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Львів, Середа дня 10 (2 2 ) червня 1898.

Річник II.
Виходить у Львові що дня

Передплата

крім неділь і руских сьвят
З ГОД. 8-ій пополудни.

ш >РУСЛАНА< виносить:

Редакция,

на
на
на
на

цілий рік .
пів року .
чверть року
місяць . .

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

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

на цілий рік

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

4 - -----------~ -------------

Вибори в Німеччині*.
Головна битва виборча в Німеччині
розіграла ся дуже спокійно, бо тілько
в двох місцевостях прийшло до малих не
порозумінь. В одній місцевості! вибито ши
би в гіолїцийнім будинку а в другій социялїста ударив стаканом від пива консер•ватиста.
Мимо того, що в 188 округах прийде
ще до тїснїйпіих виборів, можна вже нині
сьміло сказати, що оклик правительства
»скупляти ся« коло картелю юнкерсколїберального зовсім не дописав. Картельовцїв буде о много меньше як в попереднім
парляментї а натомість зростуть: католицке
центрум, социялїсти і вільнодумні. Тїенїйші
вибори, як би они не випали, не змінять
вже доси витисненого пятна на новім пар
ляментї.
Прийдуть ще деякі посли з
меньших партий, але они не заважать на
парламентарній вазі. Точка тяжести буде
спочивати в руках центрум.
Посліди і вибори нїмецкі є дуже поуча
ючі. Як звісно в Німеччині відбувають ся
вибори на основі загального, рівного і безпосередного права голосованя, тож не від
річи буде дізнати ся про иобідників і про
побідну силу. Хтож був побідником при
такім способі голосованя? Социял-демократи і центрум. Два зовсім противні напрями.
Причина побіди тих двох сторонництв ле
жить в тім, що оба они мають сильну, ті
сну і докладно витичєну орґанїзацию та
заступають певні старанно перепроваджу
вані
тенденциї а відтак певні ідеї,
котрі обходять широкі верстви народи і ко
трі сягають глубоко в суспільний лад. Всі
прочі сторонництва, котрі не мали в собі
тої сили, мусїли ратувати ся визиачнїйшими личностями, шумними обіцянками полі
тичними і суспільними. На ніщо однак не

адмінїстрация

і

експедиция .Руслана» під ч. 9
ул. Копернїка. — Експедиция
місцева в Аґенциї Лнндовского
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертає ся лише
на попереднє застережене. —
Реклнмациї неопечатані вільні
від порта. — Оголоіпени 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.

в Австриї:

і

придалась їх мозольна праця і забіги. Резуль рів занадто велику силу, котра зможе повтати їх змагань остають далеко по за здержати всі загони социяльної демокра
тамтими двома сторонництвами. Показало тці. На будучність социальна демокрация
ся, що всі иньші средства не вистарчать не може бути також відстрашаючою раз
при загальнім голосованю, наколи недо- ДЛЯТОГ’О, що зріст голосів при теперішних
стає добре обдуманої і консеквентно пере виборах був неприродний, а по друге нї
мецкі социялїсти, позаяк вже 25 літ беруть
веденої орґанїзациї і провідної ідеї.
участь
в політичній і суспільній роботі при
О результаті' вибору не рішала визнач
різних
законодатних
тілах і урядах, то не
ність і сиосібність кандидата, але сильне
пятно партиї, на основі котрого всі вибор мало стратили з своєї загорілости.
Збільшене І’ОЛОСІВ для социялїстів пійці мов вояки на команду сліпо голосували
на кандидата свого сторонництва. О сильні шло звідси, що пійшла обава, що иравимури орґанїзациї центра і социял-демокра- тельство бажає обкроїти політичну сво
тів розбили ся всі противні проби. Б у т и боду і загальне право голосованя. Се
з ’о р ґ а н їз о в а н им — з н а ч и т ь все. було наслідком, що много виборців відда
О тім пересьвідчили теперішні нїмецкі ло голоси на социялїстів уважаючи їх найвибори.
певнїйшими противниками обкроєня свобо
Найзамітнїйшою проявою при сих ви ди. Є ще й друга причина, котра спричи
борах є безперечно зріст социял-демокра- няла зріст соцоялїстів. При зрості антисе
тиї не тілько що до числа вибраних і спо мітизму починав хилити ся до упадку лі
діваних з тїснїйших виборів социялїстич- бералізм. Тож швіндель жидівско-лїберальних послів, але також що до загального ний причалив до социяльної демократці,
числа відданих голосів на социялїстів. Пе ' щоби знайти тут оружє против ненавистноред пяти роками мали социял-демократи го антисемітизму. В сей спосіб в рядах со
44 послів, а тепер добули 34 а в 84 циялїстів знайшло ся чимало буржоазиї
округах стають до тїснїйших виборів. Мо і маломіщаньства. В міру однак як встужна числити на певно, що по тїснїйших пати-муть буржоазийники і горожаньскі еле
виборах социялїсти будуть що наймень- менти в »рядц робітничої армії«, мусить
ше числили по над 60 послів. Зріст упадати червоний радикалізм социяльної
социялїстів підніс ся головно в п р о т е  демократи!'. Навіть принцип інтернаціона
с т а н т е ких місцевостях Німеччини і у лізму, як сего вже маємо приміри в Ні
меччині, мусить ослабіти а щож доперва ревовсіх більших містах.
Правнтельство нїмецке не потребує сн люцийні поклики. Жидова віддавна зрозу
обавляти великих перепон із сторони со міла сю природну максиму, тож не тілько
циялїстів а горожани Німеччини великого заповнила ряди социялїстів, але навіть ве
перевороту в теперішнім ладї суспільнім. де в нїм перед, бо знає, що тим відверне
Хотьби социялїсти добули понад 60 ман від себе небезпеченьсво социял'їзму; такий
датів, то супротив них буде стояти центрум поступок для жидівства є дуже легкий, по
о числі 85 послів, 10 народно-ліберальних, заяк у него етичні мотиви відграють як
38 консерватистів і 10 молодо-консервати- найменьшу або зовсім ніяку ролю.
З черги випадає нам застановити сн
стів не рахуючи результату тїснїйших ви
борів. Сторонництва ті утворять по найлнх- ще над двома другими сторонництвами: л і 
шім для себе результаті з тїснїйших вибо бералів і антисемітів. Оба ті сторонництва

Ітя! У вас борона і борозда одно і то само! Пи та і не вміють відрізнити хоругви від війскошете о садженю жита і кошеню бараболь, пе вого шатра! Хтож то плаче над зіпсутєм обичареконуєте, що слимаки сидять тихо, коли їм їв, пяньством, грою в карти? Найгірші розпуст(Г у м о р е с к а Л І а р к а Твейна.)
■заграти! Алеж они завеїгди заховують ся тихо, ки без чести і віри! Хто редаґує рільничі Газе
(а хотяй би навіть галасували, то що то кому ти? Шкробачі, що всього вже пробували: пи
(Конець.)
творили пятидїєві траґедиї,
і шкодить? Я не вичислив би ніколи нісенітниць, сали романси,
Мої думки перервав редактор, злий, при ! котрих повно в ваших статях. Прошу вас, дай політичні статі, а коли їм не вдало ся,
гноблений і тяжко зажурений.
те спокій писаню, не хочу вже вакаций, бо ко- взяли ся до рільництва, щоби з голоду не вмер
Я погадав собі: »Но, сли-бись був щез бо жде число Газети відплатив бим недугою. Я ду ти... Ви хочете мене учити дневникарства? То
дай на кілька місяців, то я був би привів твою мав, що дістану апоплєксиї, читаючи вашу ста мені подобае ся!.. Знаю я на вскрізь то ремесло,
ґазету до ладу і уратував від упадку, а так тю про устриці під заголовком: .Огородництво і можу вас запевнити, що дневникар чим мень
знов ти тут...»
крайобразове». Чому ви мені вперед не сказа ше вміє, тим більшої заживає слави і бере біль
Редактор споглянув на розбитий каламар, ли, що не розумієте ся на рільництві?
ші гроші. Ах! мій Боже, коби я був неуком
зломане крісло і подерту ґазету, а потім на ме
— Щож ви собі думаєте, капустяна голо і безличним брехуном, давно вже здобув би собі
не і жалібно покивав головою.
во? — крикнув я, втерявши терпеливість. -- розголос. Але моя скромність і образованє ста
— Сумно, дуже сумно — воркнув сердито. Чотирнайцять літ я дневникарем, а ще не чув нули мені на перешкоді. Пращаю вас, добродію,
— Каламар стовчений, крісло знищене, шиби ніколи, щоби до того ремесла потрібні були не хочу, не можу більше тут оставати. Ви обій
вибиті, а що найгірше, добра слава моєї Газети якісь специяльні відомости. А до кротьсот па- шли ся зі мною негідно, але почуте сповненого
раз на завеїди захитана. Товпи бють ся на ули- етернаків!... Хтож то у нас пише критики те обовязку є для мене потіхою. То що я приобіци, щоби дістати останнє число, ніколи ще не атральні? Шайка ідіотів, нічних волоцюгів, не цяв, сповнив сьвято. Я сказав вам, що під мо
спродано тілько примірників, ніколи не інтере доспілих аптикарчуків та глупих фільозофів, ко єю редакциєю часописе набере розголосу і бу
сували ся так моєю Газетою, але щож варта трі так знають ся на штуці як я на рільництві! де розхоплювана до послїдного числа і того я
слава, котру завдячує ся глупотї і божевільству! Хто критикує без милосердя кожду нову книж доказав. Послїдний наклад розійшов ся в 20.000
Мій любий приятелю, товпи чекають перед ре ку? Студенти, що ще не знають правописи примірників. Я вам придбав найліпших читачів,
дакциєю, щоби вас оглянути; думають, що ви і в житю нічого не написали! Хто пише глубо- котрі за нїчо в сьвітї не змогли би відрізнити
з ума зійшли. Я тому не дивую ся, бо хто пе ко-учені розвідки фінансові і економічні? Голи брукви від ріпи. Така то нині вдячність!
По тих словах я опустив редакцию ріль
речитає вступну лиш статю, мусить набрати то ші, що ніколи не мали до діла з фінансами!
ничої
Газети.
го пересьвідченя. Але що вам прийшло до го Хто осуджує виправи нашої армії против Індиян
лови, піднимати ся редаґованя рільничої Газети, і кидає громи на нездарність полководців? Фїколи се маєте о рільництві найменьшого поня- лістри, що мліють на вид заржавілого пістолє-*1*З

Як я видавав рільничу ґазету.
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потерпіли великі страти при виборах. Сто
ронництво лібералів перепало, бо єго політика
вже давно була збанкрутована і мусїла розплисти ся або в вільнодумстві або з ненависти
до антисемітизму прилучити ся до социяльної
демократиї. Антисеміти знова перепали при
виборах не для того, щоби ослабли, про
тивно в послїдних літах втиснули ся они в
ряди консерватистів і націонал-лібералів,—
але тому, що повстав союз аґрарний, ко
трий впрочім має економічну проґраму та
ку саму, як антисеміти. Сей союз підпомагав
консерватистів і націонал-лібералів против
социялїстів за приречене аґрарних реформ.
Аґрарний союз се нічого иньшого як ан
тисемітизм економічний. Сьміло проте мо
жна сказати, що антисемітизм не упав тіль
ко проявив ся в иньшім виді.
Які вигляди приносить сей новий парлямент для самого правительства се нині
не дасть ся сказати на певно. Невдоленим иравительство не може бути, бож но
вий парламент в основі мало різнить ся
і?ід попередного, з котрим иравительство
перевело всякі свої зм аганя; але не може
й одушевляти ся, позаяк оклик иравительства, щоби сторонництва лучили ся при ви
борах і виступали против радикалїзмови не
знаходив послуху. Із сторони виборців пійшов як раз противний зазив: ставати про
тив голошеного обкроєня політичної сво
боди і за реформами аґрарно-суснільними.
Сї мотиви були спружиною виборів. А на
коли вибрані посли стануть з ними в по
рогах парламенту, то теперішнє правительство буде мусїло мати прикру ситуацию.
Резолюциї ухвалені з'їздом слаьяньских
дневникарів в Празі.

I. Представителї славяньскої праси в австро-угорскій державі, зібрані в королївскій столици, ческій Празі, на дни 19. червня 1898 р.
в цїли взаємного нознакомленя ся, піднесеня
славяньскої преси а заразом всказаня основ
оборони гіублицистичної вспільних інтересів славяньских народів Австро-Угорщини, оголошують
передовсім, що теперішний їх з’їзд не має нія
кої політичної цїли, котра не годила би ся
з істнуючими правними вимогами.
Участники з’їзду є сьвідомі того, що полі
тика народів славяньских повинна відповідати
істнуючим фактичним обставинам, витвореним
різними конституцийними урядженими обох дер
жав а заразом всіх королїств і країв монархії.
Помимо відмінних інтересів, відповідаючих від
мінному положешо кождого племени славяньского в нашій державі мають однак всі разом
— так о скілько розходить ся о загальний по
ступ народу і істиованє, гідне народів цивілізо
ваних, як також о скілько ходить о їх спорід
нене язикове а в кінци о скілько то тикає
вспільної приналежности до одної, під скиптром
Габсбурскої династиї історичними актами утвер
дженої держави, певні всиільні інтереси а імен
но слідуючі: щоби горожани славяньскої народности мали всюди і фактично участь в тій сво
боді політичній, котрої конституцийні урядженя
обидвох держав, всіх королїств і країв уділяють
всім горожанам без ріжницї народности і щоби
таку рівність всіх при уживаню і виконуваню
прав горожаньских не тілко в теориї узнавано,
але також в практиці єї увзгляднюваво і ви
конувано;
щоби народам славяньским запоручено
всюди уживане і розвій їх язика в такій мірі,
в як'й всім иньшим народностям се подано,
щоби в цілім житю горожаньскім, в шкільниц
тві, літературі і штуці їх язик на підставі тих
самих прав уживав такої свободи, якої ужива
ють язики иньших народностий;
щоби таким способом на основі рівности
горожаньскої і рівноправности язикової всім на
родам славяньским запоручено свобідний само
стійний розвій народний в цїли поступу цивілїзацийного, добробиту народно-економічного
і подвигненя социяльного.
II. Представителї преси славяньскої в Аветро-Угорекій державі, зібрані в кор. стол. місті'
Празі дня 19. червня 1898 зазначують, що преса
багато тепер терпить або наслідком обходженя

закона або єго сторонничого толкованя, тож бездїльні. Щоби забезпечити ся і мати більшу
осьвідчають, що не перестануть домагати ся пов силу на случай стрейку, почали лучити ся що
ної свободи преси а іменно такої, котра не була раз більше і організувати ся. Так н, пр. в Айби буквою закону, тілько щобц і в практиці на зенбурґу мулярскі підприємці' з’обовязали ся нолежите єї виконувано.
тарияльно під конвенціональною карою 1500 м.
III. — З ’їзд славяньских дневникарів в Пра застановити всяку роботу в случаю якого незі зазначує, що узнає доконечною річию, щоби будь стрейку. В Любецї знова ухвалили тамош
Славяни подали собі руки до вспільної оборони ні промисловці утворити осібну комісию в цї
своїх інтересів економічних. До того допрова ли підпирана акцийного товариства промислов
дять нас дві дороги: всесторонний розвій акциї ців, недавно тому під назвою >Індустрия< в Бер
економічної і промислової як також охорона лині' заложеного, а маючого на цїли забезпечи
власної праці і єї плоду.
ти працьодавцїв против страт, походячих зі
стрейків,
а заразом запевнити неохотним до
Без огляду на економічні теориї, тілько
признанєм факту, що капітал заграничний впро стрейкованя робітникам охорону перед терориз
ваджуючи до нас чужі продукти, хоче поробити мом стрейкуюючих. І в Монахові зложили під
з нас конеументів тих продуктів, осьвідчаємо приємці безпроволочнии доказ солїдарности.
ся за охоронними цлами. Потреба їх є тим Коли 250 робітників столярских, занятих в 7
більша, чим меньше сил мають краї славяньскі великих фірмах, розпочало частковий стрейк,
опертись тому находови економічному. Дальше фірми тотї 26. марта замкнули свої заведеня,
осьвідчаємо, що будемо всїми силами накланя- оставляючи на якийсь час 1000 столярских ро
ти славяньских конеументів, щоби при рівних бітників без хліба.
цінах давали першеньство продуктам елавяньским. Тим способом сподіємось вправити сла
ВІСТИ
вяньскі сили продуктивні до конкуренції з заВ суботу і вчера відбули ся під проводом
граничними продуктами. Неменьше хочемо звер
Гр.
Тува
довгі наради кабінетові, на котрих де
нути увагу на те, щоби чужий капітал не виривав
бетовано
над законами, котрі мають бути впро
землі з під ніг славяньских рільників, щоби
ваджені
на
основі §. 14.
славяньска земля полишала ся в славяньских
Більша
посілість не дасть ся перетягнути
руках. В тій цїли будемо наклонювати наші на
на
сторону
правительства,
хоть би Бернрайтер
роди до щирого привязаня до вашої рідної
мав упасти. Сторонництво се хоче поступати со
землі.
лідарно
з прочими Німцями.
IV. — Славяньскиіі з’їзд признає доконечну
Вониписі Моиі;а£8-2і£. робить закиди біль
потребу утворити союз, щоби мати власну служ
шій
посїлости
нїмецкій, що спізнила ся з нагабу для інформації і справоздань. Доконечний
ною
для
радикалів.
Слиби те була зробила пе
є такий союз, котрий справедливо а безстореділе,
справи
инакше
стояли би. Від відкликаронно інформував би славяньскі часописи. На
ня
язикових
розпоряджень
не наступить спокій
коли комітет дійде до позитивних результатів,
а
противно
трудности
збільшать
ся. Німці жа
то скличе з’їзд в цїли впровадженя в житє тої
дають ніби то відкликали язикових розпоря
справи.
V. — Славяньскі письма подають часто джень, але при тім розбивають парламент, на
топографічні назви і імена власні з славяньских падають на войско, хотять навіть обмежити
країв так, як їх перекручено в чужих язиках, права корони в напрямі адміністрації і імено
що головно діє ся з вини віденьекого бюра вана висших урядників. Тенеріщна борба є даль
кореспонденцийного, котре розсилає свої депеши шим тягом двох систем: централізму і федера
тілько в нїмецкім язиці — З'їзд ухваляє, що ції. З хвилею, коли ся квестия порішить ся,
участники єго будуть всїми силами присобля- веї язикові спори стануть безпредметові.
Про переговори угодові ческо-нїмецкі ВИти ся до того, щоби редакциї славяньских письм,
сказує
ея Мшіацз К*-уие дуже скептично. За
сягаючи до не славяньских текстів усильно '
нїмецкими
послами стоїть цілий нарід, а з ці
старали ся о доховане славяньского виголншеня ,
назвиск топографічних і власних імен як і о те, і лим народом не можна диильоматизувати. Пан
щоби видано словник Географічний всіх сла-, Гр. Тун намовить Чехів, щоби не робили об
струкцій в разі' відкликана язикових розпоря
вяньеких країв.
Кореспонденцийне бюро взиває ся, щоби джень. Най їм приобіцяє законне управильненє
в своїх філіях в головних містах однопільних язикове, навіть другий університет ческий і кіль
славяньских країв завело реляциї також в сла ка судів окружних. Тою дорогою дійде скорше
до цїли, чим розпорядженями. М(нііа^8рге88»' на
вяньских язиках.
зиває теперішну ситуацию о много гіршою, як
тоді', коли Гр. Тун починав управляти.
Угорска палата покінчила в суботу літну
сесию.
Слідуючі засіданя відбудуть ся аж 6
III.
червня.
При
кінци іюслїдного засіданя поручеСтрейки в будівлянім промислі’ в Нїмеччин:
но
президії,
щоби 18. серпня зложила цїсареви
з весною 1898 р.
желаня від палати послів, почім при окликах
На початку весни звичайно вириняють чи »е1|'еп« в честь монарха, розійшли ея посли. —
сленні стрейки в будівлянім промислі. Так та Угорска депутация квотова відбуде сего четвер
кож було і сего року. Межи иньшими стрейку- га заеїданє в цїли порішеня, яке має заняти
вали в многих місцевостях теслї, майже виклю становиско супротив нарад, котрі 25. с. м. має
чно о скорочене часу роботи і підвиешенє пла відбути спільно з австрийскою денутациєю
тні. В Ордруфі, Ґрефенгайнї, Кравінклю і Гоген- Слідуючої пятницї виїдуть члени децутациї і
кірхен домагали ся 10-годинної роботи і 28 ф. мінїстер скарбу Люкач до Відня, де забавлять
найнизшої платні за годину; в Еберсвальд жа три дни.
дали 38 ф. за годину і девять і пів годин» дневРозійшла ся була онодї чутка, що Греция
ної праці. В Гамбургу знова стрейкували му просила Австрию о висилку інструкторів для
лярі; они жадали 10 годинної дневної праці і єї армії. Тож з Царгороду доносять, що хоть в
35 ф. мінімальної заплати за годину.
Аіинах перебував онодї войсковий аташе авЧерез три тижні тривав стрейк мулярів в стрийский з Царгороду, бр. Ґісль, то однак не
Вісбаденї. Бороли ся они головно о зредуковане мав він жадного порученя і не провадив ніяких
11-годинного дня праці на 10 годинний і о під переговорів з грецким иравительством.
несене платні з 33 ф. на 38 ф. за годину. Коли
В І имі криза кабінетова ще не полагодже
майстри згодили ся на сї домаганя, 352 стрей- на. Кабінет Рудінього тревав ледво два тижні'.
куючих вернуло до праці. У Монахові підняло Як вже відомо, перед кількома днями Рудінї
стрейк висше 200 робітників тапіцерских, дома- предложив палаті цілу пачку правительственгаючих ся 9 годинної праці і досить високих них внесень, котрі стреміли до ограниченя кондодатків за час по над 9 годинну працю, осо ституцииних свобід в частях королівства, де ді
бливо нічну. Значна більшість стрейкуючих яли ся забуреня. ІІредложенє відослано до ко
в досить короткім часі' перевела свої домаганя. місії, але коли прийшла дебата над політикою
В бнї будівляні робітники різних відділів Рудінього, много бесідників осудило політику
узискали 10 годинну працю на день, підвиешенє кабінету і не згодило ся з єго постунованєм.
платні для мулярів і теслїв, а кромі сего певне Рудінї вручив королеви димісию, котрий Єї Ііриунормоване платні за понад десятьгодинну ро няв. Палату відрочено. Наслїдниками Рудінього
боту і надзвичайні занятя.
подають пп. Сон'іна або Занорделя і Ген. ПеЗ другої сторони і працьодавцї не остали люкса.

політичні.

З социяльної економії.
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В Франциї політична ситуация зміняє ся
як в калейдоскопі. По упадку Мелїна поручено
утворити кабінет Ріботови, радикалови. Рібот
переговорював з провідниками сторонництв і
по 24 годинах перестав бути кандидатом на
президента кабінету, а президент републики при
звав до себе п. 8агіеп-а і поручив ему утворити
новий кабінет. Ріботови не удало ся для того
зложити кабінету, бо самі радикали ему не до
віряли; бояли ся, що Рібот утворить кабінет по
дібний до Мелїна тілько змінить фірму. 8агіеп
хоче зложити кабінет з уміркованих і ради
кальних елементів. 8агіеп належить до уміркова
них радикалів. На случай неповодженя одержить
порхченє утворити кабінет Пириу.
Відомости з театру війни звучать дуже
зловіщо для Іспанії'. Депеша ґен. Губернатора
Манілі, Авґустіого доносить, що положене єго стає
безвихідним. Ряди повстанців ростуть дезертерами з краєвих полків, а він не має комунїкациї з внутром острова. В кінци висказує надію,
що може прийде поміч з Іспанії, заким вичер
пає всі охоронні средства. Особливо докучає
іспаньским войскам недостача живности; зало
ги на провінцій повстанці побідили і заняли
кілька місцевостей. Авґусті хотів вже піддати
ся, але воєнна рада супротивила ся тому, в ви
ду чого губернатор просив о димісию.
В Мадриді настало велике обурене, що американьскі дневники розпускають фаліпиві вісти
о насильствах, яких мнимо допускають ся Іс
панці. Правительство і преса протестує против
подібного рода закидам. Американьска преса
дуже остро нападає на Німеччину, котра після
єї думки нерешкаджає ирилученю филипиньских островів до Сполучених Держав, щоби са
ма могла їх загорнути. — На онодїшнім засїданю палати послів сказав и. Баррі, що Америка
є досить сильна, щоби з оружєм в руці могла
відперти вмішуване ся Німеччини.

З —

замічає ся, що при рівних услівях мають першеньство ті компетенти, що розпочинають ака
демічні студиї, а передовсім ті, що покінчили та
кож правничі науки з добрим успіхом. В поданю треба написати, чи убігаючий ся побирає
вже яку стипендию або підмогу з публичних
кас і треба єго внести найпізнїйше до дня 31.
липня 1898 до ц. к. Генеральної Дирекциї Найвисших фондів у Відня (К. ипй к. Пецегаї-ПігесІіоп йег А. її. Е’опііз. к. к. НоГЬигд, ЇУіеп).
— Сто пятьдесять пар черевиків

вартосте о-

коло 500 зр. вкрадено онодї в ночи властителеви склепу з обувю Юрию Ганови. Крадіж була
незвичайно зухвала, бо склеп є положений при
площи Галицкій, де через цілу ніч хтось пере
ходить і куда кружать війскові і полїцийні патролї. Злодії зломили штабу, що замикає склеп,
відорвали дві колодки і розбили в склепі дві
каси грошеві, де однак не найшли нічого. Вдо
волили ся лиш тим, що забрали обувє, а оказали при тім богато дотепу і зручности, як не
меньше злодїйскої вправи, коли з’уміли таке
число черевиків унести. Поліцая робить дохо
дженя.
— Ще про Фонетику в станиславівскій єпархії.

і молитовників духовна вдасть не змінила вже
свого давного погляду на справу правописну і то
може в найважнїйшій точці а іменно: будьте би
лиш одна етимольоґія давала певність, що со
юза з церквою не розриває? Се-ж і природно,
бо практика житя має свою неумолиму льоГіку,
як і се певне, що настане колись молодша ґенерация клиру, вихованого на учебниках фоне
тичних, котра, хоч-би хотіла, не буде могла за 
стосуватись до висше наведеного розпорядженя.
Сьвягценик.

— Незручні конокради. Львівскій поліцаї удало
ся онодї наткнута ся на шайку конокрадів,
однако на жаль не могла она виновників при
хопити. Іменно згаданого дня около 10-ої годи
ни рано заїхав до господи Якова Кнозефа за
личаківскою рогачкою, незвісткий, з міска оді
тий, около ЗО-літний мужчина з возом запряже
ним парою коний з лошатем. Незнакомий ли
шив коні в господі і не промовивши до госпо
даря ні слова, пішов на місто. Около 12-ої го
дини вернув назад і не заплативши постаєнного і не говорячи нічого, пігнав скоро в сто
рону Кривчич. Жінка Кнозефа і єго теща пу
стили ся в погоню за відїзджаючою фірою
і дігнали єї коло коршми в Кривчичах. Тут по
бачили, як той незнакомий розмавляв живо
і потайки з якимись чотирома жидами. їх не
певне поведене скріпило в обох женщинах Ііересьвідченє, що діє ся щось нечистого. Отже на
вгад крикнули обі: »злодію, віддай крадені ко
ні:* Тоді незнакомий і всі чотири жиди кинули
ся чим скорше до кривчицкого лїса, а за хвилю
зникли в гущавині, полишивши на дорозі коні
і віз. Коршмар разом з обома женщинами по
чали гнати за ними, але безуспішно. На місци
в Кривчичах найшов ся і полїцийний аґент
Крижановский і він відставив коні до комісарияту четвертої дільниці. В суботу вечером зголосив ся на інснекцию поліцаї Ілия Кіс, жан
дарм з Наварні і повідомив, що ті коні є
власностию Антона Дідича, війта з Волицї коло
Пустомит, а украли їх злодії' з пасовиска дня
16. с. м.—Заряджено строге слідство, щоби ви
крити злодїйску шайку.
— Підземне місто. В Малій Азиї біля міста
Самсум відкрила перед кількома роками англїйска експедиция археольоґічна сьвятиню Мінерви, поставлену Олександром Великим. Захо
дом нїмецкого правительства гіереднринято в р.
1895 на тім місци розкопи і осягнено великий
результат, бо викопано велике старинне місто.
Називало ся о но в давнині ІІрієни і находить
ся майже в так добрім стані як Помпеї. Відкри
те се є незвичайно важне, бо доси не було памяток, котрі би дали таке понятє о стариннім
грецкім місті, єго публичних будівлях і домах
приватних, як тепер. Відкопане місто належить
до часів, коли грецка культура почала хилити
ся до упадку. Улицї перетинають ся в простих
напрямах. З внутра землі видно стовпи, театри,
торговиці, склепи, доми з цілою внутрішною обставою і господарством. Знаменито переховав
ся чотироугольннй будинок, подібний до театру,
що служив імовірно за салю міскої ради з 16-ма
рядами крісел. Межи оетальними будинками звер
тає на себе увагу грецкий театр, з дуже добре
захованою сценою, що причинить ся до порішеня деяких сумнівних питань що до грецкого
театру.
— Потішаюча проява. Днесь о 7 годині рано
в церкві св. Юра відправлено Службу Божу, со
борну за номерших Членів зелїзничого персона
лу обряду гр. кат. народности рускої. В Богослуженю взяли участь велике число зелїзничих
урядників і служби з родинами. Є се дуже від
радний обяв житя релігійного, і проте з радовтию подаємо се до прилюдної відомости.
— Дрібні вісти. Крилошанин грек. кат. капітули
о. Мриц згубив в неділю у Львові, переходячи
Бальоновою улицею, золотий крилошаньский
перстень, висаджуваний брилянтами, вартости
100 зр. — В Ґаштайнї упали онодї сніги і на
дали цілій околици зимовий вид. — В Боснї
розмножили ся страшно вовки. Перед кількома
днями голодні зьвірі пірвали в селі Орасак 16
овець. — Комендант львівского корпуса Фердинад Фідлєр іменований тайним радником цїсарским. — Межи стациями Задвірє а Борщовичами переїхав зелїзничий поїзд будника Павла
Кетнера.

Дістаємо до поміщеня отеє письмо: В справі по
даної мною недавно до прилюдної відомости
звістки що до нагани за фонетику помістив ВП.
крилошанин др. Гробелский в 121 числі »Руслана< пояснене, котре безперечно кождого при
хильника фонетики мило мусить вразити. Але
факт остає фактом. Щоби ніхто мене не посуджував, що видуманими фактами впроваджую
в блуд, хочу ще раз до сеї справи повернути.—
У »Вістнику Стан, єпархії* з р. 1893 стор. 3.
є .спільне оголошене всіх трех руских галицких
ординариятів в справі рускої правописи*, в ко
трім каже ся, що ординарияти не мали жадної
участи в справі впроваджена нової правописи до
шкіл і будуть дальше придержувати ся дотепе
рішної, ними уживаної, правописи етимольоґічно-фонетичної .позаяк она єсть віковим уживанєм осьвящена, не зриває союза з церквою і є
зовсім одвітна до відданя питоменностий язика
малоруского*. Длятого «пропоручає ся також
всч. оо. деканам і душпастирям, щоби они
в своїх урядових переписках, поданях і т. д.
держались з одної сторони чистого народно-руского язика, з другої дотеперішної правописи
етимольоґічно-фонетичної*.
0 В И Н К II.
Можна-б замітити, що се не є »заказ« фо
нетики
а тілько прииорученє уживаня етимольо— Карна розправа против п. Ільчишина, о бій
ку в часі відомого ювилейного віча, відбулась Гічної правописи. Я сам такз-разу думав, ужива
в львівскім ц. к. суді повітовім вчера, дня 20. ючи в урядових письмах фонетики і розумував,
є. м. Розправу відрочено, бо прокуратория роз і що ординарияти, висказуючи свій погляд на но
ширила обжалованє о побите (зранене п. В-ого ву правонись, тим самим ще нікого не знево
каменем в голову), єще на факти ушкоджена люють, щоби був таких самих поглядів у тій
чужої власности і образи чести. Обжалований справі. Звісна річ, правопись в нічім не доторне явив ся, а заступав єго звістний паломник, каєть ся ні доґматів ні моралі. — Та не так на
адв. др. Добряньский, — безплатно, чи за гро сю справу подивив ся референт коясисториї.
ші? і за чиї? — Доходженя против иньших у- В резолюциї на моє письмо написано:. »з другої
частників бійки, в напрямі проступку прилюд сторони з того прошеня пересьвідчипа ся еписк.
консисторіїя, що тойже парох не знає розпоря
ного насильства, ще непокінчені.
джень своєї власти духовної, уживаючи право
— Орґан консолїдацийний доносить, що крає- писи фонетичної, а єн. ординарнят рішенєм
внй руский комітет виборчий не ставить на в Вістнику егіарх. з р. 1893 зарядив, щоби всі
округ Тернопіль-Збараж-Скалат ніякого канди уряди парох. в своїх переписках уряд, уживали
дата. Славно!
правописи етимольоґічної (чому не етим.-фоне— Питане з практичної етноґраФЇі. Доходить тичної?). Іірипоручає ся проте урядова дек. занас з кругів руско-народних товариств слідуюче візвати уряд пар. в...., щоби до висше наведенозапитане: Хто повинен платити за т. зв. спільне Iго рішеня еписк. Ординарияту застосував ся
оьвячене, музику на прогульках, етнографічні і в своїх переписках уживав правописи етимо
прогульки (н. пр. до Праги) і т. и. — чи участ- льоґічної, при тім поручає ся всч. урядовії деники, чи каси товариств?! Можеб пп. практичні канальному на будуче прошеня писані фонет.
правописию не предкладати до еп. Консисториї,
етнографи відповіли нам пасе питане!
— Докторат На львівскім університеті відбу тілько в короткій дорозі з покликом на висше
ла ся онодї промоция п. Евгена Барвіньского, наведене рішене просителю звернути.*
Може се й не є нагана в властивім значіурядника унїверситетскої бібліотеки у Львові
ню
слова
(еп. Консист. пересьвідчила ся, що Н. Н
на доктора фільозофії. Степені» науковий одер
жав др. Барвіньский на підставі історичної роз не знає розпорядженя своєї власти), але й не
прави: »Пляни турецкої війни за Жигмонта ІІІ.« о се ходить! Нагана, чи ні — а писати фонети
кою не вільно, бо не прочитавши завернуть.
— В Гусятині' відбудуть ся дня 27-го червня Справді справа пекуча і надає ся, щоби нею
загальні збори членів філії »Просьвіта* в цїли ширший круг заінтересував ся. Прихильники
уконституованя і впроваджена в житє товариства. фонетики з поміж клиру новинні-б в дорозі
Того самого дня відбуде ся тамже г о с п о д а р - петицій' просити своїх преосьв. ординариятів,
с к о -е к о н о м іч н е в іч е .
щоби повисше розпорядженє змінили і дали во
— Цїсарска стипендия 3 початком 1898/9 р. лю кождому писати не конче етимольоґічною
буде надана в академії гірничій в Дубні (ЬеоЬец) правописию. На мою гадку така зміна розпо
одна стипендия ім. Франц Иосифа в річній кво рядженя зовсім не уближила-б повазі і автори
ті 300 зр. в золоті. Убігаючі ся о сю стинендию тетові! преосьв. ординариятів. Адже-ж се спра
мають внести власноручно написане подане до ва чисто сьвітска, котра нині може в такім а
Сго Бел. Цісаря і долучити слідуючі докази: 1) завтра в иньшім сьвітлї представитись. Адже-ж
метрику або метрикальний виказ, 2) сьвідоцтво є нині вже учебники релігії католицкої, пи
убожества з означенем стану, відносин маєтко сані фонетикою, і ніхто не посьміє сказати, що
вих і родинних род чів, а в случаю сирітства у молодїжи лиш за через те, що они фонетич
сьвідоцтво опікунчої власти о убожестві прося ні, уровень віри і моральности мав би обниза
Сянок, 21. червня. Вчера в ночи настали но
чого; 3) сьвідоцтво іспиту зрілосте з висілої тись. Так само є молитовники, видані Преп. ві розрухи в 3 а г і р ю. Товпи народа кинули ся
ґімназиї або висшої школи реальної, а коли Василиянами і апробовані духовною властию а на жидівскі доми, з котрих ані один не остав
убігаючий ся є учеником академії, відпові писані фонетикою. Чи через апробату тих учебдні сьвідоцтва з відбутих наук, при чім однако ників релігії для шкіл людових і середних як ненарушений. Всюди повибивано шиби, поторо-
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найлучше гігієнічне мило о 4 запахах:
ніжма, бзу, конвалії і фіолків.
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Головний склад в аптицї
161 167—?

Жигм. Рукера
під „Срібним Орлом“ у Львові.

4
щено шинки і повиривано рами. 0 8. рано прий жають, щоби Филипини були американьскою
шла компанія войска і настав спокій. Арешто кольонїею. Іспанці затопили свій корабель в уйвано 18 осіб і відставлено до сяніцкого суду. стє ріки Пасіґ, щоби замкнути дорогу АмериНа зелізничій рампі знайдено напись: >Гура на 1канцям і повстанцям. Цілковите завойоване Ма
жидів! осьма вечером. Най жиє Левицкий!» Ко нілі є зависиме від Девея. Вистане розпочати
ло Ся но к а також все кипить. Так само непо бомбардоване від сторони моря, а місто упаде.
коячі вісти надходять з З а р ш и н а і Р о м а - З сим кроком здержує ся Девей, доки не при
н о в а. З Перемишля вислано туди войско. буде сухопутне войско американьске. На остро
вах Каролиньских вибухло повстане против Іс
Войско одержало Острі набої.
панців.
Прага, 21. червня. Вчера витав славаньских
гостий др. Подлїпний в ратушевій салі, де від
Вешінґтон, 21. червня. Пересьвїдчено ся,
було ся також сьнїданє. МоскалевиҐротови, обо- що береги під СантхаГо на 15 миль пильно
жателеви Муравєва др. Подлїпний не уділив го стережуть Іспанці. Вислано три бальони, котрі
лосу. В часі сего принятя понесли ся бесіди за мають обсервувати рухи іспаньских війск на
славяньскою еолїдарностию, свободою і братер берегах Куби. Американцям удало ся зробити
ством. Замітна була бесіда Ген. Комарова, ко полученє при помочи війскових курєрів між
трий сказав, що по відпертю ворога славянь- Ґватанамо а Куеро, положене о 13 мильнавсхід
ства туди, з відки він прийшов, Славяни вирів від СантхаГо, Куеро має служити за підставу
няють і злагодять всі ріжницї, які тепер істну- комунїкацийну між Семпсоном а повстанцями.
ють між ними і будуть жити з собою по брат З Ню-Йорку доносять, що ескадра Камара по
ньому доховуючи кождий свою самостійність, вернула знова до Кадиксу.
свободу і рівність. З Русинів промавляв п. Ва
ПР АР Л А 'люстРоване письмо для'руского нах н я ни н.
I
роду під редаїсциею С. Кульчицкого.
Берлин, 21. червня. Бюро Вольфа одержало
виходить у Львові тижднево кождої пятницї.
таку телеграму з Білграду: В околици Беране,
Буде подавати поезиї, повісти, житєписи з
в старій Сербії спалено 40 сіл. Сербскі христия
ни вели борбу з альбаньскими магомеданцями. портретами, поучаючі статі з істориї, письменьЧорногора і Туреччина вислали до Беране своїх ства, господарства, промислу, вісти про читаль ні, вісти політичні і суспільні. Крім того буде
делегатів, котрі справу розслїдять і виновників містити часть забавну.
потягнуть до відвічальности.
Льондон, 21. червня. З Гонґ-Конґ доносять: Передплата: В Австриї річно 4 р. піврічно 2 р.
чвертьрічно І р. За границею річно 8 рубл. пів Повстанці мають доси 4.000 Іспанців в неволі,
річно 4 рубл.
і добули місто Далянґа; в Манілі і Маляте (ЛюРедакция, адмінїстрация і експедиция
цон) настають часті пожоги. Вожд повстанців
Львів, ул. Собісчина ч. 5. Б.
Аґвінальдо заявив Девейови, що єго люди ба
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„Д Н Ф С Т Е Р^
перше і одиноке руске Товариство аеекуралийне, пркпоручене Всч. Духовеньству і всім вірним Впреосв. Митроп. і ІІреосв. Еп. Ординариятам всіх
Трех єпархій, обевпеває будинки, уряджене домашнє, скот, господарскі
зваряди, збіже в вернї і соломі, сїно в стогах і будивках против шиід
огневих.

»ДнФстерч>< вступив в 6-тий рік своєї діяльності! з звіль
неними фондами ґвараннийними, котрих стан з днем 31-го
грудня 1897 виносить:
Фонд резервовий
73.874 зр. 47 кр.
52.269 „ 40 „
Резерва премій
176.143 зр.87кр.
Фонд основний
50.000 „ — „
Виплачені шкоди до кінця 1897 року 430.100 зр. 42 кр. Тарифи
«Дністра» дуже умірковані, услівя обезпечень користні. а шкоди лікві
дують ся безпроволочно. Поліси «Дністра» приймає Банк краєвнй при
ложичках гіпотечних.

В
5РЕ©
в

Ц. к. упр

1892.

На житє можна обезпечатись через «Дн'Ьстер'Ь» в Това
ристві взаїмних обезпечень в Кракові, котре дає найкористнїйіиі услівя, представляє своїми фондами найбільшу ґваранцию і видає поліси і квіти в рускім язиці.
Товариство взаїмного кредиту «Дністерь», стоваришенє
з обмеженою порукою, уділяє пожички за оплатою 5’/, % і
7% А°АаткУ на когита адмінгстрацийні за інтабуляциєю або
порукою двох відповідних ручителїв, до сплати в ратах на
З до 10 лїт і приймає вкладки до опроцентованя від членів
і третих осіб по 4 1/ї °/о- 5ГД’1Л члевьский виносить 25 зр., вписове 1 зр. Членом бути і ножичку дістати може тілько членобезпечений в «Дністрі». Інформациї уділяє Дирекция листовно.
Зголошеня о уділене аГенций в окреетностях і де нема
близько агентів «Дністра», приймає ся.
Львів, ринок ч. 10. (дім «Просьвіти»).
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Цінник львівскої палати торговельної
і промислової.
Львів дня 20. червня 1808.

яла- жадатять
ють
ял. кр. ЗЛ. Кр.

І. Акциї за штуку.

Зслїз. г. Кар. Людв. по 200 зл. мк.
Зелїз. Львів-Черн.-Ягсп по 200 зл. валь.
србл.....................................................
Ганку гіпсі. гал. по 200 зл. в. а. .
кред. гал. по 200 зл. в. ав. .
Гарбарвї в Ряпіеві по 200 зл. в. ав.
Фабрики ваґонів в Сяноку перед тим
Лїпінского по Г00 кор. в. ав.
II. Листи заставні

212
300
374
200
200

—
—
-

260 -

ТО РГО ВЛ Я

приймає замовлене і посередничить в закупні:

Сьвітло церковне

впрост з фабрики Іа по 70 зр., На по 64 зр. за 100 кіл. Іосо фабрика.
В и н о

в бочках о 135 літрах, а то Самородне почавши від 70 зр.
за бочку Іо с о місце продукції.
Зі складів висилає: КАВУ по 5 кіл. посилках почт. в ціні
по: зр. 9-20, 10-20, Ю'70, И ’20, а специяльність по 12-20 франко
ВИНО в 5 кіл. барилках по зр. З-—, 3’70, 4-Ю, 4’90 франко. —
Иньші товари по умірених цінах.
73—'■

Видає й відповідає за редакцию: СтеФан Кульчицкий.
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за 1С0 вл. в. ав.

Ранку гіп. г. 5°/0 в. ав. 8 10°/0 пр. .
„ 4’„% „ льос в 60 л.
„
„ „ 4%
„ в 601 по 200 К.
краяв. 4*/»<>/п р - яв. льос в 61 л. .
4% в. ав. льос. в 67 л.
Тов. кред. гал. земг. 4% (лерніаеміс.).
„
„
„ ч°/о льос. в 41 '/„ літ
„
..................... •4в/„
„ в 66 лїт .

110
100
96
101
98
98
97
97

20 110 90
100 70
60 97 20
- • 101 70
98 70
98 70
40 98 10
26 97 95

98
102
102
100
97
103
—
97
96

10 98 80
76 _ _
60
зо 101 60 98 20
—
— ——
80 98 60
40 97 -

III. Облїґи за 100 зл.
Гал. фонду пропінац. 4°/„ в. ав.
Руков. „
„
б°/0 „ „
.
Комунальні Банку кр. 6"/„ (2 ем.) .
„
„
,. 4,/,% (3 ем.)
Телївницї льокальні 4% по 200 кр.
І08ИЧКИ краяв. 6°/0 ва. з року 1878
„
4«/„ „
„
1891
.
„
„
4“/0 по 200 кор. з р. 1893
„
м. Львова 4° 0 по 200 кор.
IV. Льоси.

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

26 БО

28 60

V. Монети:

Дукат ц ї с а р с к и й ..................................
Наполеондор
..........................................
П ів - ім п е р и я л ..........................................
Рубель росийский срібний
„
„
паперовий .
100 марок нїмецких..................................

гал. акц.

62
6 72
48
9 68
9 66
46
20
1 26
25 128 60 59 —

Г А Р М О Н ЇЮ М

Банн
Гіпотечний
переніс

5
9
9
1
127
68

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

Івана Сливиньского
З

КОНТОРУ ВИМІНИ
і

ВІДДІЛ депозитовий
котрих бюра містили ся до тепер в
мезанинї власного будинку до льокалю
Фронтового в партері.

Відділ депозитовий
принимав вклади і виплачує завдатки
на рахунок біжу чий, принимав до перехованя папери вартістні і дає на них
завдатки.
Крім того впроваджено подібно як
в інституциях заграничних т. зв.

Депозити сховкові
(8аГе Оерозіїз)
За оплатою 25 до 36 кр. а. в річ
но, депозитар дістає в сталевій касі
панцирній сховок до виключного ужит
ку і під власним ключем, де безпечно і
дискретно переховувати може своє май
но або важні документи.
Під тим взглядом поробив Банк
гіпотечний як найдогіднїйші зарядженя.
Приписи дотично того рода депо
зитів одержати можна безплатно у від
ділі' депозитовім.

у Львові, ул. Коперника ч. 16.

За порукою дає на рати. Прошу
жадати цінника.
Іван Сливиньский
фабрикант органів і гармонїюм
205 9—16
у Львові.

нДмитро Затурский *!+
Я*
поручає свою
Я*
йб
робітню обуви м у- «■
ж е с к ої, ж ін о ч о ї
і для д їт и й

¥

Я-

ау Львові, улиця Коперника ч. 5. **
Виріб тревалий і елєґантний. Ціни •!+
••
+
умірені. Замовлена з провінцій зала ¥
годжує відворотною почтою.
*
140 39-140 *
*
>4

+ < 4 < ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ч :^ ¥ ¥ ¥ ¥ ^

Вже появила ся з друку

РУСКА

КУХАРКА
або

Ш кол а вареня

по р у с к и

орган руекого
містить 41 знаменитих зуп.
Тов. педаго
гічного дво- Всі печені, які тілько можливі: Во
тижневник пелові, баранячі вепрові і т. д.
даґоґічно-науБайцованє шинок, роблене зна
ковий, виходить від 1-го червня 1889
менитих
кишок і ковбас і т. п.
у Львові ул. Вірменьска ч. 2. Перед
плата на цілий рік 3 зр., на ііів ро
Мучні і яєчні страви
пу 1.60 кр., на чверчі року 1 зр.
Б л и н и — II її з ц і т. л.
фф-» »ф » <л»а
-»(♦- V I
-*'**■ Знамениті руекі пироги печені з
сиром, капустою і т. п.
туток цигаретових за
Роблене вкусного набілу і т. н.
І зр. поручає фабри
Цїна 70 кр.
ка туток
По надісланю переказом 76 кр.
АНТОНЇНИ МАЗУРКЕВИЧ
висилає франко Друкарня народова
у Львві, лиця Галицка число 12. Ст. Манєцкого і Спілка, Львів. Готель
Жоржа.
Замавляючим 5.000 тутоко ра
зом опановане і відсилка Ггавсо.

Учитель
НАРОДНА

216
305
381
210
210

1000

З друкарні В. А. Шийковского.

