици для Самбора, Зен. Жеребецкого в Стани
славові для Станиславова, Каспера Маґоньского
в Перемишли для Перемишля, Кар. Юркевича
в Косові для Сянока; ад’юнктів канцелярийних
Гр. Бложецкого в Тернополя для Самбора, Дмит.
Вереского в Перемишли для Перемишля, Ів. Ри-

Цїна коробки 25 кр.

дза в Коломиї для Львова; офіцияла дирекциї
скарбу Ант. Кохмана для Львова, офіцияла виснюго суду краєвого Едмунда Гетеша у Львові
для Львова: ад’юнктів уряду книг ґрунтових Во
лодисл. Малецкого у Львові для Львова, Ем. Воляньского у Львові для Львова, Онуфр. Филипчака у Львові для Сянока, Апол. Кочерского у
Львові для Львова, Кар. Перацкого у Львові для
Станиславова, секретаря повітового в Городку
Володисл. Швеца для Львова, офіцияла висшого
суду краєвого Юлїяна Фимяржа у Львові для
Львова.

Вісти з Епархії Львівскої.
Сотрудництво при львівскій парохії Успения Пресв. Богородиці одержав о. Іван Давидодович, катехит женьскої видїлової школи в
Бродах.

Наука, штука, література.
— »Правда» ч. 39 містить: Верба на роздолї.
— Князь Лев. — Чия заслуга більша? — Ру
дольф Зак, винаходчик рільничих машин. — З
жидами чи з народом ? — Вибір стану або за
воду. — Стара байка, присьвячена трем руским
послам опозицийним в раді державній.
— »Правда» ч. 40 містить: Бачність! — Се
стра жалібниця. — Церква св. Норберта в Кра=
кові. -— Родини купців грецких серед давного
міщаньства львівского. — Як Голєндри з морем
воюють. — Наука социялїстів (дальше).

Т ел єґр ам и .
Відень 16. жовтня. Вчерашне заеїданє в
парламенті відбуло ся дуже неспокійно мимо
неприсутности ііп. Іра і Шенерера. Дашиньского
вибрано до комісиї лєґітимацийної. Дальше ве
ла ся дискусия над обжалованєм міністрів. Пер
ший говорив гі. Рус, жадаючи предложеня ори
гіналу тайного рескрипту, відтак жалував ся на
ґр. Баденього, що не являє ся в палаті, коли
говорить ся о єго роботі. Пригадував галицкі
вибори і дивував ся, що ґр. Баденї не старав
ся усправедливити із роблених єму закидів. По
літику ґр. Баденього назвав ложию, хитроетию,
підступом і насильством. По п. Русі зажадав п.
Функе, щоби ґр. Баденї явив ся в палаті. Абрагамович не піддав сего внесеня під голосованє,
а уділив голосу п. Козакевнчу. Лівиця запро
тестувала проти того, в палаті повстає страш
ний крик і удари в пульпіти; Чехи сварять ся
з лївицию, члени польского кола роблять заки
ди Абрагамовичеви за єго незручність, а лівиця
кличе до Абрагамовича, щоби пішов до Арменії
і утворив там парламент.
Наступає коротка перерва в заеїданю, по
чім забрав голос (по раз перший) п. Козакевич.
Дебют єго під зглядом форми змісту і виголо
шена випав фатально. Говорив про вибори га
лицкі, а властиво про свій Давидів і про пись
мо Абрагамовича до духовеньства в часі ви
борів.
По промові п. Шікера, котрий старав ся
доказати, що політика ґр. Баденього полягає на
полїцийнім системі, перервано дискусую.
Слідуюче заеїданє ві второк.
Прага 17. жовтня. »Н1аз пагойи» містить
сензацийну вість: В парламентарних кругах го
ворять про уступленє ґр. Баденього. Гр. Баденї
має днесь їхати до Пешту, щоби вручити прось
бу о димісию.
Відень 16. жовтня. Християньско-славяньский клюб радив вчера над орґанїзацийим ста
тутом правиці.
Відень 16. жовтня. Поголоски о уступленю
ґр. Баденього не мають підстави; ґр. Баденї по
їде до Пешту, щоби зложити цїсареви справозданє з теперішної ситуациї парламентарної.
Відень 16. жовтня. Ухвалено тайність на
рад лєґітимацийної комісиї.
Відень 16. жовтня. Стояловщики мають на
мір покинути 0П 03И Ц И Ю .
Берлин 16. жовтня. Дневники доносять о
близкім уступленю канцлера Гогенльоге, наслїдником має стати Вальдерзе.

Головний склад в аптицї

161 75-?

Жигм. Рукера
під „Срібним орлом“ у Львові.
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склад апаратів і всіляких приборів

до заводової фотографії
і для П. аматорів

1
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ї ї ® 7' 0 20°/о ДЕШЕВШЕ ЯК У ВІДНИ!

ДОСТАРЧАЄ ВСІЛЯКІ КАВЧУКОВІ ДРУКАРНІ ЧЕ
РЕНКОВІ ПЕРШЕ ГАЛ. ЗАВЕДЕІІЄ РІІТОВШІЧЕ,
ВАРСТАТ ДЛЯ ВИРОБІВ З МЕТАЛЮ, ЛИТИХ НАПИСІПЇ, МАЛЯРСТВА ШНЛЬДІВ І ФАБР. СТАМШІЛ ЇН КАВЧУКОВИХ І ИРОЧ.
!!! ДРУКАРНІ ТАКОЖ З ЧЕРЕНКАМИ РУСКИМИ!!!

Г Е Н Р И К Ш А П ІР А
Цінники дгаїів і Ігапсо.
<М«>

ЛЬВІВ, УЛ. КОПЕРНИКА Ч. 3.

(ПОБІЧ АПТИКИ ПЕТРА МІКОЛЯША).
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Перший християньский
ново

'
основана в р. 1877.

4 ло на рік.
Л

виконує мужеску, дамску і дїточу обув, та
кож чоботи з холявами для духовеньства по як найприступнїйших цінах.
Рі.внож приймає репарациї кальош*в- — 3 провінциї вистане ста
рий оказ на міру, ізб 14—140

Поручає вироблювані в своїй
фабриці корки до бочок і бутельок в найдучшій якости
і дешевші від заграничних,
також дерева коркові і кола
до меленя пшона, підошви
і дамскі корочки.

книжочки
1 01

у Львові, ул. Крута ч. 7.

улиця Вірменьска ч. 12.

принимає вкладки на

їх

(практикант віденьский)

у Львові

КРЕДИТОВИЙ БАНК
і опроцентовує

ЛЕВ НОВОСАД

Л. І Малевсннй

юручає низше цін у всіх ФІріах краєвих і заграничних.

їнарати від 6— 250 зр. на
кладї. — Висилка на проіінцию відворотною почгою виконує ся.— Найбіль
ший і найдешевший склад
вс ляких приборів до фо
тографії. На жадане ви
позичає ся апарати до ве
ликости 244:80 (за винагородою 2°/0 вартості! апарату) з обєктивами
Уощіїашіег’а, 8іеів1іеіГа, Ооегг’а і т. д.

К о ж д а

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

св. капличку з механічною
музикою,

Едмунд Б р о д к о в ск и й
131 2 2 -1 4 0

Львів, ул. Баторого 22.

І

•
Поважаний Пане Добродію!
З хемічного чищеня Вашо
го заведеня єсьм дуже вдово
лений і показувавя своїм зна
йомим, що їх дуже здивувало,
що з таких поплямлених убрань
можна зробити цілком як но
ве. Дуже просим о Вашу адресу.

Ц Е Р А Т И 1’* ! '
й

« в в ел и кім виборі дивани, хід ники, капи, портиєри, материї на Ь
А меблі, всілякі обитя повозові і
* сукна поручає н а й д е ш е в ш е

4

Львів, Коперника 16.

З глубоким поважанєм

Всілякого рода

Перше віденьске

інструмента

Хемічне Заведене

музичні

чищеня і відновлюваня ці
лих убрань

і найдешевше в і
виключнім фабричнім складі

ШИМОНА

ВАЙСА

улиця Коперника число 12.
^

142 14- 15
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СТЕФ АН ЇЯ ВИШИНЬСКА

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

&

сс' О
В Ід со
В рг Р

Цінники даром.

С еЬ гй й ег АрГеї, \¥іеп І.П еій сЬ тагк І 62.

АҐЕНЦИЯ ЧАСОПИСИЙ

А. л я н д о в с к о г о

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

І. Капралика У Львові.
147

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 канцелярій,
кождої школи і т. д. і надають ся та
кож знаменито на величаві подарунки.
Ми виробляємо ось такі 3 пієси: 1) Христос на хресті', 2) Мария з Люрд і 3) Пресе.
Родина Фіґури представлені пластично
на порцеляні і глині і украшені вели
чаво; оіпклене 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 танетою або шовком. Величина є и /„7 .»».
глубокість скрипки 8
Музика грає по кождім накрученю 2 дуже
гарні церновні пісні і повтаряє їх 7 разів. Каплички або домові вів
тарі є прехороші і ніхто не повинен жалувати малого видатку,
О 2 2 _ щоби
справити собі і своїм потомкам на вічну памятку сей сензацийно-величавий предмет, бо так дешево не прийде ся до такої
я &
а и - гарної річи.
5^^ о
О
я
Висилає ся лише велїзницею за надіслану наперед готівку
о 9Я
136 9—20
* Д ЙГ або за післяплатою прямо через фабрику

2—24

Маґазин блаватних товарів

Дамскої конфекциї

Ферд. Відт

Білизни
поручає

великий виріб сезонових
яовостий, а також склад полотен,
шертінґів, хусток, ручників, сервет, обрусів,
пончіх, скарнеток. — Робітня сукон і швальня білизни.
ІІрібки на жадане висилає ся. Ціни як найприступнїйші. 151 20—47

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

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

З провінції! просить ся о старий оказ на міру.
Видає й відповідає за редакцию: СтеФан Кульчицкий

у Львові

К Г

завідомляє о зміні
льокалю з ул. Х о р у щ и н и
ч. 14 на улицю Ч а р н е ц к о г о ч.

де виконує веї роботи входячі в обсяг
годинникарства
заразом удержує склад годинників і зеґарів з перворядних фабрик заграничних з
ґарантиєю і по уміркованих цінах.

МАҐАЗИН

РУДОЛЬФА АЧКЕВИЧА

годинникар

123

2 Л Г Замовлена з провінциї виконує
як найточнїйше. Нагірава зеґарків і зеґарів заразом антиків з 2-лїтною ґарантиєю.

Фердинанд Відт
улиця

Ч а р н е ц ко го ,

число І.
132 8—10

19—22

З друкарні В. А. Шийковского

