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Ератичні бльоки.

>Вврвеш мв очн і душу мв вврвеш: в не воавмшп квлоств і віра не воаьмеш,
бо руске мв серце і віра руска.» — 3 Р у с л в н о в в х псальмів М. Шашкевича.

Дехто ворожив, що повітова рада тернопільска видасть такий архаїстичний суд
про потребу рускої ґімназиї в Тернополи.
Так казали іменно ті, що мали честь, близше знати політичних менерів руского По
діли. Другі не сподівались, щоби сей суд
випав так неґативно, кажучи, що Поділе
не лежить так дуже далеко поза Европою.
Нині прояснилась справа і факт полишить
ся фактом, що ератичні бльоки тверді як
ґранїт і ґнайс та що не так-то легко иодільскі уми дадуть ся нагнути до сегочасних понять і струй. Одно щастє, що тих
ератичних бльоків в нас небогато та що
галицкий сойм перейде над ними так до
дневного порядку, як щасливо перейшла
ЗО. січня шкільна комісия соймова.
Най-жеж спокійно лежать ті бльоки
яко намятники ледовцевої давної епохи, що
вже мабуть не верне ся... Не мішаймо їм
спокою! Они наші, бо жиють посеред нас,
хоч ще не мали часу розпізнати, що не
достроїлись до окруженя свого, тим менше
— до наших понять...

З ледінценої епохи полишили ся в на
шій Галичині так звані ератичні бльоки або
блудні бовдури. Величезне се каміне, міс
цями покришене на дрібний шутер, не галицкої а чужої, мабуть фінляндскої породи.
Залягають ті ератичні бльоки північну ча
стину нашого краю, не виключаючи Поді
ли. їх занесли після одної теориї струї
колишнього сарматского моря з ледівцями
фінляндскими аж в наші сторони; після
новійшої теориї сунулись ті бльоки враз
з ледівцями сушею до нас яко обломки
сусїдних скель, яко так звані морени.
Нині чудує ся всякий тим блудним
бовдурам, тим більше, що они не похожі
на наш домородний пісковець карнатский,
мягкий та лупковатин. Суть се обломки
ґранїту і ґнайсу, тверді собою, не пригожі
навіть до каменярскої обробітки. Розбити
їх годна лише тверда криця.
Наші читателї здивують ся може, з відки ми у вступній статі взялись говорити
про ератичні бльоки ? Сеж — скаже хто —
не належить до політики. А мимо того му
Язикове питане.
симо нині згадати про ті бльоки, в виду
(= ) Язикове питане се осередна точка, ко
факту, що 25. січня сего року відкрито
ло
котрої
обертає ся від довшого часу вну
одинайцять таких величезних бльоків на
трішня
політика
австрийска. Не нинї виринуло
нашім Поділю. І то там, де би ніхто не
се
питане,
не
нині
оно порішить ся. Майже від
надїяв ся їх найти — на засїданю повіто
початку
копетитуцийної
ери старає ся кожда
вої ради тернопільскої, скликанім не для
народність
о
права
свого
язика. Де більша саяких-то ґеольоґічних студий, а в тій цїли,
мосьвідомість
національна,
де народи сильнїйші
щоби порішити питане, чи годить ся або
культурно,
економічно
і
політично,
там язикове
не годить в Тернополі! засновати руску
питане
стануло
осею
внутрішних
відносин,
там
ґімназию?
Чогож ми поважних членів поважної оно й скорше порішить ся. Чехія буде першим
ради повітової тернопільскої мусїли порів- краєм, де ся квестия вже в найкоротшім часі
нати з ератичними бльоками з давної давни мусить бути полагодженою. На рівні' з Чехівю
ни? Причина проста. Анальоґія велика. Як домагають ся і ирочі народи по всіх австрийдивно відбивають ті бльоки найстаршої ских краях коронних порішеня язикового пивульканїчної породи від треторядної найно- таня. В парляментах, соймах, на вічах і в нрасї
війшої формациї галицких сторін, так чудно широко обговорює ся се питане. Не мовчать і
відбивають члени повітової ради тернопіль- Русини в тій справі. Хто пильно читав нашу
скої з своїми архаїчними поглядами на часопись, сей пересьвідчив ся, що нас та справа
справу руску від сеї новітної формациї живо інтересувала. Ми старали ся сему питаню
умів, яка виявляє ся в галицкім соймі. Тут добре придивити ся. З нагоди язикового внесучасність там — давна старина. Тут живі сеня бар. Діпавлього ми докладно пояснили тоді
душі, там — мертвеччина. Тут поступ, наш погляд на язиковий спір. Читателї з тотам — застоя або і ретроґрадність. Лежать дїшних наших артикулів переконали ся, що ми
ератичні бльоки по нашім Поділю зариті критично і основно зазначали не тілько домав земли, мов би ховались перед сонцем, ганя руского народу в язиковій квестиї, але за
мов би чули себе чужими посеред теребо- разом вказали наше засадниче становище
вельского пісковця. Стоять і члени повіто що до власти, котрій прислугувало би в першім
вої ради тернопільскої закостенілі в давній ряді право унравильненя язикового закона. Ми
теориї о неґациї Руси, мов би до них не тоді виразно сказали, що порішене язикового за
загостили ще лучі сонця правди та спра- кона належить в основі до законів конституцийведливости, мов би чули себе чужими по них, а тим самим до центрального парляменту.
серед тих ідей, що вже щасливо вдомаш- З тим поглядом годив ся і руский клюб послів
нили ся в цілій галицкій суспільности. у Відни і на тій основі разом з християньскоІ так як ґеольоґ, глянувши на ератичний славяньским клюбом домагав ся він не рам, але
бльок, подумає: се раритна штука давної, докладного язикового закона.
Разом з внесенєм язикового закона бар.
дуже давної епохи, достойна, щоби єї за
Діпавлього
віджило давне питане, хто має рі
ховати в мінеральоґічнім музею, в память,
шати
в
язиковій
квестиї. Сильнїйші народи
що такі бльоки були колись і в нас, —
силкували
ся
передати
се право соймам, слабші
так нині всякий політик, вислухавши славне
парляментови,
будь
відкликуючи
ся на основні
рішенє преславної ради тернопільскої, му
сить собі сказати: се раритна рада з за закони бажали від правительства язикових роз
старілими, дуже застарілими понятими, поряджень або простого їх виконана.
На наш погляд язикове питане доспіло на
достойна того, щоби ухвала єї була пере
стілько,
що потребує конечного иолагодженя. І
хована в архіві виділу краєвого в память,
що ще під конець XIX віку Галичина по не час рішати квестию, хто має в часі жнив
брати за серп, але доконче треба рішити, що
сідала такі пристарілі типи.
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таки треба брати за сери. Годї народам деба
тувати, хто має розвязати язикове питане, ал е
д о к о н ч е п о т р е б а єг о р о з в я з а т и . Язи
кове питане не дасть ся ніяк порішити тою або
сею властию; єго мусять рішати майже веї законодатні тіла і інституциї; не дасть ся оно всю
ди однаково і в одних границях перевести. Длятого сьмішними і короткозорими є ті люди, що
хотіли би язикове питане порішити одним на
черком пера, одним законом, або одною вла
стию. Як на кожду справу так і на язикову
не треба глядіти з одної точки, але з різних
сторін. Односторонність погляду зводить людий
на хибні дороги.
Руский клюб соймових послів вніс проект
язикового закона в соймі. Кождий безсторонний а совістний чоловік догляне в тім акті
лиш похвальне змаганє руских послів. Тимчасом руска опозицийна праса доглянула в тім
дїлї, що наші посли не станули на властивій
дорозі, бо язикове питане не належить до компетенциї сойму. Такий осуд е нагою критикою
„еґативною, є цілковитим нерозумом політичним.
Для нас язикове питане доспіло. Ми не може
мо чекати порішеня правничої квестиї, хто ком
петентний до сеї справи. Ми мусимо і повинні
рішити, що справа рівноправности нашого язика
є к о м п е т е н т н о ю до п о р іш е н я . Отеє наш
принцип, отеє наша робота. Хто гак справу
ставить і так еї розуміє і в тім дусї працює,
сего треба критикувати не неґациею, або злоб
ними інсинуациями, але совістним і всесторонним представленем справи. Ми певно в основі
годимось і не відступаємо від того погляду, що
язикове питане належить до конституцийного
законодавства, се є до парляменту.
Однак не можемо бути так короткозорими,
щобисьмо могли судити, що сам парламент і
тілько парлямент може і має силу поладнати
язикове і національне питане. Прецінь звісна
річ, що ті нитаня в кождім краю инакше скомплїковані, ба не тілько в краю, але в кождім
уряді, в кождій дикастериї, в кождій інституциї.
Инакше має ся дїло в державних урядах, инак
ше в автономічних; инакше в соймах, инакше
в громадах; инакше в інституциях тої власти,
тої місцевости і т. п. Всюди найрізнїйші комплїкациї з рівноправностию краевих язиків.
З огляду на такий стан справи, чи можна сказа
ти, що тілько одною дорогою дасть ся порішити
язикова рівноправність. Чи можна з тої самої
причини поминути якусь власть і сказати, що
без неї обійде ся. Фактичний стан говорить,
що ні.
Друге питане може бути, чи Русини шу
каючи в соймі порішеня язикової рівноправно
сти, не здають ся тим самим на ласку сойму і
чи не признають ему прероґатви, що язикове
питане належить тілько до краевих соймів. Так
власно мудрий закид зробила опозицийна праса
руским послам. В дійсності! не є то закид, бо
кождий закид мусить основувати ся на річевих
виводах. Хлопский розум говорить, що так оно
не може бути. Наш селянин знає, що сли спад
коємці по дорозї до суду домагали ся один від
другого в мирний спосіб справедливого поділу,
то тим они анї на волосок не відняли судови
іва, щоби той в разі потреби судив їх. В проі найлучше учать паш иньші народи. Майже
всіх краях австрийских заговорено тепер
юймах про язикові права. Навіть Німці, котрі
іер на вічах Русинів станули взірцем мудроі і справедливості!, не були би від того, щоби
іский сойм порішив їм після їх волі язиковий
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спір. Ґр. Букоа поставив внесене на вибір комісиї, котра заняла би ся квеетию язикового спо
ру. Німці против внесеня не протестували, тіль
ко против складу комісиї. Хто з нашої опозициї
зробив з того закиди Німцям, що они зраджу
ють нарід, що убивають нїмецку справу. Супротив чужих єсьмо справедливіш, чим супротив
своїх. Щоби нас хто не посудив о сторонничість
наших поглядів, мовби то ми стояли не в обо
роні справи але осіб, то позволимо собі на дру
гий раз навести дуже поважний і компетентний
голос одного ческого політика в справі компе
тенція порішеня язикового питаня.

ство відкладає на зелїзний фонд? Проф. Гру
шевский відповів, що молодому товариству не
яло ся щадити гроша на пізнїйше, а мусить ужити всі свої засоби на потрібні на тепер ви
давництва. Видїлови уділено відтак абсолюторию.
Слідував вибір виділу і голови. На 52 го
лосуючих одержали проф. Грушевский 49, Громницкий 48, Кокорудз 47, др. Евг. Озаркевич 48,
Паньківский 49, др. Савчак 37 голосів. Заступ
никами вибрані: Юл. Левнцкий і Роздольский.
Відтак розвелись розправи над зміною ста
тутів. Принято проект статуту виділу лише з
малими змінами. В сїй справі забирали голос:
пос. Барвіньский, Грушевский, Яр. Грушкевич,
проф. Вахнянин, проф. Копач, др. Студиньский,
проф. Прийма, др. Франко, др. Колесса, радник
Дольницкий, проф. Шухевич, др. Мик. Шухевич,
о. Дуткевич з Дубя, о. Йосифович і богато
иньших.
О год. 3-тій по полуднії закрив голова то
вариства проф. Грушевский збори. З відрадою
підносимо, що збори відбули ся дуже поважно,
як пристоїть науковому товариству. На збори
прибули сконсолідовані патріоти в дуже малім
числі.

майор Атшель, в 3 тижднї по засудї Драйфуса
погиб в зелїзничім возі між Парижем і Монмарансі. На се говорить Тешрз, що смерть згада
ного майора не має нічого таємничого. Майор
помер природною смертию на пукненє аорти.
Офіцири покликані на сьвідків в процесі Золі
стануть перед судом, але тілько для того, щоби
заявити, що з огляду на службову тайну відка
зують пояснене. Полковник Пікарт стає перед
слідчим сенатом. Слідство відносить ся тілько
до питаня, чи Пікарт допустив ся в службі не
правильносте через видачу довірочних докумен
тів в руки прихильників Драйфуса. Давні чле
ни кабінету, за правительства котрих засуджено
Драйфуса, рішили зложити зізнаня в суді. Про
куратор не візвав ніяких сьвідків з своєї сто
рони, так отже переслухано тілько тих сьвідків,
Наукового Товариства ім. Шевченка.
що їх подав Золя. Естергази просив міністра
На зборах явилось 56 місцевих і позамівійни,
щоби позволено єму вступити на судову
сцевих членів. Збори відкрив о 10. год. перед
дорогу
против тих, що обжалувала єго о здраду
полуднем голова товариства, проф. університету
стану.
Грушевский річию, в котрій указав, що в сім
Кандидатуру грецкого князя Юрия на Гу
році товариство обходить як раз двайцять пять
бернатора Крети мали найбільше підпомагати
лїтний ювилей свого істнованя. «Заверюхи», які
дуньска королева і мати царя. Они то мали спо
случайно послїдними літами підняли ся з одної
нукати царя, що сей згодив ся на ту кандида
сторони, щоби спиняти діяльність товариства,
туруСултан наслідком тої кандидатури є в
не пошкодили ему. Противно, они скріпили і
в
великім
клопоті. Грецкий князь Губернатором
побудили членів товариства до тим енерґічнїиВ
І
С
Т
И
П
О
Л
І
Т
И
Ч
Н
І
.
Крети,
то
майжо
тілько що прилучене Крети до
шої дїяльности. На доказ того най послужить
ІГрециї.
Говорять,
що султан хотячи наклонити
факт, що в минувшім році товариство випеча
Вчера відїхав з Відня до Пешту мінїстер
і царя до відкликана тої кандидатури, годить ся
тало 14. томів ріжних своїх видавництв. Голов Люкач.
| на устунства вільного переїзду через Босфор
ним змаганем товариства е і буде «виеманциПоминувши студентскі справки починають
пувати культурно нарід руский». Руска інтелї- внутрішні відносини втихомирити ся. Краєві | для росийскої фльоти. При тій роботі в Европі
ґенция, що трудилась давнїйшими часами в ко сойми виполїтикувавши ся почали в кінци брати І не забуває Росин і на свою політику на дале
ристь своїх сусідів, трудить ся нині над духо ся до властивої роботи. Послїдні заеїданя за- кім Сході, в Хінах. Там веде Росия борбу з Ан
вим двигненєм свого народа в рідній мові. Ін- трудняли ся головно краєвпми справами. І так глією о впливи в Хінах. Точкою, коло котрої
телїґенция та покидала давнїйше рідну ниву, бо в соймі горішно-австрийскім вніс п. Ерб резо- повертає ся там діяльність тих держав, є хіньска
пожичка. Велика рада мандаринів хоче корисбув брак своєї питомої, народної культури.
люцию з візванем до иравительства, щоби безПомерших двох членів товариства о. Дут- проволочно приступив до реформи з б іж е в и х і тати з подвійної оферти. Половину ножички хо
кевича і Струсевича почтив збір на зазив го б ір ж , передовсім до усуненя шкідливої для че взяти в Анґлїї, а половину в Роеиї. В такій
спосіб Хінцї мали би певність, що вплив Роеиї
лови повстанем з місць.
продуцентів торговлї т е р м і н о в о ї і гри на|
і Анґлїї рівноважне би ся. Но в виду такого
По річи проф. Грушевского приступлено до діференцию.
В тирольскім соймі зажадав п.
порядку дневного. Секретар виділу, проф. Коко- Ґрабмаєр усуненя перешкід, стоячих на пере поступованя заходить обава, що обі держави
рудз відчитав протокол з послїдних загальних поні' впровадженю закона о рентових спілках. могуть цофнути свої оферти. Обі держави да
зборів товариства, в котрім у вічну иамять точ Триестеньский сойм ухвалив внесене змагаюче ючи пожичку Хінам хотять мати реальну і ви
но зїлюстровано поведене деяких членів, що до зміни виборчого реґуляміну для торговель ключно для себе користь, а сего при рівновазі
вводили політику до наукової програми това ної палати. Італїйских послів дальматиньского обох впливів не може бути.
риства. Від читаня справозданя з дїяльности сойму, що не появили ся в соймі по причині',
виділу збори секретаря увільнили, бо оно було що иравительство не хоче утворити італїйскої
печатане.
школи народної в С-'їалято, завізвано до викоВ обговірцї сего справозданя замітив проф. нуваня посольских обовязків під грозою утрати
(17. засгданв, 3. лютого).
Барвіньский, що удїлювані сонмом краєвим суб- мандатів. Наслідком того явили ся они сего
Маршалок відкрив заеїданє о годині 10 і/»
венциї річні в сумі 2500 зр., як і державні в тиждня на заеїданю, але зложивши приреченя перед полуднем. По відчитаню петиций присту
сумі 2000 зр. не належить уважати случайними посольскі, опустили соймову палату. Також іта- плено до порядку дневного. Предложенє Виділу
а постійними. Виділ краєвий вкладає суму 2500 лїйскі посли тирольского сойму в числі 17-ти краєвого в справі петициї громади міста Льво
зр. в прелїмінар буджетовий, а в сім році під оголошують, що позістають дальше при абсти- ва, щоби сойм призволив на побір оплати від
несла комісия буджетова (здає ся не на внесе ненциї, бо пересьвідчили ся, що їх присутність тоталізатора при кінних перегонах в користь
не сконсолідованої опозициї. Прим. Р е д.) кво в соймі в виду поведеня більшосте не при фонду для бідних міста, відоелано до комісиї
ту ту о тисяч зр. О запомоги з фондів держав несе краєви ніякої користе, противно абстинен- податкової. Пос. Малаховский (посадник Львова)
них мусить вправдї виділ заєдно петиціонувати, ция викликала ті наслідки, що їх автономічні мотивував своє внесене в справі признаня гро
але і ся запомога не може уважатись случай- змаганя бодай в засаді більшість признала мадам міским винагороди за виконуване поруною.
справедливими.
ченого круга дїланя. Внесене се відоелано до
Др. Олесницкий і о. Танячкевич піднесли
Віденьска праса говорить, що на академич- правничої комісиї. Пос. Сьреднявский (людопотребу скорого заснованя власної книгарні то нім вічи в Лїтомерицях не було нікого з нїмец- вець) мотивував своє внесене, в котрім домагає
вариства. Однакож по відповіди п. Паньківско- ких послів кромі Вольфа і Функого. Сей послї- ся визначеня щорічної суми 10.000 зр. на залїго, що кошти удержаня маленької книгарні ви дний виступав однак в характері посадника мі сенє збочий гірских, щоби сим спинити часті
носили би в однім році що найменьше 4.000 зр. ста. Очевидно посли знаючи наперед, яка запа повени в гірских околицях. Внесене се відослаа товариство з теперішної продажи своїх ви де ухвала, не хотіли з нею солїдаризувати ся. по до комісиї комасацийної. Пос. Ротер реферу
давництв має чистого доходу в році 2.400 зр. —
Ческо-антисемітске товариство «Народна вав в імени буджетової комісиї справу замкнепроектанти книгарні’ успокоїлись. Проф. Грушев оборона» в Празі, разом з 7 філіями своїми роз- ня рахунків фондацій ґр. Стан. Скарбка за 1896 р.
ский додав до сего, що кошти заснованя кни вязало праске намістництво по причині, що пе Над сею справою вивязала ся широка дискусия.
гарні винесли би кількадесять тисяч, а проф. Бар реступало обсяг дїланя зазначений статутом.
Пос. Клєменсевич дочитав ся в справозданю,
віньский замітив, що таке діло було би чистим
Нїмецкий парлямент ухвалив підвисшенє що ся фондация находить ся в небезпечности
ризиком для товариства.
платні' канцлера державного на 100.000 марок паденя. Саме еправозданє признає, що державні
На внесене посла Барвіньского гіриняли річно. Орґан кн. Бісмарка «НатЬ. ХасЬгісЬіеи> чинші залягають на суму 75.000 зр. Але не в
збори еправозданє з дїяльности виділу до відо помістив з нагоди уродин цісаря Вільгельма та тім лежтиь все зло. Гірше зло лежить в адмімосте, з тим, що виділ вивязав ся совістно з ку заяву: «Політика Німеччини має на собі пя- нїстрациї самого заведеня в Дроговижи і в адсвоєї задачі, що зріст товариства є дуже знач тно цїсарского походженя, всюди можна догля мінїстрациі лісів. Пос. Солєский критикує по
ний, що наукові видавництва обняли собою май діти сильну індивідуальність цісаря. Цісар не рядки в заведеню в Дроговижи іменно що до
же всі галузи науки, що видавництва займають тілько панує, але й управляє. Він то віднайшов управи.
поважне місце побіч видань других наукових назад дорогу до поводженя і запевненя моПос. Онишкевич боронить адмінїстрацию
товариств, що товариство сталось духовим цент гучости державі. Довірє до иравительства зро фондациї. Оборотові капітали зросли річно о
ром не лише для Галичини, але і для України стає очивидно, а то для того, бо устали уступ- 21.000 зр. Саме заведене в Дроговижи, що мало
і що належить ся висказати повне признане го ства для елементів неприхильних державі. Нові давнїйшими роками дефіцити, виказує також
лові товариства за умілу керму роботи. Збори міністри солїдаризують ся з політичними поня надвижку в сумі 1.500 зр. В послїдних літах по
приняли сї слова узнаня оплесками.
тими, які володіли за цісаря Вільгельма І. Нї будовано в поодиноких селах фондацийних бу
Касове еправозданє принято без заміток. мецкий дух підприємчивий набирає нових сил. динків господарских за суму 100.000 зр. Нині
Контрольна комісия здала справу, що провірила Коби — кінчить НатЬ. ХасЬгісЬіеп — то збли пороблено вже рішучі кроки, щоби залягаючі
як найточнїйше книгу контову і касову, що най жене цїсареких змагань до почутя народу даль- тенути за державу поодиноких фільварків стяг
шла все в ладї і що маєток товариства дійшов іше розвивало ся прихильно».
нути. З лісів суть доходи неправильні вправдї,
до поважної суми 58 тисяч 869 зр.
ЬіЬге Рагоіе подає, що при признаню але неправильність ся лежить в тім, що фондаПроф. Копач поставив питане, чи товари Драйфуса до вини було 4 офіцирів. З тих один 1ция посідає в Жабю і Сморжи ліси гірскі, од-

Загальні збори

з
вічні, котрі не все можуть бути добре і користно з’ужиті. Одного року трафить ся на добру
секцию, а другого року на секцию о спорохні
лім дереві, що не може нринести доходів, а му
сить бути вирубана. Алярми піднесені бесідни
ками. неоправдані.
Пос. Бойко ударив на самого куратора, жиючого ґр. Скарбка, як також на фондацийну
раду, що завідує сею фондациєю. Бесідник був
в сім заведеню нарочно, щоби приглянути ся
ему з близька. Рада фондацийна поступає там
з людьми, наставленими в варстатах, дуже само
вільно і усуває кождого, що їй не на руку. На
водить факти. Так усунено Бавера, що заснував
там школу шевства і шлюсарску. Вина лежить
на директорі, Степку, що ходить чисто коло
скла. Натомість держать ся в заведемю люди,
карані криміналами за просте злодійство. Пос.
Верещиньский (член кр. виділу) відпирає заміти.
Він каже, що саме заведене в Дроговижи роз
виває ся правильно. Оно коштує більше, бо ни
нішні вимоги в школах ремісничих суть більші.
Варетати ведуть ся умно. Школа 6-клясова від
6 літ розвиває ся добре. Ціль фондатора вико
нує ся правильно. Одно зло лежить в тім, що
чинші державні залягають. Але они в своїм
часі були за високі, а послїдні літа неврожаю
мусїли з собою принести се зло. Ані куратор,
ані рада завідуюча не стремлять до руїни фон
дації!', щоби відтак вся фондацпя вернула назад
в руки родини ґр. Скарбка. Землі суть видержавлені заводовим рільникам, а не спекулянтамжидам. Директор заведеня не секує нікого. Кого
видалено з заведеня, сей на певно заслужив
собі на те. Бесідники не дали на се ніяких по
зитивних доказів. Директор не може видаляти
людий там занятих на свою руку, а в тих на
годах переводять ся слідства дисциплінарні, о
котрих кр. виділ знає.
Пос. Бойко питає, чи є контракт зроблений
межи п. Влодком а фондациєю в каміньоломах?
ІІос. Ротер яко референт каже: Ані виділ ані
комісия буджетова не дивлять ся на фондацию
ґр. Скарбка крізь пальці. Сам виділ підніс хиби
сего заведеня. Те саме зробила і буджетова комісия. Заведене саме в Дроговижи розвиває ся
не конче добре. Бавера усунено, бо він занед
бував свої обовязки без урльону. Сам був дуже
спосібним чоловіком. Сей Бавер сидить мимо
сего ще в Дроговижи і не хоче уступитись. Єго
заступає п. Влодек, неспосібний до того, а на
віть син куратора. Се є велика неправильність
і длятого кр. виділ вглянув в сю справу дуже
енерґічно. Директор заведеня, Степек, не є пяницею, як тут сказано. Се була проста обмова,
давно вже сконстатована. Куратория має богато гріхів. Она суспендовала директора без вся
кої причини а відтак суспендию відкликала. Ку
ратор не платить учителів так як ухвалює ра
да адмінїстрацийна. Учителів проганяє сама, а
заступає їх недолужними силами. Тепер нема
кількох учителів фахових, другі утікають. Сам
куратор зніс варстат столярский, а учеників
приділив до школи шлюсарскої. Дозорців крив
дить куратор на власну руку, вменшаючи їм
плату і даючи гіршу страву. В скарбківскій інституциї треба би зробити лад з гори, почавши
від куратора. (Друга година. Засїданє треває
дальше).

Н овинки.
— В окрузі' виборчім Низько-Ланцут вийшов
послом до ради державної кс. Стояловский 415
голосами против 27, котрі одержав Яхович, людовець з табору Вінковского.
— Спростоване. В своїм часі, згадуючи про
се, котрі посли рускі голосували над адресою,
сказали ми в «Русланї*, що пос. о. Мандический
не голосував, позаяк з «незвісних нам причин*
від Різдва не явив ся на засїданях сойму*. Отже
нині одержуємо з руского клюбу вість, що пос.
Мандичевский повідомив клюб зараз по сьвятах
різдвяних, що задля недуги не скоро буде міг
взяти участь в засїданях сойму. Пос. Мандичев
ский був проте недугою нерешкоджений при
бути до Львова, що приймаємо до відомости і

чим наше сказане простуємо. Пос. Мандичев
ский був вже на нинішнім засїданю сойму присутний.
— Повиборчий процес против 24 міщан з Хоросткова, заповіданий з таким шумом опозицийною прасою, відбув ся дня 28. січня с. р.
перед окружним судом в Тернополи зовсім незамітно і своїм результатом завів в надіях ча
сописи, що полюють на сензациї. Обжалованим
закидала прокуратория те, що дня 25. лютого
1897. погрозами і опором хотіли комісара Амброзєвича і начальника громади Гладїя та єго
заступника Мислицкого присилувати до переве
дена иравиборів по мисли обжалованих. При пе
реслухувана» сьвідків однакож показало ся, що
ціле то «насильство* було лише котячою музи
кою, устроєною начальникови громади Гладїєви.
В часі сеї події дав ся чути голос дзвону і ко
ли один сьвідок спитав якогось чоловіка, по що
се, почув відповідь: «дзвонять, бо правда вмер
ла!* Впрочім зізнаня сьвідків лишені всякої цїкавости. Супроти такого обороту справи три
бунал відступив від дальшої розправи і увіль
нив всіх обжалованих від вини.
—• Нужда емігрантів. Урядова ХУіепег /?еіііш§
пише: Після урядових донесень, які надійшли
до ц. к. Міністерства заграничних справ, виїха
ло в половині червня минувшого року з око
лиць Скалату вісім селяньских родин, числячих
47 осіб, без ніяких материяльних средств, до
Арґентини і поселило ся в гнізді емігрантів в
Розариї де Санта-Фе. Ті емігранти — як самі
признають — мали намір поселити ся серед
своїх знакомих і свояків з Галичини, котрі пе
ребувають тепер в Куритибі в Бразилії' і в тій
цїли купили собі навіть білети до Бреми, де
ждали 28 днів на корабель, що відпливав до
Бразилії. Вкінцп видавши всі гроші, мали ще
хиба тілько, що могли собі купити білети на
корабель «Віттекінд», котрий завіз їх замість
до Бразилії, до Буєнос Айрес. Тут жили они дов
гий час в найбільшій нужді, доки не уміщено
їх в кількох фабриках. При тій нагоді виявило
ся, що аґенти товариств еміґрацийних туманять
селян в той спосіб, що все ще представляють
їм не істнуюче вже нині арґентиньске право
надїлюваня емігрантів землею. Та робота аген
тів губить цілі родини темних селян, котрі все
ще вірять більше пройдисьвітам, мантіям, як
своїм щирим людям.
— Вечерки і танці. Заходом «Кружка музич
ного* і «Клюбу Русинок* відбудуть ся в комна
тах «Рускої Бесіди* у Львові, вечерницї з тан
цями в суботу дня 5-го лютого. — Рускі академики, пробуваючі в Самборі, устроюють дня 17.
лютого в комнатах тамошної «Рускої Бесіди*
вечер з танцями на дохід рускої убогої молодежи в Самборі.
— Пробудила ся. В Фалькенберґу під Нижанковицями померла на сухоти Мариянна Богдановичева, 31-лїтна замужна женщина. Численна
рідня згромадила ся около умираючої, а видячи,
що смерть зближає ся, подали конаючій запа
лену сьвічку і почали молити ся. Незадовго не
дужа померла, здеревіла і скостеніла; віддих устав, серце перестало битись. По довшім часі,
коли родина почала плакати, мнимо померша
пробудила ся, отворила очи і спитала: «Чого
плачете ? Так мені там було добре, я йшла в
гору, була-м вже високо в воздусї*. Жила ще
якийсь час зовсім притомна, почім скокійно умерла.
— Попав у лапку. Один жид в Белзї зауважав,
що від якогось часу чиясь рука забирає єму
ночию зі складу вугля. До складу добирав ся
злодій крізь отвір, зроблений в стіні лихо збу
дованої шопи. Не могучи ніяк попасти на слід
крадежи, наставив хитрий жид в шопі при са
мім отворі лапку. Полів удав ся. Зараз першої
ночи злодій всуваючи отвором руку замість ви
тягнути, як звичайно, брилу вугля, зловив ся в
зелїзній лапці. Дрожа чи зі страху і зимна мусів
неборак в немилім ноложеню чекати змилуваня. Був би може на зимні смертию переплатив
свою підприємчивість, коби не єго вірна супруга, котра не могучж дочекати ся чоловіка, за
рядила за ним облаву і случайно найшла єго в
такім незвичайнім положеню. Збудила тоді вла
стителя магазину вугля, котрий в злодію пізнав
— жида і до того заможного горожанина. Розу
мівсь, що крук крукови ока не видзюбав і спра
ву полагоджено на місци.
— Дирекция «Народної Торговлї* подає до ві
домости інтересованих, що відсотки від зложе
них у неї вкладок на книжки вкладкові не тре
ба зовсім зголошувати до фасиї податку рентового, позаяк она з уряду обовязана податок той
прямо до каси державної відставляти. Що-ж до
питаня, чи податок той в висоті 1 ’/а°/0 буде Ди
рекция сама оплачувати чи потручати сторонам,

Маляґа з желїзом

против недокревности і блїдницї.

Маляґа з рабарбарум

против обструкций, нзстравности, гемороїдів ітд.

Ціна бутельки 3 корони.
з

Ціна бутельки 3 корони.

то сю справу порішить сими днями Совіт управ
ляючий, о чім повідомить Дирекция сейчас часописями.
— Хто написав Одисею? Один анГлїйский фільольоґ Самуіл Бутлєр на основі своїх дослідів
твердить, що Гомер написав вправдї Ілїяду, але
Одисею написав хто иньший, а іменно женщина.
Чи може пані Гомерова? Детам. Бутлєр при
пускає, що поетка була молода, незамужна і упертого характеру і що уродила ся в Дрепано,
в Сицилїї. Тимчасом якийсь автор в Лоигпаї <1еа
ОеЬаіз, опираючи ся на тих виводах, дійшов до
заключеня, що авторкою сею була Навзіка,
донька короля Феаків, що та молода невіста,
пізнавши Одисея так була ним очарована, що
написала нарочно поемат в 24 піснях, щоби вложити до него епізод, в котрім була геройкою.
— Дрібні вісти. Процес Василиянина о. Ортиньского за обиду маєстату відрочено з при
чини, іцо суд мусить візвати нових сьвідків відводових. — В Одесі наслідком великих орканів,
що панують на Чорнім мори від кількох днів,
затонуло 7 кораблів і 200 людий втратило житє
— На місце помершого посла до сойму з біль
шої посїлости белзкої, Поляновского, кандидує
др. Станислав Старовєйский з Братківки, редак
тор КіісЬ-у Каіоііск-ого.

і- ПОСМЕРТНІ ВІСТИ.
Михайло Струсевич, співредактор «Діла» і
член руско-народних товариств, помер вчера
рано в 34-тім році жнтя. Тяжка праця руского
дневникаря, що не знає віддиху ні в день иї
в ночи, набавила покійного грудною болїзнию і
загнала передвчасно до гробу. Був се чоловік
великої чесноти і трудолюбости. Смерть єго оплакує жінка і двоє дрібних дїтий-сиротят. По
хорон відбуде ся в пятницю по полудни з дому
жалоби під ч. 21. при улици Академичній. —
В. є. п.!
Антін Глииьский, ночтовий надконтрольор,
помер в понеділок 31-го січна с. р. в Чернівцях
в 62 році житя. Покійний брав живу участь в
житю черновецких народно-руских товариств і
був членом основателем товариства «Народний
Дім». — В. є. п.!

Т е л єґр а м и .
Відень, 2. лютого. На спільній конференциї ректорів заиала однодушна ухвала, щоби на
всіх університетах відбували ся безпереривно ви
клади, а неспокійних духів щоби потягнено до
відвічальностн. Ухвала та має бути опублікова
ною по всіх університетах. По тій конфевенциї
були ректори на авдиєнциї у Ґавча, щоби зда
ти справу з результату конференций. В дискусиї заявив Ґавч признане ректорам і висказав свій жаль, що часть студентів дала ся
наклонити до поновлена неправних поступів.
Відень, 3. лютого. В полуднє прийшло тут
до бійки межи славяньскими а нїмецкими сту
дентами. Сі послїдні виперли славяньску молодїж з саль унїверситецких і старали ся силою
вимочи залишене викладів. Студенти кричали,
свистали, псикали. Більшість професорів понехала викладати. До замкненої салі, де відбу
вають ся виклади анатомії проф. Цукеркандля,
хотіли демонстранти вдерти ся силою. Притім
виломано замкнені двері і вибито шиби.
В інституті хемічнім перешкоджено силою
викладам.
Оголошене ректора відрочує на 8 днів ви
клади на університеті, з виїмкою факультету
теольоґічного.
Також на академії рільничій і в інституті
ветеринарийнім прийшло до забурень, через що
залишено виклади.
Будапешт, 3. лютого. В Лїсикофалю резуль
тат доповняючих виборір до сойму випав в ко
ристь лібералів. Наслідком того настало велике
огірченє в людовій иартиї. Прийшло до забу
рень. Жандарми дали 12 вистрілів і ранили
тяжко 7 осіб. Одна куля упала до хати і поці
лила смертельно женщину.
Париж, 3. лютого. Удержує ся поголоска,
що цар мав сказати перед кількома днями, що
страшно було би, слиби засуджено Драйфуса,
а позіставав хоть тінь імовїрности єго невинно
сті!. По причині тих слів був на авдиєнциї і
Фора росийский аташе парискої амбасади.
Г оловний с к л а д в аптицї
161 118—?

Жигм. Рукера
під „Срібним орлом“ у Львові.
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Перший християньский
д о з а в о д о в о ї ф о т о гр а ф ії
і д л я П . а м а то р ів
поручає низше цін у всіх Фір
мах краєвих і заграничних.
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впрост З фабрики Іа по 70 зр., Па по 64 зр. за 100 кіл. Іосо фабрика.
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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 доетавлює їх
до дому без всякої доплати.

п о ч а в ш и в ід 1 л ю т о го 1 8 9 0 видає

НАРОДНА ТОРГОВАЯ
В ино

41 АСИҐНАТИ КАСОВІ
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з 30-дневним внповідженєм
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Иньші товари по умірених цінах.
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з 8-дневним внповідженєм,
а всі иньш і

« бочках о 135 літрах, а то Самородне почавши від 70 зр.
за бочку І о с о місце продукциі.
Зі складів висилає: К А В У по 5 кіл. посилках почт. в цію' <
«п 4-20 10 20 10-70, 11-20, а специяльність по 12 20 франко
ВИНО в 6
3 ’ ° ’ 4' 10’ 4'9°
_ *

н а х о д я ч і ся в о б іг у

з 9 0 -д н е вн и м в н п о в ід ж е н є м б у д у т ь

.£$ від дня І мая 1890 по 4 %

І

, {$•
Асиґнати касові і^.
о п р о ц е н то в а н і почавши

з 3 0 -д н ев. ре ч и нц е м в и п о в ід ж е н я .

Л ь в ів , д н я 31 с іч н я

1890.

Дирекция.

|

Т. А. КАЛЇЧЕК.
Робітна

А Н Т ІН П ІЗ У Н Ь С К И Й
Львів, Академічна 12.

Богато заосмотрений
на кождий
сезон

Ціна 70 кр.

| Галицний Банк кредитовий |

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^
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Мучні і яєчні страви

АҐЕНЦИЯ ЧАСОПИСИЙ

приймав замовлена і посередничить в закупні:

>

по р у с к и

По надісланю переказом 76 кр.
у Львві, лиця Галицка число 12. висилає франко Друкарня иародова
Замавляючим 5.000 тутоко ра Ст. Манєцкого і Спілка, Львів. Готель
!Ж оржа.
зом опакованє і відсилка Ггапсо.

т

Львів, ринок ч. 10. (дім »Просьвіти«).

вареня

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.

АНТОНЇНИ МАЗУРКЕВИЧ

176.143 зр. 87 кр.

яво
вв

* «

або
Ш кол а

Б л и н и — П и з и і т. п.
туток цигаретових за Знамениті рускі пироги печені з
І зр. поручає фабри
сиром, капустою і т. п.
ка туток
Роблене вкусного набілу і т. п.

і.Дн'Ьстерч.» вступив в 6-тий рік своєї дїяльности з збіль

Товариство взаїмного кредиту »ДнЬстер-ь«, стоваришенє

«

РУСКА КУХАРКА

льокалю партерового в бу
динку банковім.

шеними фондами ґваранцийними, котрих стан з днем 31-го

з обмеженою порукою, уділяє ПОЖИЧКИ за оплатою 5 /, % і
7% Додатку на когита адмінїстрацийні за інтабуляциєю а 5о
порукою двох відповідних ручителїв, до сплати в ратах на
З до 10 літ і приймає вкладки до опроцентованя від членів
і третих осіб по 4*/80/.. Уділ членьский виносить 25 зр., вписове 1 зр. Членом бути і ножичку дістати може тілько член обезпечений в >Дп’Ьстр'Ь«. Інформациї уділяє Дирекция листовно.
Зголошеня о уділене аґенций в окрестностях і де нема
близько аґентів »Дн-Ьстра«, приймає ся.

-Єд

Вже появила ся з друку

депозитовий перенесені до

перше і одиноке руске Товариство асекурапийие, припоручене Вся. Духовеньству і всїм вірним Впреосв. Митроп. і Преосв. Еп. Ордмнариятам всіх
трех єпархій, обєзвечає будинки, уряджене домашнє, скот, господарем
знаряди, збіже в зерні і сслсмі. сїго в стогах і будинках против шкід
огневих.
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Учитель

ц. к. упр. гал. акц.

„Д І І 'ІІ ( Г І Г Т>“

Ж

орґан руского
Тов. педаго
гічного двотижневник педаґоґічно-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.

3®=" Контора виміни і відділ

ші услівя, представляє своїми фондами найбільшу ґваранцию і видає поліси і квіти в рускім язиці.
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БАНКУ
Гіпотечного

Виплачені шгоди до кінця 1897 року 430.100 зр. 42 кр. Тарифи
»Лн+,стна« дуже умірковані. услівя обезпечень користні. а шкоди мми„ ю т ь ся безпроволочно. Поліси >Дн+,стра« приймає Банк краєвии при
пожичках іпотечних.
На житє можна обезпечатись через »ДнЬстер-ь< в Товапистві взаїмннх обезпечень в Кранові, котре дає наикористнш-

се

К

Контора виміни

1892.

73.874 зр. 47 кр.
52.269 „ 40 „
50.000 „ — „

* умірені. Замовлена з провінциї зала- *
* годжуе відворотною почтою.
*
$
'
140 29-140 X

п р о в із н і або к о ш т ів

131 41~ 140

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

Ж

"
*
* у Львові, ули ц я Коперника ч. 5. *
-К
Виріб тревалий і елегантний. Ціни
•К

в и п л а ч у є без п о т р у ч е н я

ТОВАРИСТВО ВЗАЇМНИХ ОБЕЗПЕЧЕНЬ

грудня 1897 виносить:
Фонд резервовий
Резерва премій
Фонд основний

*.

цінні папери

Бродковский

Р ік

« 4|

вильосовані

Апарати від 6—250 зр. на
складі'. — Висилка на провінцию відворотною почтою викопує ся.-—Найбіль
ший і найдешевший склад
вс' ляких приборів до фотоґрафії. На жадане ви
позичає ся апарати до ве
ликости 24:30 (за винагородою 2% вартості! апарату) з обєктивами
УоіфЛапііег’а, йіеіиЬеіГа, Сгйегг а і т. д.

Львів, ул. Баторого 22.

поручає свою

КУПО НИ

ново отворений склад апаратів і всїляких приборів

Едмунд

« Дмитро Затурский*

Всілякі

поручає завсігди
наймоднїйші Сукні до
проходу, Костюми ранні,
Матини
Ш ляфроки, Пенюари, Блюзки, Сорочки,
Гальки з наймоднїйших материялів,
дешевше НІЖ ДЄИНДЄ.

Видає й відповідає за редакцию: Стєфйн Кульчицкий.
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уб р а н ь ж ін о ч и х
) Львові, Ринок ч. 25.,

о- поверх)
приймає всілякі замовленя і виготовляє їх з ґудомс і елєґанциєю після найсьвіжійших журналів

