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

----------------------

До ситуацій'.
== Теперішня ситуация політична стоїть
на рівні з бюлєтинами тяжко хорово чоло
віка. Коли читає ся такі бюлєтини з рана,
іцо горячка меньша, що хорий принимає
поживу і такі иньші прояви, не заручить
з нас ніхто, що таки того самого дня при
міром з полудня або в ночи вичитаємо
зовсім противне. І так може бути з дня на
день, то гірші то ліпші гороскопи для не
дужого. А буває і таке, що кілька днів хороба починає прибирати щасливший обо
рот, коли красного поранку ненадійно все
погіршить ся і наступає катастрофа. —
Подібний стан представляє тепер ситуация
австрийского иарляменту. Від часу послїдної сесиї бюлєтини про ситуацию парляментарну були зразу непевні і змінчиві,
коли з часом почало здавати ся, що ситу
ация постійно полїншає ся і що в недовзї
прийде там до позитивної роботи. Аж тут
нараз всякі надії розвіяли ся. Ситуация
стала на ново критичною. Надії нравнтельства, що язикова дискусії я покінчить ся і
наступить вибір язикової комісиї перед
склнканем делєґяций, розвіяли ся. До язи
кової дебати зголосило ся, як звісно, по
над 70 бесідників, з котрих досіі ледво і
то не всі внескодавцї забирали голос. Правительство старало ся скоротити язи
кові дебати і в тій цілії переговорювало
то з парламентарною комісиєю правиці то
з представителями сторонництв лівиці. Стараня ті не принесли однак ніякого пожитку,
бо предеїдателї парламентарних клюбів лі
виці зажадали для скорочена язикових дебат голосованя над веїми язиковими вне
сеними разом. Такому поступованю спро
тивили ся головно Чехи з двох причин,
раз що они з гори противні язиковому порішеню в парламенті а по-друге, що між
тими внесеними є одно, котре домагає ся
безироволочного знесеня язикових розпо
ряджень.
Правда, ґр. Тун сказав, що правительство не згодить ся на знесене язикових
розпоряджень, доки Ь комісиї на наступить
иорозумінє що до язикового закона бодай
в головних основах. Та така запорука не
вистарчає Чехам, бож они сподіють ся,
що наслідком становища Діпавлього в спра
вах народних знайде ся в комісиї більшість,
котра зажадає від правнтельства знесеня
язикових розпоряджень. А власне Німці
зажадали яко другого услікя до згоди
скорочена язикової дебати, щоби зараз по
виборі комісиї голосовано над резолюцією,
домагаючою ся відкликана язикових роз
поряджень. Сему противлять ся і ті сторонництва з правиці, котрі на рівні з Чехами
не раді би віддавати права парламентові^ що
би він не тілько не рішав але в загалі ро
бив які небудь ухвали в язиковій справі,
хотьби ТО було тілько в комісиї і тілько
візванєм до правнтельства. Сторонництва
правиці ті, котрі мають забезпечені права
свого народного язика, хоть годять ся на
вибір комісиї, то однак раді би, щоби она
мала виключно лиш приготовляючий ха
рактер. Комісия така но їх думці довжна
тілько розсмотрити язиковий предмет, нровірнтп погляди між сторонництвами і на
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експедиция «Руслана» під ч. 9
ул. Копернїка. — Експедиция
місцева в Аґенциї Лнндовского
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застереженв. —
Реклямациї неонечатані вільні
від порта. — Оголошена зви
чайні приймають ся по ціні
10 кр. від стрічки, а в «Наді
сланім» 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесеня по
16 кр. від стрічки.

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

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

дня

крім неділь і руских сьвят
0 ГОД. 3-ій пополудни.
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родами і обмежити свою діяльність на віз- нить теперішні відносини в парляментї.
ванє правнтельства, щоби оно вже . підго Але чи в тііі еволюциї возьмуть верх уміртовлений комісиєю обсяг праці предложило ковані елементи, елементи, котрим лежить
краєвим соймам. Комісия повинна затим мати на серцю цілість і могучість держави, рів
лиш характер конференції і не сьміє ро номірне запорученє прав свободи народної
бити ніяких позитивних ухвал дотично язи і політичної всім австрийским народам і
кової квестиї.
чи наступить успокоєнє і позитивна робота
Наслідком того, що не прийшло до в парляментї, сего нинька годі предвидїти.
згоди на скорочене язикових дебат, пар
ламент не буде радив аж до укінченя делєґаций. Се однак ситуацій не зміняє, бо Загальні збори тов...Днїстер".
На зборах явило ся 78 членів управнених
чи перед делєґациями чи по делєґациях
вибір язикової комісиї є запевнений. Німці до голосованя, а кромї того 7. членів не упра
числять, що за вибором комісиї буде го внених до голосованя, котрі прислухувались
лосувати дві третини голосів; розходить ся нарадам.
Перший промовив Василь Нагірний, предеїїм тілько, чи посеред тої комісиї знайде ся
датель
зборів, зазначуючи, що «Дністер» завдя
більшість за ухваленєм резолюції до праки
щирій
і неутомимій праці Ради надзираючої,
вительства на знесене язикових розпоря
джень. Мабуть що й те знайдуть, бо сто- Дирекція і урядників товариства з одної сторо
ронництво Діпавлього стоїть по стороні ни, а знова дїяльности патріотичної части народу
нашого з другої сторони розвиває ся надсподївано
Німців в язиковій справі.
Автономічні сторонництва є тепер в не хорошо. Фонди товариства рік-річно збільшають
малім клопоті, що їм зробити, щоби не ся, і число обезпечень, а з тим збільшає ся та
допустити до такої ухвали. Не роблять они кож число людий, котрі знайшли при сїй інстисего з солїдарности для Чехів, але щоби туциї своє удержанє.
Наслідком хорошого розвою товариства
не допустити до преюдикату, що парла
під
зглядом грошевим заряд товариства відпи
мент має право рішати в язиковій спра
ві. До одної части польскої нраси доносять сав в сім році значні квоти на покрите запасів
з Відня, що Поляки здають собі справу друків і табличок, решти адаптація льокалю
з такої евентуальности, котра під яким канцелярийного, з коштів інвентаря і т. и., під
будь иретекстом могла би задокументувати ніс резерву премійнуі призначив квоту 5000 зр.
комиетенцию иарляменту і що будуть ста на вильосованє листів удїлових, щоби чим скор
ра™ ся разом з Чехами недопустити хоть ше можна було приступити до зворотів, що мо
би до найневиннійшої ухвали язикової, в же статись лиш по вильосованю всіх листів упротивнім разі усунуть ся остентацийно від дїлових. Дальше Рада була в можности поста
нарад і виступлять з комісиї. Щоби до новити засноване фонду емеритального для усеї евентуальности не дійшло, накликує рядників товариства, а з уваги на велику вагу
автономічна праса правительство, щоби оно сеї справи, висказав надію, що загальні збо
доложнло всіх старань до запевнена комі ри приймуть в тім зглядї иредложене внесене
сії чисто конференцнйного характеру. А ради і тим запевнять урядникам товариства
позаяк нема ніякої певності!, чи цравитель- іетнованє їх на старші літа. Рада надзираюча
ство схоче і зможе що в тій справі по відбула в сім адміністрацийнім році чотири замочи. сли в додатку правда, що ноступо- еїданя, а крім того у важнїйших справах відбу
ванє Діпавлього діє ся за норозумінєм вала свої заеїданя комісия Ради надзираючої.
правнтельства, то тоді правиця остала би Комісия контрольна шконтрувала часто рахунки
в меньшости і мабуть ще дальше розбила і фонди товариства і все находила Цілковитий
би ся. Наслідком такого сподіваного ре порядок а на основі закона о товариствах обез
зультату появили ся голоси в другій части печень делегувало міністерство свою комісию,
польскої нраси з пересторогою для Поля котра в протягу кількох днів переглянула з вся
ків, щоби они застановили ся, чи не добре кою точностию і фаховостию ціле діловодство
би було згодити ся в комісиї на резолю- і фонди та рахунки товариства, а скінчивши
щио відкликана язикових розпоряджень і свою роботу заявила, що найшла все в по
остати в б іл ь ш о ст і! без огляду на Чехів, рядку.
Дирекция товариства враз з товариством
котрі в такім случаю перейшли би в оно«Сокіл» докладала заходів, щоби побудити на
знцию.
Є ще й иньші ллянії. Роблять ся ста- рід до заснованя товариства сторожи огневої,
раня, щоби Чехи згодили ся на знесене однак до сего часу не осягнено на тім поли заязикових розпоряджень за ціну утворена мітнїйших результатів. Але є надія, що і сб по
ческого університету і політехніки на Мо- ле не лишить ся облогом.
Відносини товариства «Дністер» до иьнших
раві. Наколи би Чехи згодили ся на се,
товариств
асекурацийних в краю нашім були
тоді могла би остояти ся і дальше в біль
дружні.
—
Належане
товариства до ТЬеіІиицешості! теперішна правиця, бо бар. Діпаклї
не маючи національних перепон міг би Уегеів-у показало ся вельми хосенним.
Дальше згадав Нагірний про одну зміну, ядальше при ній полишити ся. Судячи після
голосів ческої нраси, то ледво чи Чехи ка зайшла в складі Ради (на місце уступившо
схотять згодити ся на таку рекомпензату. го п. 1. Онишкевича з Коломиї вступив заступ
Хагосіпі Ьізіу, орґан Молодочехів. не має ник д-р Олеськів), і про недугу почестного пре
зовсім ніяких надій на користну ситуацию зидента Ради Ем. Кардинала Сембратовпча.
Яко уступаючий нині президент Ради над
для Чехів. Орґан сей заповідає цілковитий
зираючої
уважав своїм обовязком зложити по
переворот на правиці і бачить Чехів в найдяку членам Ради, котрі зовсім безкорнстовно
завз яті іініій оиоз ициї.
Всі знамена теперішної ситуацій полі брали участь в праці над розвоєм товариства, а
тичної вказують виразно, що стоїмо неда також впсказати повне признане Дирекція то
леко нової еволюциї, котра безперечно змі вариства за працю, котру назвав пожертвова-
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нєм здоровля. Хоть члени Дирекциї, коли обій
мали діловодство .Дністра», не були фахівцями
в ділі асекурацийнім, нині стали они зовсім фа
ховими. Неменьше зложив признане і тим з
урядників інституциї, котрі переняли ся єї про
відною гадкою служити народови, сповняючи
свої обовязки не лиш за заплату, але з щиро
го привязаня до народу і сеї народної інститу
циї. В кінци подякував делєґатам товариства,
котрі трудом своїм і радою стояли до помочи
адмінїстрациї товариства.
По сїй промові, сконстантувавши комплєт
отворив наради, представив правит. комісари п.
Адольфа Гута радника намїстництва, а вкінци
на секретарів покликав п. Евгенія Гузара і п.
Костя Паньківского а на веріфікаторів п. Иосифа Хлопецкого і. п. Івана Вертипороха. Потім
приступлено до порядку дневного.
(Конець буде.)

Рада державна.

правительство не зарадить нужді, то в Австриї
настануть такі самі розрухи як в Італії. П. Ґреґоріґ (антисеміт) доказував, що не охоронні цла,
але біржа є причиною дорожні. Населене зво
дять на нужду жидівскі спекуляциї. П. Леопольд
ПІ т а й н е р (антисеміт) говорив против збіже
вих бірж і заявив ся за зниженєм цла. П. К ай 
з е р зазначив, що кожда справа, в котрій бере
інїциятиву польске Коло видає ся єму підозрі
лою, відтак закінчив заявою, що противить ся
знеееню цла. П. Л є х е р (ліберал) станув на ста
новищи социялїстів і висказав ся за знесенєм
охоронного цла. П. В о л ьф иромавляв против,
а Теклі (Молодочех) за знесенєм цла. При кін
ци засїданя забрав ще голос п. Б и л и н ь с к и й
в справі фактичного спростована висказів п.
Кайзера против польского Кола і его предсїдателя Яворского. По відчитаню кількох меньшої
ваги внесень замкнено засїданє.
Про речинець будучого засїданя президент
палати повідомить послів письменно. Здає ся,
що рада державна збере с я д о п е р в а 2. ч ер в н я. Дискусия над знесенєм збіжевого цла не
довела до ніякого результату, хиба що дала
причину до сиравдїшного концерту зневаг.
Обширнїйше справозданє з того засїданя
з недостачі! місця відкладаємо до слідуючого
числа.
____ _ _ _

В нїмецкім Райхстаґу порушовано також
справу знесеня збіжевого цла. На відповідну тій
справі інтерпеляцию відповіло правительство, що
оно не наміряє на разі предкладати державам
належачим до цлового союза знесеня або зни
жена оплат ввозових від збіжа. Високі ціни збіжа є тілько хвилеві. Обава що бльокада американьских портів перешкодить доставі збіжа до
Европи, вже проминула, бо дорога на Канаду
через ріку св. Лаврентія полишає ся завсїгди
отвертою.
В польскій праеї веде ся завзята полеміка
між поодинокими дневниками о те, яке становиско заняти має польске Коло у Відни при
зміні ситуациї, сли Діпавлі опустить правицю.
Консервативна часть праси рада би видїтп По
ляків в нерозірванім союзі з Чехами, хотьби і
в опозициі, головно з причин автономічних, що
би не допустити до ухвали компетенциі парла
менту в язиковій квестиї, а на чолі стоїть краківский >Сгіі8«. Друга часть, так звана лібераль
но-демократична, під проводом »8Іо«а Роїзк-ого.
радить на случай, коли Чехи не попустять ні
чого з свого національного становища, станути
на такім становищи, де би можна .нильнувати
традицийної політики боронена інтересів краю».
»До хороших результатів дійшла би політика, пи
ше »81оио«, сли за радою Схая-у мали би ми зле
тіти до ролі меньшости. Нам не вільно забува
ти, що наколи ми в меньшости і в опозициі,
то хто иньпіий в більшості! а правительство
нам чуже або вороже, котре числило би ся з
иньшою чужою або ворожою нам більшостию.
А які можливі експерименти в краю, де су
спільність неодноцїльна, де нарід в добі переображеня ся!« Не можна знова собі робити на
дій, щоби навіть на случай вступленя Поляків
до иньшої більшості!, згодили ся они на компетенцию иарляменту в язиковій справі. Нїмцї на
случай відкликана розпоряджень, не будуть
собі розбивати голов за язиковим законом, бо
знають що до ухваленя державного язика німецкого не прийде, а без иньшого могуть обійти ся.

З а с ід а й є з 5. м ая. На початку засїданя
поставив п. Б о г д а н о в и ч нагляче внесене о
уділене помочи погорільцям в Тисьменици і жа
дав, щоби над сим внесенем рацжено безпосередно. II. Ґ р о с супротивив ся, щоби перери
вати язикові дебати і жадав відосланя внесеня
Богдановича до буджетової комісиї, на що п.
Богданович згодив ся. П. В о л ьф предложив
ВІСТИ
петицию проти іменованя ческого сьвященика
парохом в нїмецкій місцевості! Лянґенав. Пети
Бесіда п. Яворского при язиковій дебатї
цию підписало 1154 мешканців і грозять, що подибала ся з коментарями нїмецкої праси. Півперейдуть на протестантизм, наколи їх просьба офіцияльний ЕгеппІепЬІаМ звертає увагу на два
не буде увзгляднена. П. Ф е р к а в ф жадає, що знаменні уступи тої бесіди, в котрих Яворбкий
би Палата перед приступленєм до дальшої де виразно зазначив традицийне становище Нрльбати язикової перевела переділе дискусню над ского Кола і автономічні основи поляків і при
его наглячим внесенем о з н е с е н е з б іж е в о г о знає, що Поляки мимо того оказують готовість
цла. II. Ш е н е р е р супротивив ся тому, а пре брати участь в роботах язикової комісиї. Про
зидент Фукс заявив, що в виду того, що загіро- тивно задивляє ся на ті уступи N. 1г. Ргезке і
тестовано проти жаданя п. Феркавфа, він не доказує, що є неконсеквенциєю, що Поляки ми
може отворити над ним диокусиї.
мо так сильно зазначеного становиска автоно
Мінїстер торговлї Б е р н р а й т е р вівдновів мічного хотять вступити до язикової комісиї.
на інтерпеляциї в справі зиесеня збіжевого цла. Після погляду N. Іг. Ргевве видко вже з бесіди
Інтерцеляциї ставили ип. Колїшер і Мавтнер. Яворского, що робота комісиї не видасть ніяких
Мінїстер відповів, що правительство живо інте ШІОДІВ.
Н
ресує ся тою справою. Правительство має повне
Внесене II. Феркавфа, котрим він домагаєі — Вісти з товариства Дністер*. Подаємо до
почуте і сьвідомість своєї відвічальности супро- ся знесеня збіжевого цла, стало предметом на- | прилюдної відомосте, що Рада Надзираюча Ти
тив люду, однак хоче рівночасно памятати і о рад нїмецкого Союза людового в парламенті, і ваРи®тв взаїмних обезпечень і взаїмного креди
інтересах консумеитів і продуцентів.
Сторонництво се відбуло зараз по поставленю ту .Дністер. доповнена вибором на Загальних
Мінїстер висказав, що з факту в Франциї, сего внесеня двогодинну нараду, на котрій за- Зборах дня 4. мая с. р. уконституовала ся на
засїданю того самого дня в той спосіб, що ви
де знесено збіжеві цла і з факту, що в Німеч станавляло ся, яке становиско має заняти супро- брала своїм президентом крилошанина о. Алексія
чині їх не знесено, показує ся, що не всюди о- тив внесеня. Ухвалено уважати се внесенє за т а  Тороньского, дотеперішного заступника прези
днакозо дивлять ся на ту справу. Не належить ке, котре стремить до иолекші нужди і проте сто дента, заступником президента п. Григорія
много користин сподївати ся від знесеня збі ронництво може за ним голосувати. Кромі сего Кузьму ц. к. совітника апеляцийного, директо
п. дра. Даміяна Савчака ц. к. совітника суду
жевого цла. Правительство навязало вже в тій ухвалено на тій нараді візвати правительство, ром
і члена Виділу краєвого, заступником для п. дра.
справі переговори з угорским правительством і щоби як найскорше внесло проект закона, ко Савчака п. Антона Дольницкого ц. к. совітника
поступить в тій справі як найсовістнїйше. П. трий змінив би певні закони біржеві, а головно СУДУ, а заступником директора для п. дра ФеКод ї ш е р (иольске Коло) зажадав отвореня щоби зборонено гру на ріжницю. В кінци порі дака п. Володимира Шухевича ц. к. професора
дискусиї на відповідию міністра торговлї. Вне шено, що члени делєґаций належачої до сторон- школи реальної.
Дирекция Товариства взаїмних обезпечень
сене се ухвалила Палата майже одноголосно. ництва могуть брати участь в нарадах делєґаций
.Дністер. подає до прилюдної відомосте, що
По сім забрав голос п. К о л ї ш е р і звернув у- тілько по зложеню правного застережена, а з огля загальні збори товариства ухвалили д. 4. н. ст
вагу, що внесена ним інтерпеляция іменем ці ду на те, що анї внутрішня політична ситуация мая с. р., щоби з надвижкіі за V. рік адмінїлого Кола польского в справі знесеня збіжевого не змінила ся, анї відносини до Угорщини не ма страцийний 1897. виплатити властителям листів
цла в повні признає доконечність охорони ріль ють иравної підстави, мають голосувати против удїлевих фонду основного за купон ч 5 ппо1
ництва через цла. Однак тут входять в гру кве вспільного прелїмінара. — Уаіегіапсі заговорила цент 5 злр. а. в.
Гпж
загальні
збори
ухвалили
по
мисли
стиї політично-суспільні і рільництво хоч хоче також про знесене збіжевого цла і не годить ся
статута вильосовати 50 штук листів удїлових а
боронити своїх інтересів, не хоче однак тягну на єго знесенє. Знесене цла, — пише сей дне- вильосовані
— —•
•
ти своїх зисків з нужди других. Рільництво і вник, — у Франциї не принесло ніякого пожит
промисл в певних точках сходять ся з собою ку, противно збіже підскочило о одного франка,
і взаїмно себе підпомагають. Анґлїйска політи так само стало ся і в Німеччині', коли там лека аграрна не признаюча збіжевих оплат, ціл дво поставлено в Райхстаґу внесенє на знесене
443, 446, 448, 450, 475, 480.’
ковито зруйнувала анґлїйске рільництво, Франция цла, а пшениця зараз підскочила о б марок. З
Виплата проценту за купони ч. 5. за надізнова при помочи збіжевого цла дала свому ріль того показує ся, що нормоване ціни збіжа не слапєм тих-же і за вильосовані листи уділові за
ництву сильні основи і витворила здоровий стан лежить в руках продуцентів, але в речинцевій
яі ненєм тих-же має наступити до 31. с е р п н я
середини. Рільництво поносить і понесе дальше спекуляциї біржи. Наслідком комунїкацийних тотіі и ’ *’ постанов вироваджаючих до ета
виплаті проценту за купон ч. 5. буде
много жертв для промислу, щоби тілько удер средств настала цілковита зміна економічних пі
ручено
2
/0 податок рентовий, стемпель і пор
жати супокій. Рільник купуючи кавалок зелїза відносин, проте нині ніхто не може опирати ся
то — ^разом 22 кр. а. в.
машину, господарскі знаряди платить свій по на давній теориї попиту і подажи; тепер треба
1 ада Надзираюча Товариства взаїмного
даток для промислу. — Бесідник приходить до на ново робити наукові розслїди економічно- кредиту .Дністер, рішила розділити суму 820
пересьвідченя, що охоронні цла є доконечні для суспільні, але покінченє таких студий буде хи зр. ухвалену Загальними Зборами д. 4. н. ст.
рільництва. Однак заходять часами потреби, ко ба можливе в слідуючім столїтю. Знесенєм цла мая на добродійні цїли з надвижки за р. 1897
в слідуючий спосіб: Вир. Ординариятам єпархії
трі наказують хвилеве знесене збіжевого цла.
иривительство нужді не зарадить, тілько себе львівскої, перемискої і станиславівскої 300 злр.
Теперішня хвиля як раз є такою, котра До- скомиромітує. ІІнакше на ту справу дивить ся
50 ДИСП03иЦиї; церкві в Острові к. Ярослава
магає ся того. Бесідник висказує надію, що правительство. Оно, як довідуємо ся з достовір о зр., товариствам дяків єпархії львівскої, неУгорщина із зглядів загальної нужди згодить ся ного жерела, годить ся на знесенє збіжевого цла Ремискої * станиславівскої 150 зр.; товариствам
на хвилеве знесене цла. По Колїшері забрав го аж до жнив. Та біда, що того само австрийске .Шкільна Поміч, у Львові, ІІеремишлн і Коло
лос п. Ф е р к а в ф (соц.) Антисеміти станули правительство без згоди угорского не сьміє зро миї по ЗО злр. а в Станиславові 25 злр.; Това
риству »Руслан« у Львові 50 злр.; Бурсам в Но
коло него і безнастанно ему нерешкаджалн. Бе бити, бо сего збороняє єму §. 7. цлового зако вім Санчи 50 злр. а в Ярославі ЗОзлр.; Сестрам
сідник заявив ся за знесенєм цла, описував на. Угорске правительство не хоче згодити ся Служебницям руским у Львові 50 зр. і това
риству св. Кирила в Перемишли 25 злр. — ра
нужду пануючу на провінциї і заповів, що сли на знесенє цла.
зом 820 зр.

політичні.

о в и н к и.

з
— Як воює консолїдация. Дня 30-го цьвітня вступні роботи 20.000 лїрів, до чого причинила бю, всаджено до арешту тамошного війта Повідбула ся в Камінцї струмиловій судова роз Ваиса Коїнана 15.000 лїрів. Роботи водні пору- півчука і кількох радних. — Посол о. Танячкеправа против о. Йосифа Красицкого з Дернова і чено найзнаменитшим інжинєрам під доглядом вич передав мінїстрови просьвіти від Русинів
д-ра мед. Павлюка з Радехова о переступлене славного дослідника старини, професора Берна- брідского повіта пропамятне письмо в справі
переслїдуваня рускої молодежи брідекої ґімна
§ 17. закона о товариствах з 1867 р. На зборах беї-ого.
каменецкої »Селяньскої Ради» др. ГІавлюк, ре — В човні' наоколо сьвіта. Капітан Дзьов Сло- зиї директором ґімназиї Лїбревеким і професо
феруючи о політичнім положеню Русинів, пред кум, Американець, пустив ся в подорож наоколо рами Консїновским (Познаньчиком) та Тираном.
ставив вибір посла Барвіньского в сьвітлї не сьвіта в невеликім човні, котре сам збудував — Повітовий суд в Мєльци засудив онодї Здиправдивім і нарушаючім повагу властий, а мимо з американьского дуба і сосни. Повно, що зове слава Боґуша, властителя дібр, за обиду чести
то предсїдатель зборів о. Красицкий не зробив за ся »Спрей« або по нашому піна морока, є всего адвоката д-ра Маєвского на 6 тижнів арешту
се бесїдникови ніякої уваги. Судия, адюнкт Па- лиш 12 метрів довге, важить 9 тон а занурює без заміни на кару грошеву. — В хіньскій пропара засудив д-ра Павлюка на заплату 25 зр., ся на 1’/2 метра. Дня 24. цьвітня 1895 р. ви вінциї Квансі вимордували Хінцї дня 21. цьвітня
або на 5-дневний арешт, а о. Красицкого на 5 їхав Слокум з Бостону і до сего часу переплив багато християн, а межи ними одного місіонаря.
уже на своїм човні 34,000 мореких миль. Є він
злр. або на день арешту.
— Торговая живим товаром. Полїцийний аґент одним з найвідважнїйших моряків, які коли бу
Лєбль арештував в понеділок 2-го мая на черно- ли на сьвітї.
— Числова льотерия в Австриї. Сьвіжо вида
вецкім двірци 61-лїтного Мордка Гофера з ВижВідень, 7. мая. Ходить тут поголоска, що
ницї в хвили, коли до поїзду, що їхав до Ру ний зошит »Вістий» (МіПЬеіІии^еп), що їх ого
в
короткім
часі язикові розпорядженя будуть
мунії, всідав в товаристві 5 молодих жидівских лошує міністерство скарбу, містить в собі роз
дівчат з Кут. Гофер побіч торговлї збіжем зай діл, посьвячений історичному розвоєви числової відкликані і що становиско Гр. Ґолуховского
мав ся висиланєм дівчат на Всхід і проводив льотериї в Австриї. Подаєйо з него деякі цї- має бути захитане. За правдивість сих вістий
кавші дати. Числова льотерия перейшла в руки не можна брати ніякої відвічальности. Вчера
власне такий транспорт. Єго увязнено.
адмінїстрациї
держави дня 1-го падолиста 1787 відбув ся пир і концерт на Гернальсї в честь
— З Зарваницї доносять нам, що властитель
села п. Роман Охоцкий дарував велику площу і від сего часу до року 1896 загальна цифра кн. Лїхтенштайна за єго нослїдну бесіду і вру
перед тамошною церквою на річ церкви. Інта- поставлених грошин виносила 1.140,841.614 зр. а
буляцию вже переведено а даровану площу від- принесла державі чистого зиску в сумі 432,721.359 чено єму лавровий вінець. —1 Нині при отвореню
межено високим муром від паньскої. Є се за зр. Яко виграні виплачено в цілім тім періоді ювилейної вистави панує великий рух по улислуга місцевого пароха о. Білиньского, бо за о. загальну квоту 649,266.134 зр, що становить цях Відня, з провінцій прибуло много депутаКопертиньского, що був там адміністратором, 56‘91°іо цілої поставленої суми. Найбільший до ций, а навіть з Галичини войскові ветерани і
відобрано ту площу, хоч передше служила она на хід іменно в квоті 2,256.458 зр. виказав марець охотничі сторожи. О годині 2-ій творять депу1890 року, найнизший 1,121,159 зр. липень 1894.
заїзд для посторонних фір.
Показує
ся дальше, що зимові місяці приносять тациї шпалїри, куди буде цісар переїзджати на
— Нові блянкети векслеві вийдуть в житє з днем державі більший дохід з льотериї як місяці літ
1, липня. Важність теперішних вигасає з днем ні, а то з тої простої причини, що пора мень- виставу. — Прибув тут Нансен і вчера видало
Географічне товариство пир на єго честь.
1. падолиста. Нові блянкети будуть друковані
заробку а збільшених потреб заохочує
Відень, 7. мая. Референтом в комісій для
також по полиски, ческн і словіньски. Про Ру і шого
більше люднії шукати щастя в грі. Справджено
синів забули, але дотичні рускі круги повинні дальше, що від р. 1891 зменьшують ,ся загальні обжалованя Баденього вибрано п. Д и к а , а се
се пригадати, кому треба. З днем і. липня по- і суми льотерийних ставок. В 1887 році в цілій кретарем П е с л є р а. Німці домагали ся вибраня
являть ся також нові купецкі асиґнати.
державі припадало пересічно 94 кр. ставки на субкомітету з 5 членів, при голосованю упало
-■ Огні. В Тисьменици під Станиславовом одного мешканця, в 1896 р. вже лиш 66 кр. Ивибух онодї пожар і знищив около 300 селянь- накіне представляє ся під тим взглядом участь се внесене. При виборі референта віддано 13
скнх загород. — В четвер згоріли в Бродах збі- поодиноких передлитавских країв в льотерийній порожних карток. — П. Стояловский запроекту
жеві магазини Ляндава і Розенталя (коло двір- грі. Найбільша пересічна ставка, бо 2 зр. 68 кр. вав утворити в иарляментї клюб Славяньскої
ця зелїзничого), в котрих находило ся збіже на одного мешканця припадала в р. 1896 в солїдарности. З причини перерваня засідань славартості! 100.000 зр.
Низшій Австриї, найменьшу ставку 9 кр. вика вяньскі клюби не будуть могли застанавляти ся
— Найстарший ковбасник в Европі номер не зує Дальмация. Процентово найсильнїйше обни- над проектом Стояловского. На таку акцию польдавно в малім місточку Валїї. Називав ся. Бі жили ся квоти ставок в Стириї (о 56-9%), най- ске Коло не згодить ся, бо не хоче відтручува
лям Кеез, числив 104 роки, а від 91 літ займав слабше на Буковині (о 8’3%). В Г а л и ч и н і з а
ся робленєм ковбас і сальцесонів. Один анґлїй- те м іс т о о б н и ж е н я н а с т у п и л о п о б і л ь- ти від себе уміркованих сторонництв нїмецких.
Берлин, 7. мая. Цісар Вільгельм замкнув 6.
ский статистик обчислив, що Кеез в часі свого ш е н є ц и ф р и с т а в о к о 4°/0. Виграні льогес.
м.
парлямент обширною річию престольною,
житя убив 20.000 штук безрог. Супроти такого!рИйні в загальних сумах представляють ще біль
несчисленного множества ковбас навіть стати шу ріжнородшсть як ставки. В останнім деся- в котрій між иньшими подякував парламентові!
стик мусить похилити чоло. Волова шкіра не тилїтю місячне тіпігаиш (в маю 1894) виноси за ухвалене маринареких иредложень і заявив,
ло 441.593 зр., тахінний (в сїчни 1890) 1,716.425 що Німці будуть стояти на неутральнім станозмістила би тої цифри.
Посол Яросевич удав ся був онодї до міні зр. В першім случаю сума виграних рівняла ся вшци в існаньско-американьскій війні.
стра судівництва з представленєм, щоби галицкі 34-14° „ загальної суми поставлених 1,293.555 зр.
Париж, 7. мая. З іспаньскої границі надхо
суди не змушували позасуджуваних в повибор- в другім случаю 85-8°/в ставок, що дали разом
чих процесах відсиджувати вже тепер кари. Мі загальну суму 1,999.870 зр. — Довідуємо ся дять непокоячі вісти о ширшаню розрухів в Iнїстер порадив, щоби інтересовані удали ся з в кінци з »Війстий», що правительство посте- сііапїї. В біскайских провінциях взмагає ся про
просьбами о те до компетентних судів, а він пенннми розпорядженями постановило знести паганда Карлїстів, в Толєдо і Валєнсиї републителеграфічно припоручить їм увзгляднити ті числову льотерию, ту Пнституцию суспільну»,
що разом зі стемплем дневникарским відємно ви- каньска.
просьби.
ріжняє Австрию від иньших европейских держав.
Рим, 7. мая. В Пави настали вчера нові роз
— Зрадлива ФОтоґраФІя. Один панок у Відни
познайомив ся дня 2. мая с. р. з молодою, хо — Коли є крадіж в Америці. Одна мадрицка рухи. Войско обкидано камінями. Много жовні
рошою женщиною. Обоє повечеряли в рестав Газета подала в часі, як заносило ся на іспань- рів ранено. В Сестофіорентіно товпи кидали та
рацій. Красавиця сказала єму, що є жінкою ско-американьску війну, кілька примірів, що і- кож камінями в войско, котре ужило оружия і
урядника з Цельовця і подарувала єму свою менно уважають в Сполучених Державах кра- забило 4 особи. В Лїворно згинула одна особа
фотографію. Коли розстали ся, зауважив ве дїжию. Хто забирає другому власновільно міселий панок в своїй кишени брак 95 зр. На їх лїон доларів, доказує ґенї'яльної зручності!. При а кілька ранено. В Парнїце кинули ся товпи на
місцн найшов лише фотографію на памятку ве своєне собі 100.000 долярів уважає ся вже лиш вязницї і освободили вязнів. Войско стріляло.
село перебутих хвиль. Але на свою потіху догля зручностию. Колиж вкраджена сума не ііерехо- Убито і ранено кільканайцять осіб. Згинув та
нув” ЩО1фотографія роблена у Відни і у дотич- дить 50.000 долярів, тоді говорить ся о сп ір  кож один офіцер. Уневажнено всякі позволеня
ного фотографа довідав ся, що той кілька таких нім випадку». Хто 25.000 долярів сховає непраФотогрчфій мав переслати ровіе геьіапіе до Це- вно до кишені, стверджує свою невиплатність. на ношене оружия.
Царгород, 7. мая. Повстане в Арабії ширить
льовця під адресою Гільдії Керміяс. Окрадений (Взяти 10.000 є вже неправильностию, а о
»дон-ж\’ан< звернув ся до цельовецкого магі »снроневіреню« говорить ся тоді, коли крадіж не ся дальше. Вислане туди войско не може собі
страту, а сей вишукав хорошу властительку фо переступає 5.000 долярів. При 1.000 долярів за дати ради з повстанцями, а навіть одна компа
тографії в особі 19-лїтної Франциски Кармель, ходить вже тяжке переступлене закона, а без- нія дістала ся до неволі повстанців. Вислано но
доньки прачки. Єї арештовано і віддано судовії личне надужитє довіря значить украсти 500 до ві 4 баталїони войска до збунтованих околиць.
лярів. Взяти 100 долярів є по просту крадежию.
УІьондон, 7. мая. Доносять тут з порту АртуЗлодій, що иривластив собі 50 долярів, упав мо
— Скарби Аляриха. Кому не звісний з істо рально цілком. Але горе такому нещасливому, ра, щоРосияни виладували там шість кріпостних
риї король Візиґотів Алярих. В своїм побідо- що бере кусник хліба або мяса для заспокоєна
носнім поході збурив він в році 410 місто им голоду, бо виповів війну цілій суспільности, а пушок шістьцалевих і 8 вісьмцалевих, а також
і з богатою добичею виправив ся на полуднє, кождий порядний чоловік мусить єго оминати. велику скількість амунїциї і розпочали будову
щоби підбити Сицилїю і Африку. В осени шд
— Руский язик в суді'. Вчера донесли ми за пільної зелїзницї, що сполучить укріплена.— 3 Кей
Козенцою заскочила єго нечаино смерть. Ході польскими
часописями про розпорядженє аие- Весту телеграфують, що з відтам поплили 4 ато поховали єго Ґотн на дні ріки Бузенто, звер ляцийного суду
що до уживаня руского язика мериканьскі кораблі панцирні до острова Портонувши на короткий час єї русло в бік. В не
звичайнім тім гробі сховали також всі скарби, в зносинах з урядами парохіяльними. Вість ся ріко, щоби заняти сей остров.
Мадрид. 7. мая. Два панцирні кораблі і 5
щоби зберечи їх перед неприятелями. Невіль оказала ся неправдивою, бо президент апеляциї,
ників, що погребали Аляриха, відтак поубивано. п. Тхоржницкйй, заперечує єї в згаданих часо иньших \ дають ся безпроволочно з Кадиксу на
До нині пливе поверх тих скарбів ріка. Перед писах. Впрочім всякі розпорядженя і запере індийскі води, щоби прогнати Американців з
двома тижнями звернув ся до італїйского пра- чена є тут непотрібні, бо духовеньство на Филипиньских островів і збомбардувати береги
вительства нїмецкий учений др. Вестрідер, що основі істнуючих вже законів повинно домагати
перебуває тепер в ватиканьскіи бібліотеці, з ся ухвал в рускім язиці і иньших не повинно Каліфорнії. — Правительство уважає, що занятє Манілі є неможливе. По причині перерваня
проектом, добути ті скарби з дна Ьузента. І у- приймати.
сло можна дуже легко повести куди виде Скар — Дрібні вісти. Дня 3. мая відбуло ся в Лю- телеграфів ще доси нема вістий з Манілі.
би мусїли заховати ся неушкоджеш, подібно як товисках торжественне иосьвяченє угольного
Вешінґтон, 7. мая. Мінїстер маринарки одер
скарби давної Трої, котрих ані огонь ані тисячі каміня під будову церкви, на котру виготовив жав приватну телеграму, що Бем/еу бомбарду
плян
архітект
п.
Нагірний.
—
За
громадскі
зло
літ не знищили. Правительству подобала ся та
гадка і мінїстер просьвіти призначив вже на дійства, викриті перед кількома місяцями в Жа- вав Манїлю. Згинуло много осіб в місті.

Т ел еґр ам и .

Порошок до зубів
Г айдера

Найліпший, нешкідливий порошок до чи
щена зубів о сильнім запаху матовім, не
стираючий емалїй і надаючий зубам сніжну
білість.
Ціна коробки 25 кр.

Головний склад в аптиці
161

152—?

Жигм. Рукера
під „Срібним Орлом“ у Львові.

II

Рудольф Ачкевич

II

А дольф К ампель

швець,
у Львові, улиця Сикстуска ч. 23. {стара почта)

Львів, Ринок ч. 39

поручає готову обув свого виробу, переважно для духовеньства і ПП. війскових — принимає також замовлена всілякого
рода так місцеві як і з провінцій.

виключне заступництво на Львів Австрпйского това
риства акцийного фабрики П о р т л я н д - ц е м е н т у
в Щаковій.

На міру вистане старий оказ.
201 23—52

Продає дешевше ніж всюди

портлянд цемент, вапно скалисте і гидравлічне, вироби цемен
тові і штайнґутові, огнетревалу папу дахову, асфальтові плити
ізоляцийні, дестильовану смолу вуглеву, карболїнеум, як також
взагалі всякі материяли будівляні— заручуючи за їх доброту.

| Галицкий Банк кредитовий &
$г

почавши від 1 лютого 1890 видає

41 АСИҐНАТИ КАСОВІ
30-дневним внповідженєм

З І] АСИҐНАТИ КАСОВІ

І

Предприємство робіт бетонових і критя дахів дахівкою,
лупком і папою огнетревалою по цінах умірених. _ Теле
фон нр. 460.
до? з _ 5
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ЙоеЬеп ізі егзсЬіепеп игкі ЗигсЬ Діє аііе ВисЬЬапйІипдеп ги ЬегіеЬеп:

&
&

Преданіе церковнеє н русская богословская литература. Критическое сопоставленіе
(по поводу критики.на книгу «о церкви»), (Оіе кігсКІісНе ІІеЬегІіеІегипд ипсі
(Ііе гиззізебе (Неоіодізсбе ІЛегаіиг. Еіпе кгіїізсЬе бедепиЬегзІеІІипд [аиз АпІавз ііег Кгііік йез ВисЬез „ІІеЬег (Ііе КігсЬе“]). дг. 8°. (VI и. 584 8.) М. 4.

з 8-дневним виповідженем,
$$•

•$7

Іейег, Йег зісЬ їїіг Йіе Егаде Йег АУіейегуегеіпідипд сіег КігсЬеп іпіегеззігі,
тоігй пісЬі итЬ іп коппеп. йаз ЕгзсЬеіпеп <іез уогііедепйеп гиззізсЬеп ВисЬез т і ї
Егеийеп ги Ьедгйззеп. Ез ЬеаЬзісНІідІ пасЬгиигеізеп. м'іе кйпзІІісЬ Йіе Кіиії ізі,
чтІсЬе. паеЬ Зег Меіпипд йег гиззізсЬеп ТЬеоІодеп, сііе гбтізсЬе КігсЬе уоп Йепеп
Йез ОгіепРз Ігеппі.

а всі иньші находячі ся в обігу 41/2°/0 Асиґнати касові
•$?
з 90-дневним виповідженем будуть опроцентовані почавши
від дня І тая 1890 по 4 % 3 30-днев. речинцем виповідженя. -£»•
Львів, дня 31 січня 1890.

•‘х

«

Дирекция.

*кг

|

Р ік

фірма в року 1877-ім

перенесла ся з улицї Трибунальної
ч. І. на ул. Лукасїньского ч. 4. (пло
ща Каструм), філія ул. Театральна 16
Ново відкритий

М Е Б Л ІВ

Емілії Соколовскої
у Львові, Ринок ч. 29., І. п.
приймає ласкаві замовленя і виконує їх ґусто206
вно і по приступне* цінах.
9-104
НАУКУ

КР О Ю

уділяє в осібнях годинах.

Замісцеві панночки приймає на помешканє.

також і вилозичальня

заосмотрена в всілякі знаряди по
чавши від найбогатших до найскромнїйших. Цілі урядженя для покоїв
до спаня, сальонів, їдалень і др. —
Меблі оріхові, ольхові, чорні, також
зелїзні і гнуті, зеркала і т. д.
Ціни низькі і сталі.
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„Д ї ї І> С Т Е Р ГЬ“

РОБІТНЯ СУКОНЬ ДАМСКИХ

Вольф КавФман

СКЛАД
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Б
О
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в
X

орґан руского
Тов. педаго
гічного двотижиевник педаґоґічно-науЗ поважаним
ковий,
виходить
від
1-го
червня 1889
В. К а в Ф м а н ,
у Львові ул. Вірменьска ч. 2. Перед
ул. Лукасїньского, ч. 4. плата на цілий рік 3 зр., на пів ро
ку 1.60 кр., на чверть року 1 зр.

Учитель

до науки сьніву церковного ви
готовляє специяльно п а р о в а
фабрика інструментів

туток цигаретових за
І зр. поручає фабри
ка ТУТОК

Івана Сливиньского

АНТОНЇНИ МАЗУРКЕВИЧ

у Львові, ул. Коперника ч. 16.

З а порукою дає на рати. Прошу
жадати цінника.
Іван Сливиньский

у Льввц лиця

Галицка число 12.

перше і одиноке руске Товариство асекурацпйне, припоручене Всч. Духовеньству і всім вірним Впреосв. Митроп. і Преосв. Еп. Ординариятам всіх
трех єпархій, обезпечає будинки, уряджене домашнє, скот, господареві
знаряди, збіже в зерні і соломі, сіно в стогах і будинках против шкід
огневих.

«Дв-Ьстерч,» вступив в 6-тий рік своєї дїяльности з збіль
шеними фондами ґвараниийними, котрих стан з днем 31-го

грудня 1897 виносить:
Фонд резервовий
Резерва премій
Ф онд основний

со

Замавляючим 5.000 тутоко ра
зом опановане і відсилка і’гапсо.

176.143 зр.87кр.

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

Ново отворена робітня

ЇЖ

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

На житє можна обезиечатись через «Дністерь» в Това
ристві взаімних обезпечень в Кракові, котре дає найкористнїйші услівя, представляє своїми фондами найбільшу ґваранцию і видає поліси і квіти в рускім язиці.
Товариство взаімного кредиту «Днйстерь», стоваришенє
з обмеженою порукою, уділяє пожички за оплатою 5і °І0 і
^°/о АРАаткУ па кошти адмпйстрацийпі за інтабуляциєю або
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 7 2°/0. Уділ членьский виносить 25 зр., вписове 1 зр. Членом бути і ножичку дістати може тілько членобезпечений в «Д ністрі». Інформації'] уділяє Дирекция листовно.
Зголошеня о уділене аґенций в окрестностях і де нема
близько агентів «Дністра», приймає ся.

І

фабрикант органів і гармоніюєм
У Львові.

.

Виплачені шкоди до кінця 1897 року 430.100 зр. 42 кр. Тарифи
«Дністра» дуже умірковані. услівя обезпечень користні. а шкоди лікві
дують ся безпроволочво. Поліси «Дністра» приймає Банк краєвий при
пожичках гіпотечних.

Г А Р М О Н ЇЮ М
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ТСЕАРИСТВО ВЗАЇАГіНИХ ОБЕЗПЕЧЕНЬ

Зміна льокалю.

Заложена

заснована

- у ’й'

ЛЕВ НОВОСАД

Ґорсетїв, Рукавичок і Бандажів

(практикант віденьсиий)

Г. Ґалянтовского
У Львові, площа Бернардиньска, ч. 3.

141 3 3 - 4 0

виконує на замовленя:

Рунтурові сандажи, паси на живіт, ортопедичні ґорсети і звичайні
кулі, щ удла, машини на ноги, суснензория, р у к а в и ч к и »г1ассе»А
дуньскі і козлові. Оправляє: подушки, шапки, шельки, екрани, диваники’
тасьми до дзвінків і т. д. в як найкоротшім часі по наішизших цінах.’

Видає й відповідає за редакцию: СтеФан Кульчицкий.

у Львові, ул. Крута ч. 7.
виконує мужеску, дамску і дїточу обув, та
кож чоботи з холявами для духовеньства ио як найпри
ступнїйших цінах
Рівнож приймає репарациї кальошів. — 3 провінцій вистане ста
рий оказ на міру. 136 56—140

З друкарні В. А. Шийковского.
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