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Львів, Субота дня 18 (ЗО) липня 1898.

Виходить у Львові що дня

Передплата

крім неділь і руских

в Австриї:
ц іп и рік .
пій року .
чверть року
місяць . .

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

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

сьвят

З ГОД. 5-ій пополудня.
Реданция, адмінїстрация

аа «ВУСЛАНА» в и н о с » :
■а
на
на
на

Річник II.

■а цїдаі рік

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

Греко-католицка Церква на Угорщині’.

Справа переміни славяньскої св. Лї
турґії на угорску мимо рішучої заборони
Римскої Столиці не тілько що не зійшла
з дневного порядку, але противно приби
рає що раз сильнїйший рух. По різних
с,таранях у Відни і в Римі, по приєднанні
навіть єпископів гр.-католицких для змадяризованя славяньского обряду, завязано
тепер » к р а є к и й к о м іт е т г р е к о - к а т о 
л и к ів М адяр, д л я п р а в и л ь н о г о в в е 
д е н а м а д я р с к о г о я з и к а в Б о го с л у ж е н є г р е к о -к а т . Ц еркви і д л я з’єдин е н я к ал е н д а р ів * .
Комітет сей поставив собі слідуючу
програму: 1) Щоби мадярский язик введе
но правію в Богослуженє гр. кат. Церкви;
2) до осягненя сеї цїли комітет має ностарати ся о повновласть від всіх греко-като
ликів Мадяр, а доки се не наступить, буде
дїлати на основі новновласти гайдугорского
комітату; 3) місцем перебуванн комітету
є Будапешт; 4-) комітет числить на підмогу
гр. кат. єпископів і латиньскої єрархії; 5)
комітет торжественно заявляє, що не намі
ряє нарушувати права руских і румуньских
гр. католиків, (вже добре нарушені а пере
довсім рускі, — Ред.); 6) числить на при
хильність горожан і нраси; 7) принимає в
свою програму з’є д и н е н є к а л е н д а р я ;
8) комітет в почутю справедливости свого
діла обіцяє передприняти всі законні міри
для осягненя своєї цїли, котра, сли не бу
де осягнена, результату наслідків єї не бе
ре на себе.
Комітет сей зараз по уконституованю
приступив до діла. ГІредсїдатель Евгеній
Сабов, член палати панів,
жертвував
1.000 зр. на вступні роботи і одержав при-

Пожежа Роми.
Зі споминів полїцийного урядника — Йосифя Ерлєра.

Не легке було завдане — опанувати пожежу.
Огонь вибух в однім чиншовім домі густо за
людненого передмістя М. і розмітав ся з такою
силою довкола, що в найкоротінім часі три до
ми стояли цілі в полумінях. Тілько завдяки тиіпинї воздуха та бистрій і вмілій помочи нашої
знаменитої городскої сторожі пожарної запобіг
ло ся ще більшому нещастю. Най-би ножар
замість в годинах вечірних вибух в иізнїйшу
пору ночи, то певно було-б загрожене жнте неодного з жильців. А так — усі рапорти, які я
доси отримав що до безпечності! чиншівних ро
дин, звучали слава Богу спокійно. Коли всі по
трібні полїцийні зарядженя були на місцп по
жару видані, я міг взяти ся до розслїдів про
причину повстаня огня. Я вийшов з інспектором
ревіру на сходи дому ч. 34, в котрого третім
поверсі після загально однозвучних вістий му
сів вибухнути огонь. Не без труду і небезпечности удало ея
нам перейти в гору троє
сходів, по облитих водою камінних степенях, по
серед курячих ся і ще тліючих бальків. На тре
тім поверсі ми найшли все спалене. Здавало ся,
найбільше лютував оговь в великім, по части
шклянним дахом склепленім просторі. Остали
одні зчорнілі від диму стіни, на котрих висіло
звуглене шмате; вся остальна обстанова зни
щена цілком.

порученє зладити пропамятне письмо до
Єго Сьвятости, Пани римского.
Знаючи мадярский опір і завзятість
можна на певно сказати, що гр. кат. Цер
кві грозить поважна небезпечність. Ми
не можемо ніяк числити на се, що комітет
заручає ненаруннімість прав рускої Церкви,
коли доси вже ті права навіть без дозво
лу нарушені і то навіть там, де й на лїк
нема одного Мадяра гр.-католика.
Про справи гр. кат. Церкви на Угор
щині писали ми вже нераз в »Русланї«
основно подаючи і способи, як би належа
ло положити конець мадярскому ШОВІНІЗ
МОВІ!.
Ту справу порушував і п. Барвіньский в делєґациях, чим не мало прогніва
ли ся були Мадяри. Та дарма зважати на
гнїв Мадяр, сли від щасливого иорішеня
справи гр. кат. Церкви зависить судьба не
100.000 змадяризоваиих душ, але справа
католицизму на цілім Сході, як се ми до
кладно доказали в ч. 105 нашої часописи.
Для 100.000 змадяризоваиих Славян,
і то не гак давно, — мали би пасти жер
твою мілїони Сходу, мали би бути зломані услівя св. Унїї східного обряду? Нї, сего може жадати тілько безграничний шо
вінізм національний Мадяр,— се може бути
зановідию тілько таких людий, котрі Цер
кву хотіли би мати лиш політичним орудєм!
Змадярщенє тих сто тисяч душ не на
ступило нї так давно, ані до тої степени,
щоби они вже зовсім не розуміли свого
язика руского, сербского, румуньского або
словацкого, щоби проте було потреба змі
ни язика св. Лїтурґії. Таж ще днесь в найголовнїйіиім гнізді мадяріценя рускої на
родності!, В ОКОЛИЦІ! Нїр-Лугош, Пенїслек
і пньших находять ся не то поодинокі
личности, але цілі села, котрі не тілько

і

експедиция «Руслана« під ч. 9
ул. Копернїка. — Експедиция
місцева в Аґенциї Ляндонского
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертає сн лише
на попереднє застережене. —
Реклнмациї неопеча гані вільні
від чорта. — Оголошена зви
чайні приймають сн по ЦІНІ
10 кр. від стрічки, а в «Наді
сланім» 20 кр. під стрічки. По
дяки і приватні донесенн по
16 кр. від стрічки.

добре розуміють але й инакше між собою
не говорять, як тілько по руски. Такий
стан річи мусить бути і по пньших місце
востях, але се не перешкаджає кричати
мадяронам і грозити протестантизмом, сли
не одержать мадярскої Лїтурґії.
Насильне мадяризоване Русинів розпо
чало сн не скорше як в 60 .роках і то на
жаль не самими Мадярами, а таки Руси
нами — сьвящениками. Першим піонером
мадярским був руско-католицкий приходний
бесерменьский Ігнатій Рошкович. Сей то
отець перевів деякі молитви, тропарі і стихирн з октоїха, трефольоґіона і тріодів
на мадярский язик і розпочав на тім язиці
служити в Церкві. За сим сьмільчаком пі
шли і иньші мадярони і не довго треба
було чекати, щоби почути в греко-католицких храмах навіть св. Лїтурґію на мадярскім язиці. Наколи зроблено так ща
сливий початок, наколи хоть неправно але
фактично практиковано мадярскі Богослуженя, тоді постарали ся наші люди мадя
рони о яку таку форму і повагу для свого
діла. Люди ті зложили з поміж себе комі
тет з 9 членів — сьвящеників з Мункачівскої і Пряшівскої єпархії під проводом
дорогского викарія Івана Даниловича. Ко
мітет сей перевів славяньску Лїтурґію
і требник на мадярский язик і від того
часу мадярске Богослуженє ширило ся
всюди, де тілько станув душпастирем
мадярон без огляду на се, чи народ знав
бодай трохи но мадярскн. Так, як в Церкві,
поступали мадярони і в школі і в зно
синах з народом.
Против такого самовільного поступованя народ неиросьвічений не протестував,
бо не розумів справи. Літами правлено св.
Лїтурґію на мадярскім язиці а римскі
власті! не знали про справу нічого, доки

Щоби о тім переконатись, не треба було ця ширив ся огонь. Пане комісаре, хто знає,
цілком послугуватись охоронними лїхтарками, чи тут не маємо діла з підпалом.
— В ателїє маляря Бертера ? Здаєть ся,
які ми взяли з собою; простір осьвічував до
годі
в
те вірити.
волі блиск полумя, який падав від горючого
—
Принайменьше тяж ко зрозуміти, але
сусїдного дому.
І
докази
підозріня
промовляють за тим рішучо.
Неждано інспектор скрикнув:
Я
знав
інспектора
ревіру як розважного її
— Спалений череп, пане комісарів; видко
досьвідного
урядника
полїцийного,
котрий певно
не обійшло ся без нещастя.
коло
інспектора,'
не
дав
би
збити
ся
з
нантелику
зверхнимн
по
В ту-ж мить я вже був
що стояв нагнувши ся над купок» спалених! зорами. Догадку висказану ним годі було від■кинути собі оттак без розбору.
предметів.
— Якої-ж слави вживає тут маляр Вертер?
— К істяк? — запитав я з острахом.
— Доволі доброї. В своїм часі він як ма— Хвалити Бога, ні, я помилив ся. Іут
ляр
тішив
ся небудь якою славою, але від часу,
дїйстно голова, але деревина.
як
єму
вмерла
тому три роки молода жінка,
— Голова деревина?
єго
штука
почала
бистро надати. Він мусів своє
— Так: ось гляньте самі, полумя дивним
ателїє
в
місті
замкнути
і перепровадив ся на
дивом доволі пощадило єі.
передміетє.
Б
послїдних
часах він з двома ді
Інспектор казав правду. Се була, дїйстно,
точками
проживав
те
все,
іцо заробив, зате
вже по части звуглена, але як можна було за
часто
пив
більше,
ніж
був
повинен.
вважити, добре вистругана деревина голова, ко
А чи находив ся при вибуху огня дома?
тру він мені подав.
— Як запевняють сьвідки, він був перший,
Хто мешкав у сім просторі?— питав я.
що опустив горючий дім. Він випав з обоїма
— Се було ателїє маляря Бертера.
_ А, так розумію. 1 олова ся належала дітьми, не журячись на далі долею своїх р чий.
без сумніву до модельовоі кукли. 1ут лежать Від- того часу єго не виділи більше.
— Дійсно, дивна річ. Веліть своїм людям
ще деякі останки єї членів.
того
чоловіка вишукати і привести перед
_ Так — так, зовсім певно, але чи не
мене.
—
— —
чуєте дивного запаху, що йде від неї, так як би
Коли
я дві години опісля сидів у бюрі зазапах смоли або дегтю.
— Так, як-раз і я те почув. Се будь-що- нятий нисанєм осьвіду про огонь, приведено пе
ред мене маляря Вертера. Єго найшли на стобудь дивне.
— Се знати цілком виразно, що з сего міс рожпицї поза передміетєм, як сидів з обома

— 2

не відправлено Служби Божої в Пештї на мадярско - ліберального шовінізму.
Тут раїїтер мав слушність, коли говорив: «Угорщина
мадярскім язиці в часі послїдної угорскої отвирає ся найкрасше діло для всіх трех чекає на Австрию». Инакше не може бути, бо
наших Ординариятів. І сподіємо ся, що правительство має добру волю заключити угоду
вистави.
їх
рішучий голос в тій справі не став би і рівну іотовість в тім напрямі має парламен
Наступила заборона, та повага Рішу
голосом
воліючого на пустини. Тілько тарна більшість. Угорщина не згодить ся однак
не для Мадяр. Вислано депутацию в Відень
сьміло
до
діла — а Господь доброму ділу на одностороннє полагоджене угоди, анї не прий
і Рим і лякано протестантизмом, бо нарід
поблагословить!
ме на себе ніякого навіть морального з’обовяне розуміє славяньского язика. Що сей
заня. Длятого мусимо чекати і пересьвідчити
арґумент є неправдивий, може служити се
ся, чи Австрия буде в силі заключити угоду
доказом, що по селах, де вже правлено
в конституцииній дорозі. Очікуємо тепер від ґр.
мадярске Богослуженє, нарід мовить свої
(РеФерат д-ра Леоп. Каро на кат. вічи.)
І уна тої о, чого надіялисьмо ся по єго попе
славяньскі молитви і спішить до Церкви
(Дальше.)
редниках.
Злим се знаком уважаємо, що ще не
з славяньскими молитвословами. Се діє ся
переступив
самого початку справи, і що окру
4. Поняте лихви.
навіть там, де нарід розуміє і говорить по
женця
є
недовірєм
і насьмішкою, навіть своїх
мадярскн. А ми наочно пересьвідчили ся,
«Всяке вимовлене собі маєткової користи
сторонників.
ГЦе
зпаменнїйшим
є висказ авщо діти, хоть їх навчено в школі мадяр або годженя при кредитових інтересах, в разі,
ської молитви і хоть ліпше розуміють ма- коли невідповідність взаїмного годженя дохо стрииского міністра торговлї: «Австрия чекає
дярску молитву від церковно-славяньскої, то дить до того ступеня, що користь, яку собі ві на сене саму». Добре, але чому нічого не ро
вдома і Церкві молять ся по церковно-сла- ритель вимовив у довжника, перевисшає так да бить ? Австрийске правительство буде правдо
вяньски і гріхом уважають инакше молити ся. леко користь, яку довжник в своїм заводі мо подібно пробувати полагодити угоду в сей сам
Де-ж суиротив того може бути бесіда о же осягнути з годженя вірителя, що додержа- спосіб; в який хоче покінчити язиковий спір —
протестантизмі? Сли би незрозумілість* язи нє умови мусить довести або причинити ся до чотирнайцятим параграфом. Слиби так мало
бути, тоді будемо мусїли занятн становиско,
ка Богослужень мала бути причиною пе маєткової руїни — є лихвою».
яке нам всказують наші закони і наші інтереси.
реходу на протестантизм, то в першій лінії
В наслідок так розширеного понятя лихви
Ані
час, ані відносини не кажуть нам мати на
повинні були зробити се Мадяри латинь- підпали би під кару всякі висше начертані ін
дії,
що
угода буде заключена в сім році.
ского обряду, котрі певно нічого не розу тереси, як віддаване в застав ґрунтів, продаж
З огляду на се анї Австрия, анї заграниця
міють з своїх Богослужень. Длячого-ж не на літа, продаж з застереженєм відкупна, купно
де иньде, тілько в греко-католицкій Церкві збіжа на пни, застави, подаване худоби на лї- не може нам вміняти в зло, що приготовляємо
треба зміняти язик? Слушно! Дійсно що тованє і т. д. Закон такий проти лихви обіймав все, чого потреба до установлена самостійної
треба змінити язик в греко-католицкій Цер би і продаж всяких предметів на рати (з визи териториї цлової. Цлова анкета не була провокві, тілько не в Богослуженях,' але в сер ском), як і закон проектований послом ґр. Пі- кациєю, бо Угорщина повернула би сейчас до
цях душпастирів. Най хто навчить нпнїш- ниньским о лихварскій торговий ґрунтами емі угоди, сли тілько прийме еї Австрия в відпо
них мадяронів рідної бесіди повірених іх грантів бразилїйских. Зате такий закон проти відній формі. Іе, що діяло ся у пас доси не
опіці душ, тоді не буде потреби мадяр- лихви не дотикав би інтересів за готівку. Умо було тактикою, але конечностию. Сли проте
Австрия хоче зрезиґиувати з копституцийних
ского язика.
ва за готівку не вяже постійно контрагента і
Най отці духовні голосять проповіди длятого є меньше небезпечною від умови кре форм, то най се зробить скоро, бо пньші спіль
до народу в чисто народнім язиці серб- дитової. Хто може купити за готівку, той буде ні справи, як консумцийний податок і реґуляскім, румуньскім, словацкім та рускім, най на певно економічно сильнїйший, отже і рідше цин внлюти домаїають ся скорого полагодженя.
там катехизують, най постарають ся о по дасть себе визискати. Впрочім від понятя лих Заявляємо, кінчить Хеякеї, що Австрия не по
дібний перевід пісень церковпих, най в тім ви не дасть ся відділити понятє довжника і в і винна позволити довго на себе чекати, бо Угор
язиці заведуть додаткові Богослуженя і рителя. Бо чейже і при інтересах за готівку лу щина не може довше чекати. Те саме тілько
т. и., тоді побачать, чи треба буде обав- нає ся визиск. Еміґруючий до Америки селянин в острійшім тоні, пише орган Коиіута Е<пегш.».
ляти ся протестантизму. Так дїєсь оно находить ся також в примусовім положешо, про Дневник сей робить закиди Австриї, що^ стра
в латиньских церквах і народ не думає о дає ґрунт і інвентар, купує прибори до дороги, тила вже здоровий розум людский і домагає
протестантизмі. Місто основувати комітети а при сих інтересах за готівку, іменно при ін ся, щоби Угорщина перевела у себе повну неза розрішенєм мадярского язика, довжні тересах першого рода, купець має нагоду визи зависимість госиодарску не оглядаючись в ні
станути комітети, котрі заняли би ся спра скати свою жертву, навіть без виразного доко- чім на Австрию. Резй КарІ<> називає заключенє
санкиіовою додаткових Богослужень і наук ду наня обманьства. За пятиморґовии„ ґрунт дасть' нової провізорні угодової іґнорованєм
1
ховних в народнім язиці. Але сего так селянинови, приміром, 150 зр. і сю квоту ви- новапих законів угорских. Уіорске правптедьдовго годі буде сподївати ся по змадяри- платить шифскартою, або переймає за безцїн ство годячи ся на таке иоступованє, взяло би
зованім гр. кат. сьвященьстві і по такій непевний довг або процес, що фактично для іна себе з обовязанє, котрого без нарушеня зако
гр. кат. інтелїґенциї, доки буде найменьша хлопа дуже користно представляє ся; за штуку нній годі виконати. Формальною димісиєю кабі
надія на змадяризованє гр. кат. Церкви. худоби доплатить приміром 5 зр., а селянин бе нету не вільно виминати так важної справи.
Тож кому лежить на серци справа не ре, бо корабель, котрим мак відплисти, виїзджає Впрочім треба додати, що всі оиознцийпі дневтілько славяньского обряду, але чия душа лише два рази в місяць з Гамбурга або Генуї, ники стали заєдно домагати ся незавнсимости
хоче колись бачити мілїони Сходу на нідрі
економічної політики. Сли так думають і ріша
отже час їхати, як не схоче на чужині ждати
католицкої Церкви, сей не повинен чекати 14 днів на другий корабель. Бере проте селя ючі круги, а головно соймова більшість то
і одної хвилі, але постарати ся в Римі о нин, що єму дають, щоби чим скорше від’їхати, ледво чи § 14. відіграє тут яку ролю.
науку раз на завсїгди, що Церков като- дістати ся до бразилїйского раю і сполучитись
лицка не сотворена для цілий жидівско-

Лихва і кредит селяньский.

нужденно одітими дітьми на камени і звідти
придивляв ся спокійно лячному видовищу по
жежі. Він був ще в замазанім фарбами кабатї
і без капелюха, так немов що-лише відірвав ся
від роботи. Не виявляв нї крихти перераженя
з того, що єго привели перед уряд.
— Ви бажаєте зі мною розмовитись, пане
комісаре, ось і я є. Полїцию інтересує те,
як повстав у мене пожар? Об тім можу вам
дати докладну відомість. Тілько прошу вас, по
звольте моїм дітям сісти. Біднятка на смерть
утомлені і з безсонниці' ледви годні триматись
на ногах.
Той чоловік думав перше всего о дітях!
Се не схибило, зробити на минї, котрий сам був
сїмянином, добре вражінє. З розжаленєм вказав
я обом діточкам, хлопчиковії і дівчинці пятишестилїтній, шкіряну софу, що служила мені
самому при нічних інспекциях за постіль, а від
так попросив і маляря, аби сїв.
Вертер сїв легко склонившись.
— Ми ще ніколи не стрічались, пане комі
саре. Оно зрозуміле. На те, щоб ви мене могли
знати в часі мого щастя, я мешкав надто ко
ротко в нашім місті, а ще ліпше те, що ви не
мали нагоди пізнати мене в часі моєго недо
статку. Але тепер недостаток минув, моя ко
лишня слава засияє новим блеском, сеї ночи
зірниця моя зійшла знов.
(Конець буде.)

там з архикн. Рудольфом, що жиє і панує доси
в Бразилії.
В такім дїланю купця нема бесіди о від
повідності! годженя. Противно. Таке годженє
селянина переходить єго сили, а причиняє ся до
єго руїни маєткової. Продавши ґрунт за безцїн
враз з інвентарем, селянин приїздить на місце
без всяких засобів і понадає в неволю, де пра
цює лише на те, щоби удержати ся при житю.
В новім еміґрацийнім законі грозить ся ка
рою тим, що наклонюють до еміґрациї. Але не
достає там карних постанов для сих, що з неї
користають, загарбуючи маєток емігранта. Тре
ба би проте підтягнути і сей каридостойний ви
зиск, хоч він відбував би ся за готівку, під по
нятє лихви.
__________

Дальше буде.

Голоси угорскої праси про угоду.

З угодовою провізориєю мабуть не пійде
легко Австриї, як се показує ся з голосів
угорскої праси. Навіть півурядовий дневник
Хегагеі умістив много значучий артикул, в ко
трім иастійчиво домагає ся полагодженя не про
візорні', але угоди і впевняє, що Угорщина не
згодить ся на угоду заключену на основі § 14.
Угорщина не чує для теперішних відносин австрийских, пише Хенігеї, анї симпатиї, анї ан
типатій, признаємо тілько, що внутрішні відно
сини в Австриї мусять в певній мірі вплинути
на дальший розвій наших відносин. Приглядає
мо ся однак спокійно тамошному розвоєви,
а радше тамошному заколотови. Мінїстер Берн-

Вісти

ПОЛІТИЧНІ.

Праса обговоривши на всї сторони замкне
не ради державної починає тепер давати ради
иравительству, як оно має вилізти з теперішної
ситуациї. Хагосіпі Ьі.чіу подають два способи.
Перший проект стремить до того, щоби правитель
ство скликало сойми і перевело в їх нїдрі вибори
до ради державної, а на 5. курию розписало безпо
середні вибори. З так зложеним парламентом
повинно правительство розпочати парляментарні
наради. Другий проект домагає ся впроваджена
звісної реформи виборчої Таафого з більшим
увзглядненєм загального права виборчого. Нова
рада державна довжна би виробити нову конституцию, або змінити теперішну в сей спосіб, що
би на тій новій основі мож було управляти
в границях розсудку і людских сил.
»КисЬ ІаЬоІіекі» відповідаючи »81оищ роїкк-ому» на вчера нами наведений уступ: »Найтаинїйші бажаня наших зацофанцїв народних
Сяаз-ів і «гіиеііоіу каїоІіскісЬ» сповнені: абсолю
тизм за поясом»,— нині вже явно висказує, яко
го то нового кроку він сподїває, та яка то має
бути ревізия конституциї. Ось слова Кисіпі каїоІіск-ого: «Зголошенє замкненя ради державної
повитали всі здорово мислячі люди з радостию,
бо наближує нас до цїли, іменно до п р и в е р 
не н я Р а д и д е р ж а в н о і з д е л є ґ а ц и й к р а є в и х С о й м ів , а тим самим означує оно по
середнє завішене ц е н т р а л ї с т и ч н о - л ї б ер а л ь н ої к о н с т и т у ц и ї, котру поборювали
всї орґанїчні чинники, не затроєні анархічним
лібералізмом, поборював передовсім постійно

— з —
наш край в і м я н а р о д н о г о ін т е р е с у п о л ь  казує, що подорож короля скріпить давну друж сити оружє і повнити службу війскову. Женщини
до літ 50 більше мають виглядів дожити ста
ок ого. Хвиля, котра виказала цілковите бан бу обох держав.
кротство теперішного лібералізму, мусїла в а вСудия слідчий Бертілї доручив вчера речого віку ніж мущини, але повисше 50 літ
вигляди переважають на сторону мущин.
т о н о м і с т а х і П о л я к а х викликати споми свої внесеня прокураторови. Що до жалоби Пі
— Стан засівів в Галичині' після справоздань,
ни засистованя централізму Белькредім в 1865 карта против полковника Раїу де Сіат, якого надсиланих до Коїпік-а до дня 15. липня, є та
враз з бажанєм, щоби сим разом витривано на рода є ті внесеня не звісно, бо Бертілї здер- кий. Жниво жита зачало ся в деяких околицях
дорозі перебудови Австриї в одиноко раціональ жуєсь від всяких пояснень. Справи Пікарта і (Ярославщина, Перемишльїцина, Радехівщина)
нім напрямі.... Одним словом, ми прямуємо до Естергазого не стоять з собою в ніякій звязи вже в перших днях липня, але з причини слоти
народної автономії, до конституцийних свобід, і будуть трактовані осібно. Сенатора Шейрер- протягнули ся до другої половини того місяця.
Дощі вплинули не меньше на збір ріпаку. Зі
коли ліберали (розумій і 81ои?о роїзкіе) в виключ Кестнера покликано з Швайцариїдо Бельфорту, всіх сторін доносять, що незвезений ріпак мокне
нім інтересі Шенерерівскої обструкциї волять де буде переслуханий в справі Пікарта і Естер- в сніпках і поростає. Вигляди на добрі збори
озимини погіршили ся. Збіжа, що буйнїйші, ви
§. 14, волять абсолютизм, волять спорохнявілий газого.
централізм».
І
Професора Штапфера за звісну бесіду на лягли, будуть дозрівати нерівно, збір буде утруд
Мовби у відповідь на ті домаганя нрино- ■похороні Соиаіа укарано 6 місячним арештом нений, а надто ще доносять з многих околиць о
появі ржі на пшеници вже по оцьвітненю. Яри
сить Ггега ІеиЬІаП. артикул, в котрім звертає ува- і 6 місячним суспендованєм з катедри.
ни переважно появили ся по доіци і вигляда
гу дневників чесних, щоби передвчасно не ра
В Мадриді вся праса осьвідчає ся за за- ють доси добре. Хміль мірний, на низших міс
дували ся і не висновували проектів на пова- ключенєм мира з Америкою і уважає услівя, цях жовкне. Сіна зібрано з причини зимної ве
ленє конституциі і знесене центрального иарля К0Трі ми вчера подали в телєґрамі з Ню-Йорку, сни і червневої посухи меньше о 30—50% як
попередного року, а наслідком слоти послїдних
менту. Славяньскі дневники не сьміють забува- можливими до принятя, коби тілько Сполучені днів
втратило також на якости. Відмінний образ
ти, що їх народи тілько при помочи централь Держави не жадали воєнного відшкодованя дають сиравозданя з полудневого Поділя. До
ного парламенту дійшли до ннпїшного політич в грошах і щоби Іспанія одержала верховну носять приміром з Копичинець: «Жниво жита
ного значіня. Чехи не повинні тратити надії, а власть над Филипинами. З Льондону доносять, розпочато дня 14. липня. Сподївають ся богатак само і Німці, що переговори о новий язи що воєнний роз'єм наступить доперва тоді, коли того намолоту. Пшениця дотримала дуже кра
сно, не вилягла. Ярі збіжа і бульби виглядають
ковий закон не повели ся.
Іспанія заноручить, що піддасть ся услівям, котрі по дощи задоволяючо.» Подібно із вехідних гірПравительство скористає з ш и р ш о ї сво  Сп. Держави означуть підставою до мирних пе ских околиць, з Кут, пишуть: «Стан засівів
боди
«против всіх односторонних бажань реговорів. Сп. Держави доси рішили ся на два представляє ся дуже добре. Дощі і бурі градові
і пересадних підшептів. народних, з якого будь головні услівя: независимість Куби і відступле- нас оминали. Дасть Господь, сегорічний збір
табору». Длятого,—додає ЕгетдепЬІаП— радість, нє Порторіка, оба однак острови прийме Аме винагородить минулий рік».
— Камінь Довбуша. В чудові, а дикій долині
з якою часть ческої праси (і польскої також. рика без довгів. Відшкодованя воєнного Сп.
Прута, туй туй над скалистим берегом ріки, о
Редак.) приняла замкнене ради державної, є нам Держави зречуть ся, сли Іспанія не присилує кількадесьть кроків від зелїзничого мосту в Ямзовсім обоятною. З натури річи правительство своєю упертостию до висланя ескадри до Іспа нї, віддаленої о 20 м. від Яремча, спочиває від
ширшої свободи акциї може ужити виключно нії і на дальші операциї на Антилях.
віків камінний великая, прозваний народом
«Скалою Довбуша». Ту бо мав перебувати і на
до заслокоєня конечних потреб державних. Хвн і
Послїдними днями пробували Американці з тій скалі' пересиджував часто славний в пере
ля теперішня проте була би наиневідповіднїи- ґуанїки посун
ся в наіірямі ЯнЄ0) але поне.
казах народних онришок Довбуш. Той камінь,
шою для односторонних асгііраций народних. щасливих кількох битвах утративши 700 охот- імпонуючий своєю величиною, є тепер предме
Клопотів держави не вільно визискувати в та ників мусїли завернути до своїх становисквҐу- том правдивого подиву туристів, звиджуючих
ких цілях. Ґр. Тун не вдоволював інтенций, в ко аніцї. В войску Шафтера під Сантхаґо хорує сю красну околицю. Зелїзниця державна, шану
трих міг доглядіти односторонного напряму н а- 3.770 вояків, з тих 492 на жовту фебру. Міні ючи традициї народні, а вкінци не хотячи псу
р о д п о-н їм е ц к о го , але так само не може стерство поручило Шафтерови, щоби після спро вати гарного вигляду, переложила при будові
свого тору трасу о кілька метрів дальше, щоби
слухати накликувань ческо-народних бажань моги висилав війско з Куби на остров Льонґ лише не бути примушеною нищити того камі
односторонних. Австрийский парляментаризм пе Іслянд під Ню-Иорком.
ни. Камінь стоїть о кілька кроків від мосту, що
реходить тяжку кризу, а народи, котрі бажають
веде впрост до тунелю — і ся обставина має
бути зі взглядів стратеґічних причиною єго заєго безсильність визискати, поповняють тяжкий
глади. Осуджено іменно, що камінь той в данім
гріх з шкодою своїх власних прав і інтересів.»
— Міністерство просьвіти в порозуміню з мі випадку перешкаджав би оборон'! тунелю і мо
З того коментаря ясне, що замкнене ради
ністерством скарбу позволило на відкрите 5-ої сту, задля чого війскова власть старає ся видержавної не має на цілії радикального ліку кляси ґімназияльної в Бучачи в році шкільнім могти на заряді зелїзничім, щоби скалу велів
після рецепти ХагодиіеЬ Ьіяі-ів і подібних їм 1898/9. — Пята кляса буде відкрита в будинку розсадити.
— Підводий тунель. Комісия француских і
00. Василиянів, а в жовтни перенесе ся до
польских дневників.
До 81оиа роїзк-ого телеграфують з Відня, нового ґ.маху, котрого будова на жовтень буде існаньских техніків працює над пляном полученя
Европи з Африкою підводним тунелем. Найвузщо замкнене ради державної є примусовим готова.
ше місце ґібральтарского проливу є 14 кільо—
Конкурс.
Головний
Виділ
Руского
Товари
средством супротив Угорщини, щоби ЄЇ склониства педаґоґічного розписує сим конкурс на твір метрів широке: море зате глубоке там на 600
ти до заключеня угодової провізори! і через те етично-патріотичного змісту, відповідний для метрів. Яко найдогіднїйшу точку вибрано на за
усунути клопоти одної сторони і зискати час і молодїжи в шкільнім віці, під такими вимога хід від Ґібральтару, де широта проливу виносить
свободу до усунена клопоту і заколоту по дру ми: ]. Праця має представити в легкий і при 32 кільометрів, а глубина моря 400 метрів. Дов
надний спосіб (пожаданою була би форма беле жина тунеля винесе понад 40 кільометрів. Ко
гій стороні.
шти будови обчисляють на 243 мілїонів фран
О вчерашній нараді угорского міністерства (тристична) добу нашого народного відродженя ків, а роботи будуть тревати около 10 лїт.
за Котляревского, або бодай одну визначнїйшу
довідує ся N. її. Ргеєзе, що не повзято на ній нія в ній хвилю. 2. Звеличати працю для загально
— Клюб самоубийниць. . Перед кількома роками
кої ухвали в справі угоди. Правительство угорске го добра яко ідею житя. 3. Обєм праці 2 до З відкрила полїция в Ню-Йорку клюб самоубийстоїть на основі, що умову можна заключати тіль аркуші тиску (друку). 4. Час до надсиланя ників і розвязала єго. Сего року попала на слі
ко з конституцийною Австриєю. О угодовій про праць минає з днем 30. н. ст. вересня 1898. 5. ди другого такого клюбу, але вже самоубийниць.
візори! буде можна говорити доперва в вересни, Заплата за принятий твір 30 до 50 корон від Що такий клюб істнує, доказували сего пра
аркуша тиску. — Праці' підписані псевдонімами вильні випадки тайної смерти, що лучали ся
сли тоді покаже ся, що парламент є неспосіб- з долученєм імен авторів в кувертах, назначе в однім і тім самім дни кождого місяця. Самонип до роботи і сли король зажадає того. На них тими самими псевдонімами, належить при убийство було приписане постановами статута
коли до вересня ґр. Тун не додержить дано! силати до Головного Виділу Руского Товари клюбового. Женщини, що мали відобрати собі
обітниці, що переведе угоду в парламенті, то ства педаґоґічного у Львові (Академічна ґім- житє з причини сего статута, були молоді і хо
роші, а ніколи убожество не було причиною
після Реєіі НііІар наступить кріза в анстрийскім назия).
самоубийства. Число членів було обмежене і но
—
Статистика
людности
на
куди
земскій.
Франпарламенті.
цуска часописи йсіеисе роиг Іоиіз робить такі вий член міг бути принятий лише тоді, коли
О уступленю ґр. Ґолуховского появили ся замітки до людности на куди земскій. Загальне відпав через самоубийство один член. Що дня
знова вісти в нїмецкій заграничній прасї. За число людий на земли досягає 1.200.000.000. Чи відбували ся товарискі зібраня клюбу, а раз на
причину до уступленя подає берлиньский Таде- сло мущин рівнає ся числови женщин. Люди ті місяць тягнено жереб, що визначував, котра з жен
щин має відобрати собі житє. Статут постано
Ьіаіі неповбдженє ґр. Ґолуховского в балкань- говорять 3064 мовами і ісповідують 1000 релі вляв, що кождого місяця одна з членів має спов
гій. НІо року умирає осіб 35.214.000 або 98.848
■скнх справах і невдоволенє із злавяньско-клєри- денно, 4020 на годину а 67 на мінуту. Пересічний нити самоубийство. Послїдне самоубийство лукальної політики. Ґр. Ґолуховский мав би усту вік людий не переходить 38 літ. Майже 25% чило ся 15. с. м. рано. Молоденька і красна
пити ще перед 2. грудня с. р. Наслїдником став умирає перед кінцем 17 року житя. Із 100 осіб панночка Веззіе ВнпЬаг ставши рано заклика
би Шеґенї, дотеперішний посол в Берлин! або один лише доживає 100 літ, а шість або сім 60. ла радістно до своєї приятельки, що мешкала
Число уродин виносить річно 36.792.000, т. є. на з нею разом: «Нарешті нині приходить черга на
ґр. Каляй.
день 100.800, на годину 4200, на мінуту 70. Чи мене!» і зажила значну дозу карболевої кисло
Подорож короля румуньского не подобає сло отже людий на земли поволи, але постійно ти. Приятелька поспішила сейчас до лікаря, але
ся берлиньскій прасї. Берлиньский «Та^еЬІаІі» побільшає ся. Люди жонаті довше жиють від заким він прибув, самоубийниця вже не жила.
н. пр. називає єї «подорожню путника». Онодї нежонатих, працюючі довше від бездїльних, а пе
прннимав короля варшавский ґен.-ґубернатор. ресічний вік людности в оеьвічених суспільностях
Підчас пира в честь короля виголосив кн. Іме- є висший, ніж у народів з низькою цивілізациЧисло мущин жонатих і дїтних так відно
Відень, 29. липня. Вчера відбуло ся перше
ретиньский тоаст в честь короля і румуньскої єю.
сить ся до нежонатих і бездітних, як 73 : 1000.
армії, котра спільно з росийскою здобувала Уроджені на весну є сильнїйші від уроджених засїданє рільничої ради в цїли уконституованя.
Плевну, а король так само підніс тоасть в честь в иьпших порах року. Тілько четверта часть му Присутні були міністри торговлї і рільництва.
росийскої армії і царя. — Румуньска праса до- щин доходить до такого розросту, що може но Мінїстер Каст заявив в промові, що рада ріль-

Н о в и н к и.

Т ел єґр а м и .

Кавчуковий плястер
на нагнїтки.

13

Плястер той не посідає ніяких
шкідливих ані драстичних склад
ників і дїлає скоро, певно і ла
гідно, не справляючи ніякого болю.
Цїна пуделка ЗО кр.

Головний склад в аптицї
164

177— ?

Жигм. Рукера
під „Срібним Орлом“ у Львові.

4
нича буде попирати рільництво, лісництво, го
дівлю худоби; буде старати ся о вивіз рільни
чих плодів на захід, о убезпечене худоби, за
сівів від граду о більше визисканє сил природи
для цілий господарских. Дальше доказував по
требу виданя законів для рільництва і утвореня
рільничих товариств: також над справою відно
влена трактатів торговельних рільнича рада буде
застановляти ся. Аґрарні інтереси домагають ся
одноцїльности цлової господарки з Угорщиною.
Відтак говорили поодинокі члени рільничої ради.
Засїданє покінчено уконституованем субкомітетів і відділів.
Відень, 29. липня. Професор Зіс, вибраний
президентом академії наук у Відни, а віцепрезидентом проф. Зіґель. — Сойм долїшно-австрийский не одержав позволеня зійти ся на надзви
чайну сесию.
Білград, 29. липня. Скупчина уконстлтуова-

ла ся під дотеперішною презндиєю. Несторович
президентом, Райович віцепрезидентом.
Градець, 29. липня. Намістник Ґоес в часі
побуту в Канале заявив, що крайний час зро
бити сойм спосібним до праці. Буде се зависїти
від словеньских послів. Виборці довжні від них
того дом агати ся.
Прага, 29. липня. Дневники розпустили ві
сти, що язиковий начерк ґр. Туна містить по
станову, після котрої в містах посідаючих влассний статут урядовий язик автономічних властин
буде рішати о урядовім язиці державних властий. Против тої постанови виділ нїмецкого то
вариства вислав протесть до ґр. Туна. Було би
се утратою Праги для Німців.
Берлин, 29. липня. Бісмаркови ліпше. Стан
хороби незмінений. Князь дістає хвилями болів,
хоть не тратить апетиту і охоти до куреня
файки.

Петербург, 29. липня. Цар іменував румуньского короля Кароля полковником і властите
лем 18. волоґодского полку піхоти, котрий в
1877. році бив ся під Плевною разом з румуньскими войсками. Цар витав короля дуже сер
дечно. Зараз по приїзді до Петергофу відвідав
король царицю і великі княгині. Муравєв пово
див ся дуже щиро з президентом міністрів
Стурдзою.
Вешінґтон, 29. липня. Мек Кінлї видав зелїзний лист двом іспаньским кораблям на віль
ний переїзд з Кадиксу до Сантхаґо і з поворо
том. Кораблі ті заберуть існаньских полонннків
до Іспанії. — Над точками условій мира веде
ся в міністерстві пильна робота.
Ню-Йорк, 29. липня. Іспанці стягають вопско
до Сан-Жуан де Порторіко і скріпляють тамошні
форти.
_________

Розклад їзди поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го мая 1898.
(Приїзд і від’їзд поданий після часу середно-европейского).
Поїзд
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Іц кан (Ґалацу, Ясс), Сучави
Зимної води від 8/8 до " /9 влучно
Янова
Тернополя і Бродів на дворець П ідзамче,
Сокаля і Рави рускої
Лавочного (Пешту) К алуш а, Стрия
Тернополя і Бродів на дворець головний,
К ракова від 16/в до 1!1/9 влучно
Іцкан, Сучави
Я рослава, Любачева
Янова
К р ако ва (Відня, Берліна, Вороцлава)
С колього, С трия (Гребенова в. 10/7 д о 31/8)
Іцкан (Букареш ту, Ґалацу, Ясс) Сучави
П ідволочиск (Кієва, Одесси) на дв. Підз.
на дв. гол.
„
К озови, Б родів на дв. ГІідз.
на дв. гол.
Іцкан, Сучави
, Сокаля, Б ел зц я і Любачева
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1.50
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5-Ю

Банк
Гіпотечний
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„
„
„
л
„
„
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6-00
605
615
8-35

Р55
2-08

Ц. к. упр. гал. акц.

8- 50
915
9-25
935
9 53
9 55
10-55
12 05
215

„
я
„
я
я
я
„
„
я
я
я

300
311
316
3-26
455

Підволочиск, Бродів з голови, двірця
Іцкан (Букареш ту, Ясс, Ґалацу)
Підволочиск, Бродів з дв. ІІідзамча
К ракова (Відня, Берліна)
я
л
Варшави)
Сколього ВІД '"І, до 3,/8 вл.
Я нова
Підволочиск, Бродів з дв. головного
з дв. Пілзамче
Б елзця, Равн рускої, Сокаля
Іцкан, Сопова, Б ергом ету, Сучави
Я нова від Ч- до ,в/» тілько в нед. і сьв.
Брухович від 8/ь до 1’/» ,
л
я
Іцкан (Ясс, Б укареш ту)
К ракова (Відня, Берліна)
Стрия, Сколього тілько від Ч6 до ’“/»
Янова
Зимної води тілько від •/» ДО ” /» влБрухович
„
я я я я
я
Ярослави, Самбора через Перемишль

переніс

КОНТОРУ ВИМІНИ
і

Віддїл депозитовий
котрих бю ра містили сн до тепер в
м езанинї власного будинку до льокалю
фронтового в партері.

Відділ депозитовий
принимав вклади і виплачує завдатки
на рахунок біжучнй, принимав до пере
хована папери вартістні і дав на них
завдатки.
К рім того впровадж ено подібно як
в інституциях заграничнпх т. зв.

Ніч
3.04

410
з Підволочиск, К озови, Грималова на Підз.
до К ракова (Відня, Берліна, М Ляборч)
5- 20
на дв. головний
, Л авочного (Мункача, Пешту) Борислава
6- 20
„ К ракова (Відня)
я Я нова від ,/я до ігі/в тілько в нед. і сьв.
6-30
„ Янова від ’/5 до « /, і від *7в до ,0/9 щодень
„ Іцкан, Радівцїв, Кімполю нґа Сучави
6-40
10-40
від */в Д° ,с7« вл. тілько в неділю і сьв ята
„ К ракова (Відня, Берліна, Варшави)
6- 55
Б рухови ч тілько від 8/6 до ” /, і від 1в/8 до
„ Тернополя з двірця головного
7-00
ВІД ДО 16/9 влучно
„ Л авочного (Мункача, Пешту)
8-53
7-Ю
я Я нова від */« ДО ’8/» тілько в будні дни
я Сокаля, Рави рускої
910
7- 15
„ К р ако в а (Відня, Берліна, Варшави)
„ Тернополя з двірця П ідзамче
8- 40
„ Підволочиск, Б родів на ДЕОр. П ідзамче
„ Я нова від Чь ДО 3% і ” /» ДО :ю/9 вл.
„ Іикан. (Б укаргш ту, Ясс, Ґалац у, Сучави)
щодень, від '/в до ,6/, в нед. сьвята
> Підволочиск, Бродів на дв. головний
10-05
Іцкан (Ясс, Ґалацу) Сучави
10-30
„ Л авочного (Пешту) Хирова, Борислава
1100
Підволочиск, Бродів з дв. головного
12-15
11-27
„ Сколього, К алуш а, Борислава.
з дв. П ідзамче
: / К І П А : Г.сра нічна чнс/нть ся від 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.
Час середво-ГЕропейский р іж вцть ся від часу львівсксго о 16 мінут, а іменно: 12 год. часу середно-европей
сьсі 0 — 12 год. 26 мін. часу львівского. — Бю ро ікф ормацийне ц. к. вел. дервк. (Львів, ул. Третого мая
готель Імперяль) уділяв пояснень в справах зелїзничих, продає білети всякого рода і розклади їзди.

3-30

6- Ю
7- 57
8- 12
8-31

8- 45
9- 39
9-45
955

НАРОДНА
приймав замовленн

впрост з фабрики 1а по 70 зр., Иа по 64 зр. за 100 кіл. Іосо фабрика.

Ж
Ж

В ино

Ж
в бочках о 135 літрах, а то Самородне почавши від 70 зр. Ж
Ж
за бочку І о с о місце продукциї.
Зі складів висилає: К А В У но 5 кіл. посилках почт. в ціні Ж
по: зр. 9-20, 1020, Ю’70, ІГіО, 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.
75—?
ж

Ж
ж

поручае свою

Новість!

Д альновид“

(законно охоронений!)

Той дуже знаменито зладжений дальновид дає ІО-иротяе побільшене,
яке лучає ся тілько при польових далековидах. Над подив величава
дальновидь!! Всюди незмірні успіхи!! Особливо в подорожах і на прогульках і т. и. Одна, проба перевисшить всякі сжиданя. Ціна удивляючо
низка лише 2 75 зр. (франко) в елєґантнім етюї. Висилає за надісланєм
готівки, (також марками) або за послїплатою

а. з с н о ь г ,
її і єн,

Просимо

П,

II.,

при замовлених

К іе ін е

РГаггца88е 31.

покликати ся на нашу ґазету.

Видає й відповідає за редакцию: Стеоан Кульчицкий

СХОВКОВІ

($аТе йерозіїз)
З а оплатою 25 до 35 кр. а. в. річ
но, депозитар дістав в сталевій к асї
панцирній сховок до виклю чного уж ит
ку і під власним ключем, де безпечно і
дискретно переховувати м ож е своє май
но або важ ні документи.
Під тим взглядом поробив Банк
гіпотечний як найдогіднїйші зар я д ж ен а.
Приписи дотично того рода депо
зи тів одерж ати м ож на безплатно у від
ділі депозитовім.

виходять книжками величини 5— 7 печатних листів. Зміст: беллетристика і поезия, оригінальна і перекладана. Програма в заголовку: сильнїйше увзглядвюванє артистичного викінченя навіть найбільш тенденцийних творів, — артизм у змісті і формі.
Кн. І. В Щурат: Мої Листи (поезиї). — Кн. II..Едґар По: Новелі (в пере
кладі Ів. Петрушевича).
Ціна книжки з пересилкою: 1 кор.; оздобно оправної 2 кор.
Видавець: М. З а я ч к ів с к и й , Львів, улиця Зибликевича, число 34.

Дмитро Затурский

Новість!

Депозити

тист.-лїтературні Новини

ТО РГО ВЛЯ
і посередничить в закуп ні:

Сьвітло церковне

З

робітню обуви м уж е с ко ї, ж ін о ч о ї
і для д їт и й

V

ЯЯ-

>*•
*

А

>*■
я,+
ял

Вже появила ся з друку

РУСКА

КУХАРКА
або

Ш ко л а

вареня

по р у с к и

містить 41 знаменитих зуп.
Всі печені, які тілько можливі: Во
у Львові, улиця Кшіерника ч. 5. ялові, баранячі вепрові і т. д.
яВайцованє шинок, роблене зна
Виріб тревалпй і елегантний. Ціни
менитих кишок і ковбас і т. гі.
умірені. Замовленн з провінція зал а
годж ує відворотною почтою.
140 4 4 -1 4 0

м

Мучні і яєчні страви

0Л0ДИЙ ЗДІбНИЙ П О М ІЧ Н И К

Б л н н н — 11 н з и і т. п.
Знамениті рускі пироги печені з
сиром, капустою і -г. п.
Роблене вкусного набілу і т. и.

Цїна 70 кр.
торговельний прийме місце
По надіслашо переказом 76 кр.
під приступними услївями
у Львові або на провінцій. висилає франко Друкарня народова

Адрес: ул. Пекарска ч. 53.
Лаврів В.

Ст. Манєцкого і Спілка, Львів. Готель

Ж оржа.

З друкарні В. А. Шийковского.

