Ч. 28.

Львів, Пятниця дня 6 (18) лютого 1898.

Виходить у Львові що дня

Передплата

крім неділь і руских сьвят
2 ."ОД. 6-ій пополудня.

на «РУСЛАНА» виносить:

Редакция, адмінїстрация і

в Австриї:
на
на
на
на

цілий рік .
пів року .
чверть року
місяць . .

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

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

Річник II.

на цілий рік

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

експедиция .Руслана. під ч. 9
ул. Копернїка. — Експедиция
місцева в Аґенциї Ляндовского
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене. —
Реклнмациї неопечагаиі вільні
від иорта. — Оголошенії зви
чайні приймають ся по ціні
10 кр. від стрічки, а в .Наді
сланім» 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесена по
16 кр. від стрічки.

»
Ми помістили річ пос. Бернадзїковского вірно
хоч в скороченю, ляпідарним стилем. Ми не по
жалували їй місця в «Русланї*, позаяк суспіль
І. Ві второк на вечірнім засїданю почалась ність руска повинна точно познакомити ся з змарозправа над буджетом краєвим, в середу на ганьми людового сторонництва польского, котре
ранішнім засїданю покінчено Генеральну диску-: засідає досить численно в соймі, а котрого про
сию, в котрій взяли участь посли ґр. Стадниц-І грама не була ще звісна ширшим кругам, поки
кий (в імени т. зв. Групки), Бернадзїковскиіі єї пос. Бернадзїковский не висказав з цілою
(людовець), Заячківский в імени руекого клюбу, откровенностию.
Ґурский (станьчик), Ротер і Щепановский (де
Програма ся — на скрізь радикальна, рамократи). Річ пос. Заячківского подаємо в повній дикальнїйша ніж сам мазурский селянин, радиоснові, а читателям нашим лишаємо єі обєк- кальнїйша може, ніж програма социялїстів. Др.
Бернадзїковскнй, лікар з заводу, не бажає уздотивний осуд.
Сегорічна дискусия порушала ся в формах ровляти «гнилої еґоїетичноі і непатріотичної*
достойних. Один лише посол др. Бернадзіков- суспільности польскої плястрами або легкими
ский ударив в трохи острійший тон і тим ви медикаментами, а кладе єї просто на секцийний
кликав і острійші відправи для своїх теорий. стіл і добираєсь до неї ножем хірурґа. Польска
Пос. Бернадзїковский чує ся мабуть дуже на суспільність може в нїм новитати радикала чи
силах враз з своїм еторонннцтвом, бо в річи стої крови.
своїй виповів війну чи не всім сторонництвам
Пандантом до річи пос. Бернадзїковского
польским соймовим, а побіч сего духовеньству була річ ґр. Стадницкого, консерватиста в слові
і жидам. Шляхту назвав він клікою, що занед і дїлї, в крови і кости. Сей посол представив
бала свої і народу свого інтереси, що гонить в своїй річи програму шляхти польскої на Руси.
лише за властию і проводом в політиці', що спу Почавиш від того, іцо він і єго сторонництво
стила з ока змаганє до .віеросіїе^іоіісі», іцо га не посідають великого довіря до теиерішного
сить національні польскі чувства, що в наслідок правительства, забавив ся ґр. Стадницкий в кри
сего відділила ся від нрочих верств польско'і тику всіх сторонництв есймових. На першім
суспільности глибоким провалом, що занедбала місцй заняв ся Р у си н ам и і сказав, що вправдї
селянина і т. д. Посол Бернадзїковский накли постуляти руских послів роблять вражінє атаку
кав проте сю шляхту до повороту до народа, на стан посїданя Поляків в Галичині, але він
котрий вже сьвідомий своїх прав, стає до спіль готов в дечім уступити. Справи сї дадуть ся
ної роботи. Він не вірить шляхті, будьто она полагодити на ґрунті соймовім, лише домагає
змагає до просьвіти люду. Се пуста фраза, со- ся Гр. Стадницкий, щоби постуляти Русинів бу
ломяний огонь, що лише чадить. Сторонництво ли оправдані. На розвою руекого народу зале
людове жде на сполуку громад з дворами, а не жить не лише самим Русинам, але в рівній мірі
покорить ся за ніяку ціну олігархам, іаку ки і Полякам. Сойм піде дорогою давнїйшої тратицю звив пос. Бернадзїковский польскій шляхті. дициї (?!), лише перестерігає, щоби Русини в ба
Рівнож остро і безпощадно обернув ся він жаних своїх не пішли за далеко.
і до нольекого духовеньства. Духовеньство се
З сторонництвом людовцїв бажав би ґр.
не сповнює євангельскої своєї задачи: ширеня Стадницкий вступити в близший контакт. Доси
мира і любви. Оно служить шляхті, а в часі ви обі сторони не мають до себе довіря. Посли
борів — центральному комітетови. Оно лучить самі були би ще добрі, але з поза сойму, від
ся навіть з жидами в фінансові спілки на шко агітаторів, видко сліди лихих впливів. Хлопду селяньства, а при тім стриже свої вівці, хо ский розум був би Графові! милїйший. Він не
ваючись за неодвічальність свого стану і чину. зражає ся сим сторонництвом, лише один пос.
Найбільший жаль має пос. Бернадзїковский до Бернадзїковский колотить спокій.
лат. духовеньства за те, що оно при послїдних
Демократи польскі зовсім до вподоби ґр.
виборах не ішло рука в руку з єго людовцями, Стадницкому. Але їх внесене на зміну вибор
що одні в своїх змаганях чисті і непорочні.
чої ординациї не на місци і не до принятя.
Розправивши ся з духовеньством, пос. Бер
Другі сторонництва сеймові дуже добрі і
надзїковский ударив на власти адмінїстрацийні. годять ся зовсім з поглядами речника.
Власти сї самі не шанують законів, а домагаШколам бесідник не противний. На сю
ють ся, щоби їх шановано і слухано. При по ціль видає край тепер 2‘/а мілїона. Але гаряч
слїдних виборах правительство служило олі ково годі закладати школи. Най буде меньше
гархам, а люд хоче увільнити ся вже раз з під шкіл, але най ті школи будуть добрі. Ревних і
політичного і суспільного впливу еих олігархів. добрих учителів мало. Знижене літ служби учи
По сих різьких замітках перейшов бесідник телям не поправить їх долі. Впрочім служба
доперва до вичисленя справ реальних, просьвіт- їх не така дуже тяжка. Бесідник бажав би, що
них та економічних, до реґуляциї рік, мелїора- би в школах дбано більше про релігійне вихо
ций, промислу домашного, спілок молочарских, ване. Двір і громада мусять більше заопікувати
кбі-ок, експорту, зелїзниць, банку парцеляцийно- ся школою. — Жандармерпя є доброю інституго, обдовженя табулярної власности, дешевого циєю, але перетяжена всякою роботою не спов
кредиту, фльорянки краківскої, рівномірного роз няє своєї дійсної задачи. Закони лишають ся
ділу тягарів і т. д., а в кінци ударив знов на па папери, ми самі не виконуємо їх, а до всего
шляхту за те, що она при виборах вяже ся треба жандармів. На жаль добір тих людий не
з Стояловщиками і навіть социяльними демо конче щасливий. Бесідник перейшов відтак на
кратами проти людовцїв. Люд польский терпе будову доріг і зелїзниць в краю. Доріг мало,
ливий. Єму шляхта кидає каміне на голову і а зелїзиицї будують ся протекціонально, щоби
під ноги. Мимо сего він не вийшов ще з рівно сей або той продав лучше свій лїс.
ваги, хоч деякі дневники як «Кгакиз* намовля
Третим бесідником польским був демократ
ли правительство, щоби оно людовцїв вбивало Романович. Річ єго була зовсім предметова і
на коли, та різало пилами! Пресиї з гори лю- дотикала виключно буджету. Найважнїйшим
довцї не злякають ся, підуть вперед і здобудуть уступом з промови пос. Романовича яко члена
собі своїми силами всі права горожаньскі.
виділу краєвого і автора прелїмінара буджетоІ

Буджетова розправа.

вого був той, в котрім запоручає, що буджет і
в слідуючих роках не викаже дефіциту, хоч ви
датки ростуть безнастанно, а в 1898 р. виносять
вже 7,384.000 зр. Доси засилав ся буджет краєвий субвенциями індемнїзацийними, на будуче
буде засилювати ся участию в податках консумцийних. Політика краю повинна змагати до
того, щоби веї верстви суспільности піднести
економічно; слабшими заопікувати ся, але не
вести їх на пояску а будити в них самопоміч.
Доси видавав сойм на цїли продуктивні 3,700.000
зр. Се найлучший доказ, що він по можности
сповняє сю задачу здорової суспільної політики.
Сими промовами, як і річию пос. Заячків
ского скінчилась дебата на вторковім вечірнім
засїданю.
________

Промова пос. Заячківского
в загальній розправі буджетовій на засїданю кр.
сойму дня 15. лютого 1898.
Високий Сойме!
Записавши ся до голосу при дебатї буджетовій я іменем моїх товаришів політичних висказую передовсім задоволене, що прелїмінар
комісіїї буджетової єсть користнїйшим від пре
лїмінара Виділу кр. о43.215 зр., іцо запрелїмінована звижка буджетова виносить над 100.000 зр.
і що загальний стан буджету на р. 1898 в порівнаню до року 1897 єсть користнїйшим о суму
над 130.000 зр.
Помимо тога всі признати мусимо, що еко
номічне положене нашого краю не єсть вдово
ляюче, що край єсть убогий і надмірно обтяже
ння, що сила податкова нашої людности вже
більше піднесена бути не може, що нові жерела
доходів краєвих не прибувають, а додаток до
податків, то головне жерело доходів краєвих,
з причини голодного року і реформи податкової
може нас легко завести.
Вправдї стараємо ся роздобути нові жере
ла доходів, іменно змагаємо до піднесеня про
мислу в нашім краю, але результати з того
змаганя не мають доси великого успіху, бо край
наш єсть краєм рільничим, а плоди землі на
шої будуть на довгі часи головним жерелом до
ходів краєвих.
На жаль вже і земля усуває ся під ногами
нашого селянина. Селянин наш єсть знищений
лихвою, малоземельностию абобезземельностию
і поділом ґрунтів.’а доведений до розпуки задля
великих тягарів і елементарних нещасть виберає ся в сьвіт за очи, він емігрує. А оставша ся в краю людність селяньска веде житє
так нужденно, що не дасть ся оповісти. Ми ви
димо, як стан селяньский упадає. Там, де були
колись заможні господарі, — там видимо нині
харлаків-халупників. В наших горах були сотки
полонин з тисячами худоби наших селян. Нині
там єсть заледво кілька полонин селяньских а
решта заняли лихварі, котрі випасують там свою
худобу.
Трафляє ся часто в горах, що наш селя
нин, немаючи з чого вижити, бере від лихваря
10 зр. і за то випасає єго штуку худоби від
теляти аж поки се теля стане коровою і отелить ся. Таким способом лихвар спекулянт за
10 зр. відберає по трех літах корову з телятем,
вартости около 60 зр.
Тим способом упадає наше хліборобство,
упадає заразом годівля худоби, — а цвите лих
ва, з котрої тілько мала часть дістає ся до відомости судів.
Але сказав би хто, що в краю єсть доста
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зарібків для нашого селянина, що він не потре го утікають многі до иньших заводів, а через
Бажаємо також, щоби жандарми відповідно
бує еміґрувати. Правда, що єсть доста зарібків, то лишає ся школа без учителя. Справозданє до їх призначеня чували лише над порядком
алеж відносини зарібкові в нашім краю є Ради шкільної виказує в минувшім році 250 не і спокоєм, а не занимали ся не своїми справами.
чинних шкіл. Чи тому єсть причиною недостаоплакані.
Наш нарід, спокійний, нуждою прибитий, по
Бувають місця, в котрих дає ся робітнико точне материяльне удержанє учителя, чи сека- требує більшої опіки і зичливого трактованя.
ві! 5 зр., а за то єсть він обовязаний працювати тура інспекторів, чи одно і друге, —• в то збо На жаль тої зичливости наш нарід не дізнає а
оден день в тижни через цілий рік, т. є. 52 днів лять власти шкільні вглянути.
єго найлучші змаганя трафляють часто на
о своїм харчу. Правда, що“добрі зарібки!?
Многі інспектори, звиджуючи школи наро шорстке і неприхильне поведене деяких орга
Вправдї як справа о такий заробок дістане дні з руским язиком викладовим, витикають у- нів публичних.
ся перед совістного судию, то той узнасть ін чителеви, що діти роблять малі поступи в польЧуємо загально жалї на лиху адмінїстратерес за інтерес кредитовий і не позволить ви скім язиці. То належало би ухилити, щоби не цию в наших громадах, але мало коли робить ся
зискувати робітника, — але по більший части вводити політику до школи. З прикростию му що для поправи тої адмінїстрациї, а противно
також ті випадки не приходять до відомости шу піднести, що в краю нашім маємо доси ле- власти правительственні і автономічні звичайно
дво кілька чотиро-хлясових шкіл з руским язи о стілько впливають на вибори громадскі, щоби
судів.
Правда, що в пашім краю бувають також ком викладовим. В тім взглядї випередив нас вибрати війта податливого яко орудє при вся
більші роботи як приміром: будова желїзниць, маленький край Буковина, де єсть далеко ких виборах. Тому то наші комісарі випрошу
битих доріг і т. п. Але до тих робіт спроваджує більше чотиро і шести-клясових шкіл з руским ють місцевих еьвящеників за двері з салі ви
ся звичайно Італїянцїв або иньших заграничних язиком викладовим.
борчої при виборі ради громадскої, як то не
У нас многі громади, як приміром Яворів, давно учинив комісар в Гусятиньскім. Тому то
робітників, а місцевих усуває ся.
Стан селяньекий єсть найважнїйшою ча Куликів, Коломия, Тернопіль давно ухвалили, не допускає ся до вибору лучшої ради громад
стин) нашої суспільности, хоробливий стан еко щоби в тих містах одну з істнуючих там шкіл скої вношенєм протестів, котрі потому лїтами
номічний селяньства паралїжує наші краєві від перемінити на школу з руским язиком викладовим. лежать в Намістництві неполагоджені. Тому то
носини, — тож крайня пора подати нашому се На жаль однак ухвали тих рад міских трафляють лихі війти маючи нротекцию брикають і госполян ьетву спосіб, пораду і материнльну поміч до на всякі перешкоди в нашій краєвій раді шкіль дарують майном громадским лїтами без контро
направи економічних відносин нашого селяньства. ній, котра звертає одноголосно ухвалу ради лі, доки аж під клямку судову не дістануть ся.
Признаю, що край зробив дещо в тім на міскої до розсліду, чи родичі учеників годять
Здає ся мені, що бажаємо всї, аби автоно
прямі. Однак думаю, що праця краєвої репре- ся з ухвалою ради мійскоі, або заряджує утворе- 1мія наша була ясною правдою і сьвітлом. Иньша
зентациї в тім напрямі повинна бути ще інтен- нє руских кляс рівнорядних в школі народній, Іавтономія без правди і сьвітла провадить до
проти чого знов рада мійска протестує. І так! неволї.
зивнїйшою.
справа
проволікає ся літами, а ухвалу ради мій-!
От приміром тепер по цілком неурожайнім
Скарги на війтів залягають лїтами непола
році грозить голод в многих повітах нашого скої, щоби завести руский язик викладовий в годжені, а Виділ краєвий толкує ся, що не
краю, — нарід вже тепер продає інвентар н а , чотироклясовій школі, годі виконати. Чи таке має сил комісию вислати. Оно справді' так
закупно хліба, або купує збіже на кредит. Для| поступованє краєвої ради шкільної дасть ся о- єсть, але потрібно, щоби Виділ краєвий поста
злагоди тої нужди видає ся нам недостатОчною■правдати, о тім позволю собі сумнївати ся.
рив ся о побільшене сил в цїли успішного і ско
Думаю, що відповідним було би, щоб ін рого переведеш! слідства против тих війтів, ко
та поміч, котру ми ухвалили, тому треба поста
ратись о більшу і скоршу поміч для голодую-1 спекторами для шкіл з руским язиком викла трі добро громадске нарушують.
чих селян, а в кождім разї дати їм працю і !довим іменувати більше Русинів, бо тілько той
Щоби Ради повітові такі скарги належито
заробок відповідний.
інспектор, котрий руский язик докладно знає, полагодили, на те не можна мати надії', бо хоПо акциї рятунковій з причини голоду на-1 потрафить руску школу з пожитком для школи тяй часть Рад повітових той обовязок сповняє,
лежало би обдумати спосіб, як би наших селян' наглядати.
то иньші або нічого не роблять, або бавлять ся
вже раз освободити з рук лихварів, як би улекЩо до шкіл середних з руским язиком ви політикою, особливо в часі виборів.
шити їм кредит, як би їм помочи до плеканя кладовим, виражаємо подяку Вис. Соймови за
Малі Ради повітові повнять формальну авласної поправної худоби, як би зужиткувати ухвалу що до заведеня нової рускої ґімназиї в ґептуру при виборах, особливо як треба яких
величезні поклади торфу і многі неужитки в на Тернополя і надїємо ся, що Вис. Сойм, признав штучок ужити.
шім краю, як би піднести давно вже підупавше ши повне рівноуправненє обох народностий в тім
Правда, що тут винні в першім ряді ті косадівництво і пчільництво. Талі край наш був краю, зміряти буде до заснованя більше закла комісарі правительственні, котрі штучками ви
колись молоком і медом текучий, а нині цвите1дів наукових з рівномірним увзглядненєм обох борчими дразня-гь людність так, що иарід тра
краєвих язиків викладових.
в пїм нужда.
тить довірє до правительства. Справу ту не
А передовсім звернути би нам бачну увагу |
Вправдї єсть брак кандидатів на учителів потребую подрібно новтаряти, бо нелегальності!
на розвій шкіл в нашім краю, в котрім все ще взагалі’, а до шкіл середних з руским язиком стверджено при розправах карних в процесах
третина дїтий обовязаних до науки до шкіл не викладовим в оеобливости, але тому бракови повиборових і сам п. комісар правительственучащає.
повинні Правительство і край прийти в поміч ний признав, що нелегальності! чи неправильВидаток на будівлю шкіл піднесено в пре- утворенєм більшого числа стипендий для учи- ности пн. комісарів виборчих дїяли ся.
лїмінари буджетовім о 20.000 зр., але та квота тельских кандидатів.
Нас боліти мусить, що з причини штучок
не вистарчить на значнїйше збільшене числа
В східній части краю маємо 3 низші шко виборчих панів комісарів пролито невинну кров
нових шкіл.
ли рільничі. Коштують они богато, але пожитку і позбавлено житя многих людий, що деякі ко
Також фонди желїзничий і промисловий, а для селян, як то було заміром сойму, они не місарі, як приміром в Жидачеві, послугували ся
особливо фонд пожичковий для доріг громад- приносять. Звичайно з учеників з тих шкіл не законом виборчим, але простою математи
ских і повітових належало би побільшити, коли рекрутують ся економи а рідко коли господарі кою, замикаючи до арешту стілько виборців
акция інвестицийна відповісти має своїй цїли. на власнім ґаздівстві. Надто в тих школах за- і противних, кілько їм треба було, щоби вибрати
З узнанєм признаю, що виділ краєвий заняв ся і недбано науку руского язика. Школи рільничі прихильного собі кандидата; болить нас, що на
реформою справ рільничих нашого краю і на-1 могли би краєви і селяньству віддати велику рід провоковано, а деякі старости уряджували
діємо ся, що В. еойм полагодить ту справу при прислугу, як би они відповідали свому призна- формальне польованє на руских еьвящеників,
хильно з пожитком для хліборобів. Не полаго- | ченю та щоби виховували будучих взірцевих го арештуючи одного по другім і відставляючи їх
джено також внесеня нашого о засноване ріль сподарів на власнім ґрунті.
публично до суду, звідки їх розуміє ся яко не
ничих спілок, котрі хліборобів з рук несовїстних
В тім взглядї стоїмо гірше від країв Бос винних випущено.
спекулянтів увільнити би могли. Ми хотіли прий нії і Герцеґовини.
То є випадки занадто болючі, а рускі по
ти в поміч селяньству підмогами на засноване
Тамошні школи рільничі є так орґанїзо- сли не залишать їх пригадувати, доки потер
кас системи Райфайзена в тім ювилейнім році. вані, що до закладу прилучає ся 3-4 сусїдних півши не дістануть сатисфакциї. Того вимагає
Однак на жаль комісия банкова не полагодила селяньских ґаздівств а ученики разом з тими також повага і довірє для властий краєвих і
прихильно того внесеня, відсилаючи наших се господарями на полях селяньских розводять взір нарушена повага духовеньства.
лян до товариств задаткових, побираючих як ві цеву управу рілї, винограду і годівлю худоби.
Рускі посли мусять зазначити, що хотяй
домо надто високі проценти.
По трех роках прилучає ся иньші три госпо суди виміряли справедливість для провинивших
Тепер позволю собі обговорити деякі до- дарства. Так ширить ся науку рільництва від
ся при послїдних виборах селян, однак надумаганя, котрі я і мої товариші яко посли із хати до хати практично. Єсть то рухома школа.
житя комісарів виборчих при тих виборах не
східної Галичини і яко посли рускі під взгляРеґуляция рік в східній часту краю крім зістали доси навіть дисциплінарно покарані. Акти
дом економічним, просьвітним і національним Дністра ще не розпочата і тисячі морґів поля що
маємо і котрих полагодженя в тім В. Соймі і у року буває нищених. Що до доріг, то в східний процесів карних, відносячі ся до виборів в Чернїєві, Жидачеві, Яворові, Березовици і т. п. до
властий краєвих очікуємо.
части краю є в многих повітах неможливі до старчають прецї надто богато материялу дока
В тім взглядї з прикростию зауважати му роги комунїкацийні. Акцию що до доріг і реґу
шу, що в нашім буджетї краєвім не трактує ся ляциї рік в східний Галичині належало би при- зового, що поведене комісарів виборчих було
найбільшім степени нелегальне а навіть про
рівномірно обі части краю. Вже поверховний спішити, а доставу шутру належить віддавати ввокуюче.
перегляд буджету показує, що на цїли просьві- не спекулянтам грошевим, але громадам.
Надїємо ся проте, що правительство при
ти, промислу, будівель водних і иньших мелїоЩо до жандармериї, то піднести мушу, що ступить на підставі актів розправ карних до
раций, далеко більше видає ся на західну часть для східної части нашого краю призначує ся
краю, ніж на східну. Тому бажаємо, щоби та часто жандармів Німців, Чехів або инших, котрі укараня провинивших ся комісарів.
А вкінци ще одна справа, о котру рускі
кож у східній части краю подбано о закладанє язика руского не розуміють, — а прецінь ті
посли
майже в кождій сесиї соймовій допомибільшого числа шкіл народних, середних і про люди мусять з свого доходженя справозданя
нають
ся. Є то справа управильненя язикових
мислових і щоб також в східній части краю ! предкладати. Бажаємо прото, щоб яко жандар
відносин
сего краю і ми боліємо над тим, що
приступлено до реґуляциї рік. Коли мова о шко м ів придїлювано нам таких людий, котрі посекомісия
адмінїстрацийна
нашого дотичного вне
лах, то піднести мушу, що із стану учительско- ред нас виховали ся.
сеня доси не полагодила.

При позициї 1000 зр. на інтернати для кан ся множество кандидатів, серед котрих вичидидатів учительских забрали слово пос. Крем- сляють: кс. Ґромнїцкого, Володислава Боґуцкопа і Мілян і жадали вичеркненя сеї суми (бо го, Станислава Богдановича, властителя дібр,
Артура Зарембу-Цєлєцкого, Станислава Смольнедобрий там вікт). По промові пос. Дворекого ку і Антона ґр. Водзїцкого. Вибір посла з того
і Бобжиньского принято позицию. При тім внїс округа ще не розписаний.
пос. Окраїньский, щоби петицию Сокаля о суб- — Народне віче відбуде ся 23 с.м. в Старім місті в
венцию на будову інтернату такого в тім місті домі міщанина Петра Лїниньского з слідуючою
відступити кр. видїлови до розслїдженя, а щоби програмою: 1. иоправа рільної господарки, 2. на
не перейти над нею до дневного порядку. Сойм родна просьвіта, 3. справи громадскі, 4. справи
повітові, 5. рада державна, 6. внески участників.
приняв се внесене. В рубриці VII. при позициї
— Вечерок з танцями устроює товариство
101: субвенция для товариства >Просьвіта» роз »Руска Бесіда» в Перемишли в суботу 19-го
вела ся ширша розправа по причині замітів, лютого.
які зробив пос. Цєлєцкий проти кпижочки Бог — З кругів зелїзничих. Цілий ряд нещасливих
дан Хмельницкий, виданої товариством в 1897 випадків на зелїзницях в протягу минувшого
р. В уступі сеї книжочки представлена дуже року заставив міністерство зелїзниче призадудрастично суспільна борба межи обома народа мати ся поважно над справою перетяженя служ
ми. Межи иньшими сказано, що пани більше би, котре, як стверджено, було головною причиною нещасть. Міністерство вислало одного висшого
людий вимордовали, ніж кацики в Африці ітд. урядника до Німеччини, котра під тим взглядом
Пос. Цєлєцкий внїс, щоби позицию сю (3000 зр.) має взірцеві урядженя, і на основі зібраних дат
счеркнути. Пос. Водзїцкий, хотячи злагодити уложило нові приписи для зелїзничой служби.
внесене Цєлєцкого, домагав ся обнижки сеї по Кошти нереведеня тих реформ виносять 1 мізициї до 1500 зр. В обороні товариства висту лїон зр. річно і міністерство скарбу вже їх по
твердило. Головною основою тих приписів є ско
пили посли Барвіньский, Вахнянин, Савчак і рочене часу служби для того персоналу, від ко
Мерунович. їх річи подамо в своїм часі. Проти трого в першій лінії зависить безпечність ру
»Просьвіти» виступили ще пос. Чайковский і А- ху, отже для урядників руху, машиністів, доро
брагамович в части, домагаючись розслїдженя жників, зворотничих і т. д. Істнуючу нині 24
справи. В кінци забрав голос Пр. еп. Чехович годинну службу усунено цілковито, а надто на
віть при коротшій службі павза мусить виноси
і горячо піддержав внесене буджетової комісиї ти що найменьше 12 годин.
на уділене субвенциї. По річи єпископа п. Цє — Самоубийство божевільної. На просторони
лєцкий і Водзїцкий цофнули свої внесеня а Сойм межи Туховом а Плїснию кинула ся під колеса
приняв більшостию голосів згадану позицию. По- поїзду божевільна жидівка Тоні Зільберман. Ми
зиция 1270) підвисшив сойм на внесене пос. Бар- нулого року утопила она в приступі номішаня
віньского з 100 на 300 зр., щоби запомогти то ума свою трилїтну дитину.
— Нещастя на зелїзницях. В Лєобен наслідком
вариство учительок львівских, що подає поміч
злого уставленя зворотницї вїхав вчера на стаучителькам з провінциї, котрі прибувають до циї особовий поїзд на товаровий. Обі льокомоскладаня іспитів. При позициї: театр польский тиви і сім ваґонїв поторощені, один кондуктор
забрав слово пос. Віктор, Він замічає, що сего убитий, а один смертельно ранений. Контрольор
року не подано ніякого справозданя про розвій зворотниць щез без сліду, а наставив хибно
або упадок сеї інституциї. Драмат упадає, як о- зворотницю як припускають, наслідком фізичого і умислового знесиленя, викликаного перетяцїнила артистична комісия діяльність театру. женєм служби. — На просторони Вольшав - ДоПос. Ротер замічає, що дирекция мало плекає брицї наїхав онодї поїзд з Праги на скалу, що
драмат а більше легиі штуки. Виділ повинен звалилась на шлях. При карамболю кількох подорожних потерпіло тяжші і лекші рани.
вглянути в се діло.
— Ексльозия корабля. З північної Америки до
Пос. Барвіньский реферував рубрику VIII.:
(Вечірнє засїданє ві второк і 26. в середу).
ходять
вісти, що вчера в портї гаваньскім во
удержанє памятників історичних. Рубрику при
Маршалок відкрив засїданє о годині 8. веєнний
корабель
„Маіпе“ вилетів в воздух. Екснято. Пос. Заячківский реферував рубрику IX.:
сером. По полагодї дрібнїйших справ приступле- кватерункове жандармериї. При тій нагоді за пльозия була страшна, бо цілий корабель розси
пав ся на дрібні кусники, причім згинуло вза
но до загальної розправи над буджетом на 1898
брав слово пос. Окуневский. Він сказав: Жан галі до 250 людий. Капітан корабля чудом яр. На вечірнім засїданю промавляли посли: ґр.
дарм росийский ловить політичних переступни- кимсь остав при житю. Урятувались також всї
Стадницкий, Бернадзїковскпй, Заячківский і Ро
ків, наші жандарми повинні ловити лише зло офіцири кромі двох, що пішли на дно. Першу
манович. Річи їх подаємо на другім місци. В се
діїв. А що они роблять? Злодіїв ніколи майже не поміч уділив воєнний корабель бразилїйскій
і іспаньский. Як догадують ся, експльозиа на
реду рано продовжала ся загальна дебата. Про
находять. В Стрийщинї жандарми не боронили ступила в магазині, в котрім находила ся стрільмавляли посли Ґурский, полемізуючи головно з
селянина Берника, на котрого напали політичні нича бавовна для торпедів.
виводами Бернадзїковского, відтак Ротер і Щепротивники, а дивились просто на бійку. В других
— Лїквідация маси конкурсової звістного депановский. Сей послїдний вивязав ся з своєї
повітах били люди виборців, видирали карти, фравданта Чеслава Кешковского відбула ся
задачі знаменито. По скінченій Генеральній деа жандарми дивили ся, не боронячи. Жандармів онодї в краєвім суді в Кракові. Зголошені пре
батї зголоеив ся до слова Преосьв. єпископ
деморалізує правительство. Бесідник наводить тенсиї представляють загальну суму 340.000 зл.
Константан і в рішучий спосіб спростував інсикільканацять фактів в Борщеві. Жандарми згну- Стан чинний маси виносить може 40 до 50 ти
нуациї, кипені на духовеньство пос. Бернадзїзл. Із зголошених претенсий узнав комісар
щались над людьми, мов яничари, били та ко сяч
конкурсовий лїквідальною лише суму 75.245 зл,.
ковским. Річ Преосьвященого принято оплеска
лоли людий, вязнили невинних (в Чернїєві) уби бо прочі вірителі або не виказали ся належими. Она і спонукала пос. Бернадзїковского до
вали на смерть, кололи з заду. Сьвящеників тими доказами, або вже заспокоєні уділами на
заяви, що він свої заміти і докори не звертав
арештовано в часі виборів. Іменно в Жидачів- фтової спілки »Потік». Межи тими нелїквідальнипроти всего духовеньства (хоч так було), а ли щпнї староста Ґалецкий увязнив 6 невинних ми квотами находять ся претенсиї Товариства
ше проти поодиноких сьвящеників, що дійсно сьвящеників через жандармів. Доперва тепер по взаїмних убезпечень з титулу спроповіреня, нрина шкоду народа лучать ся з жидами в фінан карано деяких жандармів. Але коли офіцир тенсня жінки Кешковского в квоті 10.000 зл.
віна, претенсиї Міцевскої з донькою
сові спілки для визиску селян. Він міг би ті жандармериї покарав жандармів, то про сего титулом
і иньші.
личности назвати навіть по іменг. Референт офіцира сказано, що він «гасіісаі ап^еЬаисЬІ».
— Жиди у Франциї. На 38 мілїонів мешкан
пос. Піниньскип закінчив дебату широкою від- Всему виноваті старости. Бесідник порушає від ців жиє у Франциї лише 71.200 жидів, а іменно
повідию всім бесідникам. Засїданє перервано о так справу, що в деяких польских книжках суіь 42.000 в Парижа, 3.000 в Бордо, 19.000 у схід
годині 3. з полудня. Вечірнє засїданє почне ся інвективи проти Русинів, а навіть справи нельо- них округах надграничних і решта 7.200 жидів розо 8. годині. На порядку дневнім специяльна роз яльні. Маршалок перебив в тій справі пос. Оку- 1стрілених є по цілім краю. Движимий маєток Фран
циї обчисляють мевьше більше на 80,000,000.000
права над буджетом.
невского, бо она не стояла в звязи з предметом. франків, з чого 20,000,000.000, отже четверта
(Засїданє вечірнє 16. лютого).
Пос. ґр. Борковский відповідає пос. Окунев- часть, припадає на жидів. Легко затим собі пред
Маршалок відкрив засїданє о годині 8‘/4. скому і перечить факти, наведені в Борщівщннї. ставити, чому тота горстка жидів грає тепер у
Франциї так високу ролю і чому справа ДрайНа дневнім порядку снецияльна розправа над За надужптя перенесено і'покарано жандармів. фуса має так численних приклонників.
буджетом. Рубрики І: кошти репрезентациї кра При виборах в Борщівщннї був і тероризм з сто
Дрібні вісти. В Пільзнї в Чехах завалила
га: II: кошти заряду; III: кошти лїченя; IV: ко рони звісних панів. Там нападано на виборців ся—нова
камениця, при чім трех робітників пошти щіпленя; V: запомоги для заведень добро з коромеслами під еґідою звісного послови па гибло на місци,<а богато віднесло тяжкі зранедійних принято без дискусиї. При VI: рубриці: на (адвоката Дорундяка). Рубрику IX. принято. ня. — Львівекий банкир Яков Штро поховзнув
ся на улици Сикстускій і упав так нещасливо,
видатки на цїли образованя і просьвіта — забрав Засїданє скінчилось о 12 годині в ночи.
що зломив ліву ногу. — Славний подорожник
слово пос. Водзїцкий і внїс, щоби на розслїди
до північного бігуна, Нанзен, повернув з своїх
археографічні академії наук в Кракові в архі
відчитів в Америці до Евроии, заробивши на
вах ватикану побільшити річнусубвенциюз 1500
них 90.000 зр. Тепер виголосить Нанзен в Анґлїї
— 0 посольский мандат до Ради державної з ще десять відчитів. — В Парижи помер слав
на 2000 зр. Внесене се, піддержане пос. Цольом
округа меньшої посїлосто Бучач-Чортків старає ний хірурґ Юлій Пеан.
і Барвіньским, сойм приняв одноголосно.

Маємо вправдї розпорядженя правительства, що урядники обовязані на рускі поданя,
писемно або устно внесені, відповідати по руски,
що кождий урядник при вступі до служби по
винен уміти оба язики краєві, що написи на
урядах повинні бути в обох краєвих язиках. На
жаль многі урядники не зважають на ті розпо
рядженя, а саме правительство не тілько не
пильнує виконаня тих розпоряджень, але часто
придїлює для руских повітів таких урядників,
котрі руского язика цілком не розуміють.
Практика та доводить до сьмішности і є
впрост шкідливою.
Вже чулисьмо, як наш нарід в однім по
віті сьміє ся, що один інспектор податковий хо
тів чорта оподаткувати, а то тому, що пан ін
спектор не уміючи руского язика сказав слово
»дїтьки« в змислї «йгіаікі».
А при вимірі справедливості! в руекій ча
сти краю є незнане і неуживанє руского язика
з рускими сторонами впрост небезпечним.
Знаю випадки, що сьвідок або обвинений
Русин на задане єму питане в польскім язиці
дає відповідь цілком відмінну, ніж на то саме
питане задане єму в рускім язиці. Тож вимір
справедливости, той загальний інтерес, вимагає,
щоби питаня і відповіди в протоколах урядових
вірно в язиці стороною уживанім були спису
вані. А в такім разі кождий урядник публичний в повітах о мішаній людности повинен оба
язики краєві в слові і письмі докладно уміти.
То були би головні домаганя руских послів,
котрі в розправі буджетовій хотів я пригадати.
Домаганя наші дотичать справ животних. Ми
бажаємо, щоби ті наші домаганя полагодив вис.
Сойм і правительство і раді-б ми, щоби ті наші
домаганя поза вис. Соймом лагодити не треба.
На тім кінчу і іменем моїх товаришів політич
них заявляю, що будемо голосувати за буджетом краєвим. (Оплески з руских лав!)

З Сойму.

Н овинки.

Львовянка

найлучше гіґієнїчне мило о 4 запахах:
піжма, бзу, конвалії і фіолків.
п
Цї на

35

кр.

Головний склад в аптицї
161

123 - ?

Жигм. Рукера
під „Срібним орлом“ у Львові.

4
— Померли: К и и р и я н Ц ї п а н о в с к и й , зелїзно-дорожний урядник в Підволочисках, в 38
році житя; — А п о л ї н а р и й Д и д и к , канцеліст краєвого суду у Лльвові, в 46 році' ж и тя;—
О л е н а П а с ї ч и н ь с к а , донька пароха в Макудеві, в 15 році житя; — Ф р а н ц Ш ін д л є р ,
професор ґімназиї в Бродах; — А н т і н К у р ж а в а , артист-різбяр в Кракові.
— Поправка. У вчеранінім числі »Руелана«
через недогляд в коректї ошибочно подано, що
посада греко-кат. катехити опорожнилась в бережаньскій ґімназиї, місто в низшій ґімназиї
в Бучачи, що отсим справляємо.

Наука, штука, література.
— »Правда» ч. 5. містить: Потреба скуплена
всіх сил для успішної роботи народної. (Конець.) — Річ пос. Бахнянина (в справі двигненя
годовлї товару, виголошена 24-го січня на 10.
засїданю краєвого еойму). — Ш евченкова моги
ла. — Чого треба рільникови? — 0 полїпшеню
ґрунтів. — Мідяний гріш. — Любов ріднї. —
Четверта руска ґімназия.

Т е л є ґ р ам и .
Відень, 17. лютого. Архикн. Стефанїя захо-

рувала на інфлюенцу. — Князь болгарский, Фердинанд, був на авдиєнциї у ґр. Ґолуховского. —
Управителем президияльної канцелярії ради мі
ністерства має стати мінїстерский радник, Гавеншільд Бавер. — Барона Ґлянца вибрано пре
зидентом ґенеральної ради Анґльобанку.

візиї у провідників социялїстичних і сконфіско
вана знайдені гроші. Конфіеката наступила на
основі здогадів, що кавцию на социялїстичну
часопись Керзгауіа зложили гамбурскі социялїсти.
Рим, 17. лютого. Часть студентів удала ся
до костела, де Папа правив Службу Божу і взносила оклики: Най жиє Папа-король! Ліберальні
студенти знова демонстрували против Папи і
зложили вінець на памятнику Дж іордана Бруна.
Париж, 17. лютого. З Царгорода доносять,
що порта хоче поставити кандидатуру М о р е л я
бея на ґубернатора Крети. Є се француз з походженя.
Париж, 17. лютого. Ґен. Реіііеих зізнавав
вчера, що против Естергазого не мав воєнний
суд ніяких доказів. Сам зміст Ьогйегеаи сьвідчить, що Естергази не міг єго писати, бо не
знає тайн артилєриї. Виражене »ч. 120« є сти
сло артилєрске, а Естергази не міг мати нічого
спільного з артилєриєю. В дальшім переслухаіпо висказав свій погляд на процес Золі. Після
єго думки в разі освободженя Золі, Франция
потерпить великі страти. Золя напише тоді но
вий »Погром«, а діло се розійде ся по Европі,
у котрої Франция належала би тоді до ряду вичеркнених держав. Між оборонцем Ляборі а
сьвідком прийшло до острої виміни слів. Ляборі
заж адав предложеня оригіналу Ьогйегеаи, але
суд відмовив сему жаданю. ГІублика починає
щораз меньше інтересувати ся процесом.

Цїнник

львівскої

палати торговельної

і промислової.
Львів дня 17. лютого 1898.
І. Акциї за штуку.

Зелїз. г. Кар. Людв. по 200 8л. мк.
Зелїз. Львів-Черн.-Ясси по 200 вл. валь.
србл........................................................
Банку гіпот. гал. по 200 ал. в. а. .
„ кред. гал. по 200 зл. в. ав. .
Гарбарнї в Ряшеві по 200 8 л . в. ав.
Фабрики ваґонів в Сяноку перед тим
Лїпінского по 500 кор. в. ав.

215 — 218
282 — 285
380 — 390
210
200 — 210
250 — 260 -

II. Листи заставні яа 100 зл. в. ав.

Банку гіп. г. 5% в. ав. 8 10% пр. .
я
„ „ 4’/,% „ льос в 50 л.
„
„ „ 4%
„ в 601 по 200 К.
„
краєв. 4% % в. ав. льос в 51 л. .
„
„
4% в. ав. льос. в 57 л.
Тов. кред. гал. 8емс. 4% (першаеміс.).
,,
„
„
„ 4% льос. в 41і/, лїт
>,
»
„
,, 4% „ в 56 лїт .

110
100
96
100
97
97
97
97

20 110 90
— 100 70
70 97 40
50 101 20
50 98 20
80 98 50
50 93 20
10 97 80

97
102
102
100
96
103

80 98 50
75
10 102 80
10 100 80
50 97 20
-

III. Облїґи за 100 8л.
Гал. фонду пропінац. 4°/0 в. ав.
Вуков. „
„
5% „ „
.
Комунальні Банку кр. 5% (2 ем.) .
»
„
„ 4% % (3 ем.)
ІЄЛЇ8НИЦЇ льокальні 4% по 200 кр.
Іовички краєв. 6% ва. 8 року 1873
»
,, 4% „
„ 1891
.
,і
„ 4% по 200 кор. в р. 1898
„
м. Львова 4" „ по 200 кор.

97 80
97 —

98 50
97 70

25 25
42 —

27 25
-------

IV. Льоси.
Міста К р а к о в а .............................................
„
Станиславова .
.
.
.
.
V. Монети:
Дукат цїсарский
Наполеондор
Пів-імпериял
Рубель росийскиіі срібний
і,
„
паперовий
100 марок нїмецких

Будапешт, 17. лютого. Полїция відбула ре

плажадатять
ють
зл. кр. вл.кр

5
9
9
1
127
58

62
49
55
20
50
55

5 72
9 59
1 25
128 50

Перший християньский
ново

отворений

ТОВАРИСТВО ВЗАЇМНИХ

склад апаратів і всіляких приборів

„Д Н Т, С Т Е Р І,"

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

Апарати від 6—250 зр. на
складі. — Висилка на про( вінцию відворотною почтою виконує ся.— Найбіль
ший і найдешевший склад
вс ляких приборів до фо
тографії. На жадане ви
позичає ся апарати до в е 
ликості! 24:30 (за винагородою 2% вартості! апарату) з обєктивами
Уоі^НапДег’а, БіеіпЬеіГя. Ооегг’а і т. д.
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131 42—140

АҐЕНЦИЯ ЧАСОПИСИЙ

А. л я н д о в с к о г о
у Львові, Пасаж Гавсмана (Ґранд-Готель)

приймає передплату па всі часописи у всяких язиках і доетавлює
до дому без всякої доплати.

І Галицкий Банк кредитовий І

перше і одиноке руске Товариство асекурацийне, прилоручене Всч. Духовеньству і всїм вірним Впреосв. Митроп. і Преосв. Еп. Ординариятам всіх
трех єпархій, обезпечае будинки, уряджене домашнє, скот, господарскі
знаряди, збіже в зерні' і соломі, сїно в стогах і будинках против шкід
огневих.

«ДнФстерш* вступив в 6-тий рік своєї діяльності! з збіль
шеними фондами ґваранцийними, котрих стан з днем 31-го
грудня 1897 виносить:
Фонд резервовий
73.874 зр. 47 кр.
Резерва премій
176.143 зр. 87 кр.
52.269 „ 40
Фонд основний
50.000 „ —
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І 41 АСИҐНДТИ КАСОВІ 1
Д

з 30-дневним

виповідженєм

13' Д АСИҐНДТИ КАСОВІ!

^
2
Лі

0

з 8-дневним виповідженєм,

а всі иньші находячі ся в обігу ^ І 2°І0 Асиг'нати касові
з 90-дневним виповідженєм будуть ©процентовані почавши
від дня І мая 1890 по 4 % 3 30-днев. речинцем виповідженя.

{$•

{$•

Львів, дня 31 січня 1890.

І

Дирекция. *1 |
Видає

відповідає за редакцию: Стєфян Кульчицкий.
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На житє можна обезпечатись через >Днйстерь« в Това
ристві взаїмних обезпечень в Кракові, котре дає найкористнїйпіі услівя, представляє своїми фондами найбільшу ґваранцию і видає поліси і квіти в рускім язиці.
Товариство взаїмного кредиту »Днйстерь<, стоваришенє
з обмеженою порукою, уділяє пожички за оплатою 5Чг % і
7%
па кошти адмінїстрацийні за інтабуляциєю або
порукою двох відповідних ручителїв, до сплати в ратах на
З до 10 літ і приймає вкладки до оироцентованя від членів
і третих осіб но 4 ‘/2°/о- Удїл членьский виносить 25 зр., вписове 1 зр. Членом бути і пожичку дістати може тілько член обезпечений в ♦Дн’Ьстр’Ь*. Інформації уділяє Дирекция листовно.
Зголошеня о уділене аґенций в окрестностях і де нема
близько аґентів «ДнФстра», приймає ся.
Львів, ринок ч. 10. (дім >Просьвіти<).

почавши від 1 лютого 1890 видає

>-3

о
к

Виплачені шкоди до кінця 1897 року 430.100 зр. 42 кр. Тарифи
іДн-Ьстра» дуже умірковані. услівя обезпечень користні а шкоди лікві
дують ся безпроволочно. Поліси >ДнЕстра« приймає Банк краєвий при
пожичках гіпотечних.

Е д м у н д Б р од к ов ск и й
Львів, ул. Баторого 22.

ОБЕЗПЕЧЕНЬ

ЛЕВНОВОСАД
(практикант віденьский)

у Львові, ул. Крута ч. 7.
виконує мужеску, дамску і дїточу обув, та
кож чоботи з холявами для духовеньства по як найприступнїйших цінах
Рівнож приймає репарациї нальо
тів. — 3 провінції вистане ста
рий оказ на міру, ізб 40—140

о*
крз
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І

туток цигаретових за
І зр. поручає фабри
ка туток
АНТОНЇНИ МАЗУРКЕВИЧ
у Львві, ли ц я Галицка число 12.
Замавляючим 5.000 тутоко ра
зом опакованє і відсилка Ггансо.

-яг

ф -ам-гк- -»•

орґан руского
Тов. педаго
гічного двотижневник пе
дагогічно-нау
ковий, 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 І зр.

Учитель

З друкарні В. А. Шийковского.

