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Львів, Середа, дня 3 (16.) липня 1902

Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвят
О О“І, год. пополудни.
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Річник VI

16 рублів
або 36 франків
. . 8 рублів

або 18 франків
Поодиноке число по 16 сот.

«Впрвеш ми очи і душу ми вирвеш : а не воаьмеш 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. Ш аш кевича.

адмінїстрация і

експедиция «Руслана* під ч. 1.
пл.Домбровского(Хорунщини).Експедицпя місцева в Аґенциї Соколовского в пасаж і Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застереж ене. —
Реклямациї неопечагані вільні
від порта. — Оголошена зви
чайні приймають ся по цїнї
20 с. від стрічки, а в Н а д і
сланім* 40 с. від стрічки. По
дяки і приватні донесена по
З , с. від стрічки.

порівнати, а не я поодиноких лише части » т о \\’іс І у т Ь агап іт ^ г у к іе т * , — зачинають
нах, і що австрийскому мінїстрови-нрези- помалу забувати і свою рідну мову. Що так
дентови треба конечно поробити ті незначні ще не сталось, се заслуга о. кат. Гриньовского.
уступки і дати ті поруки, без яких він не Він не тілько, що совісно сповняє свій обовя(X) Мінїстер-президент Сель був у ВІ може довершити своєї задачі і перемінити зок, але учить безкорисно свої учениці сьпіву
ДНІ і переговорював з д-ром Кербером, а угоду, видану дорогою розпорядку в нар- церковного і сьвітского. Що неділі сьпівають
хоч вісти про сї переговори мають лише ляментарну угоду.
они зі своїм о. кагехитом підчас Служби Божої
услівну вартість, всеж таки вислїд сих пе
Наколи річ так має ся, то Сель рішив в церкві, як також беруть участь в многих кон
реговорів був такий, що можна їх вважати ся на формулу, яку вже єму з австрий- цертах дїточих, а навіть минулого року его за
не лише звичайною формальностю. Сей ского боку піддавано, іменно на формулу, ходами відсьвяткували учениці і ученики шкіл
зворот в угодових переговорах не є не що не ходить о те, щоб він був принево народних память Тараса Ш евченка, чого передсподіванкою, бо зараз після коронної ради лений до відвороту, лише щоби заняв но тим не бувало.
стало відомо, що монарх висловив рішуче ве становище. Тоді можна буде сіюдївати
Товариство »Боян* в тім році проявляло
бажане про потребу дальших переговорів ся, що угодові переговори будуть дальше мало житя — а тепер переживає критичну хви
і мінїстер-президент Сель не міг після того відбувати ся гладко і що вже недалеко лю -- бо на разі зісіало без діріґента. О. Курдовше проволікати справи, чи се ему мило до сеї цїли, якою є осягненє угоди мо пяк, під котрого управою коломийский »Боян«
або немило, чи він се зробив би радо або жливої і корисної не лише для Угорщини, так розвивав ся — з причини великої праці в
сердито,
він був приневолений почати але також можливої для Австриї. При тім парохії зрік ся сеї гідности, а що о. Гриньовз д-ром Кербером нові переговори. Лише одначе не треба забувати, що окрім заса- ский є також обтяжений працею, бо крім того
в Угорщині є се несподіванкою. Там так дничих політичних трудностий в самім що учить в школі видїловій жіночій, провадить
освоїли ся з думкою, що віднова перего !предметі є богато перепон, які вимагають також учєників в ґімназиї і належить до кіль
ворів лише тоді можлива, наколи др. Кер- богато труду і заходу, щоби діло почате кох виділів товариств коломийских, а се дає
бер зрече ся торжественно всіх своїх до довести до успішної розвязки. Коли в на єму немало праці. Так стоїть справа з »Бонном»,
магань, що сегодня не хотять там повіри радах комісиї нїмецкої цлової тарифи, де але за те вже є в завязку нові товариства, як
ти віднові переговорів без зреченя д-ра не розходить ся о інтереси двох держав, «Руский Сокіл* і «Товариство задаткове*.
Кербера що-до інтересів Австриї. З сего а лише о інтереси поодиноких верств наВ тов. «Родина* нема того тепла родинно
виходить, що не так може Сель займав селеня, справа стрічає стіїько трудностий го, яким віяло давнїйше. Не дивно отже, що
таке непохитне, національною загорілостю і перепон, о скількож труднїйше вести комнати сьвітять пустками. Вчасти усправедлиназнаменоване становище в угодовій спра пересправи при таких суперечних інтере влюєсь се тим, що многі брали участь в вечірві, як радше ті круги, що стояли за мінї- сах обидвох наших половнць монархії в них богослуженях і реколєкциях, уряджуваних
стром-президентом і бажали мати рішучий справі цлової тарифи. В угоді Австриї о. др. Хомйшином. О. др. Хомишин не дає спо
вплив на державну політику.
з Угорщиною треба узгляднити не лише кою деяким людцям, що певно мають до него
Годить ся признати, що великої треба природну суперечність між рільництвом а якусь личну уразу і старають ся єму всякими
відваги, в суперечностн до поглядів тих промислом кождої поодинокої держави, але способами докучити, поміщаючи про него не
кругів іти такою г;орогою, яка від иерече- також поробити з того відповідні висновки. тілько в руских, але і в нольских часописах, як
ня веде до компромісу. Сель показав сю Се є вельми трудна робота, якої не мо в «Бгіеппік-у роїзк-ім* неправдиві дописи. 0.
відвагу і не злякав ся станути в супереч жуть легковажити обидва правительства.
адміністратор є над сили працьовитим чолові
ності! з загальними струями в справі уго
При всім тім однакож небезпечності! ком. Церков привів до порядку, а своїми кра
ди в Угорщині, які раді би вважати Ав- і перепони не є такі великі і непоборимі, сними проповідями і небувалими в Коломиї бострию вазальною державою, а доказав те як здавало ся, тоді, що обидва правитель гослуженями стягнув не тілько інтелїґенцию,
снм, що відповів вимаганим монарха.
ства зірвали пересправи і заняли ворожі що передше заповняла лавки в єзуїтскім косте
ГІозаяк віднову угодових переговорів становища. Коли після того, як здавалось, лі, але міщан та ріжних возьних і листоношів,
попередила виміна нот, якими промощено що обидва міністерства подадуть ся до що вже потапали в єзуїтско-польских филях.
дорогу і обмежено область иересправ, то димісиї І ВІДНОСИШ! між ними були вельми Тепер в церкві все, чн то неділя чи сьвято, а
годі тепер ще подати певний погляд, чи напружені, новело ся монарсї їх зблизити і навіть і в будні дни повно людий, чого давнїйвзагалі' послїдувало яке наближене в ріж- довести до віднови иересправ, то нема чо ще не було. Всї цінять тому о. доктора за єго
ницях поміж обидвома правительствами і го сумнївати ся, що й иньші перепони да працю в винограді Христовім, як і за те, що
як далеко сягає се наближене. Можна до- дуть ся усунути. Показало ся, як нераз у казав позмінювати обруси з престолів та позмі
гадувати ся, що з того часу, як постано вельми трудних хвилях, що корона без тати віковічні порохи зі стін та образів. Коловлено до участи в пересправах покликати нарушеня інтересів одної або другої поло мийске міщаньство полюбило свого адміністра
дотичних ресортових міністрів, не розхо вини монархії, уміє обезпечити інтереси тора, бо хиба тілько він один уміє з ними го
дить ся вже о безилодні пересправи що-до ЦІЛОСТІ! і єдности держави.
ворити і їх до ріжних практик релігійних наріжниць, але що почала ся акция, яка
клояити. Короткий побут о. доктора зачинає
змагає до їх пирівнаня. Що ріжницї між
вже видавати добрі овочі.
обидвома правительствами, як не вирівнали
Стільки на тепер, а небавом наиишу дещо
ся, то бодай зменшили ся, можна досаду
більше про нашу Коломию і околицю.
В. П.
вати ся і з сего, що не др. Кербер але
З Коломиї.
Сель троха уступив. Сель був приневоле
ний радо чи нерадо полишити сей засадЖ итє серед рускої інтелїґенциї коломийничий погляд, що угодові постанови, уза скої в минулім році було дуже невідрадне — а
З другої півкулі'.
конені в Угорщині артикулом 30-им з 1899. від сецесиї учєників майже зовсім підупало.
р. а в Австриї цїсарским розпорядком з 21 Многі обидилпсь і усунули ся від всі ого, а инь I I I Відпись письма ц. і к. міністерства загра
вересня 1899. р. не є незмінними. А так ші, маючи много занятя, не могли займати ся ничних справ дня 1. марця 1901 до ц. к. міністер
само був Сель очивидно приневолений зі справами народними. От н. пр. відбули ся збори
ства внутрішних справ.
рвати з сим поглядом, що при установі тов. педагогічного: ухвалено вже з початком
Ц. і к. міністерство заграничних справ має
цлової тарифи може ему лише о те роз сего року інститут дівочий, а о. сов. Войтїхов- честь смирно переслати хвальному міністерству
ходити ся, щоби до осягнених уже знач ский обіцяв навіть причинити ся до закупна в прилозї заосмотрену статистичною табелею
них користий придбати ще значнїйші нові дому більшою квотою, а як чувєм, то навіть на відпись звіту ц. і к. консулату в Куритибі з 31.
успіхи. Коротко сказавши, Сель був при руки голови п. Макарушки зложив першу рату — грудня м. р. до ц. і к. амбасади в Ріо Жанейро,
неволений навернути ся до сего єдино о інституті нічого не чути! А добре се діло було дотичного положеня наших емігрантів в, Парані,
справедливого погляду, що передовсім у- би. Наші панночки перебуваючи на станциях по з просьбою о недалекий зворот. Як хвальне
годова справа є неподільною справою, якої нольских домах, не навчать ся анї своєї істориї, міністерство хоче пізнати з сего письма, відно
користи і шкоди треба вцїлости з собою а коли деякі педаґоґи в школі заказують їм сини в сій цілій державі і д л я чужих кольонї-
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стів дуже прихильні і тому від еміґрациї в сї відию на тевтоньско-всенїмецкий алярм, аҐрун- переважно з теребовельского деканату: »3а обо
сторони можна лише я к найусильнгйше відраджу вальд є кличем, під яким будете бороти ся не рону прав руского народу взагалі, а в комісиї
шкільній з осібна, шлемо уклінну сердечну по
вати. Що дотичить специяльно того, в справо лише ви, але і ми, Чехи.
дяку, заявляючи для Вашого Високопреосвященьзданю консуля наведеного нападу на австрийПростягаємо руки до польсксго народа і ства синівску любов і всегдашний послух, котрих
ских кольонїстів в Ж анґадї (кольонїя Сепегаї зовемо: Ваша небезпечність є і нашою небез- ніякий гнет лукавий ослабити не в силі». Під
Сагпеіго) реґулярним бразилїйским війском, печностию! Надходить доба славяньскої солї- писали: Петро Білиньский, Василь Коржиньский,
ц. і к. міністерство заграничних справ має честь дарности против ианґерманьских затій. Солїдар Йоан Токар, Кирил Левицкий, Иоан Сандецкий,
заявити, що після недавно тут наспілого доне ність ся побила Німців під Ґрунбальдом і ся Ярослав Білиньский, Епифаний Роздольскпй, Иоан
Мащак, Василь Левицкий, Плятон Карпиньский,
сена ц. і к. амбасади в Ріо Ж анейро заряджено солідарність зведе на них Ґрунвальд єще в ни Симеон Савула, Діонїзин Коцюба, Йоан Клїш,
бразилїйскими війсковими властями розслїди нішній добі.
Казимір Савчцкий, Володимир Соневицкий, Лазар
про їх виступлене і заподіяну шкоду. Ц. і к.
З братерским поздоровленєм за окружний Боднарук, Тадей Рогошевский, Теодор Цегельажбасада на підставі сих вислїдів буде тепер виконуючий комітет народно-социяльного сто- ский, йоан Воляньский, Андрей Тимус, Іван
старати ся всіма средствами, якими розноря- ронництва в Празі: В. Кльофач, голова і посол Кордуба.
— Вступний іспит до І кл. рускої ґімназиї у
джує, осягнути скоре відшкодоване сиріт по до державної ради, Иосиф В. Клечук, секретар,
Львові здало в передферияльнім речинци 114
наших убитих горожанах.12)
І. Прецль, редактор «бевк-ої <1етокгас-иї«.
учеників, а перепало 15. Можна надїяти ся, що
Дотичного випадку, обговореного дальше
АнХлїйский президент міністрів в Сельсбері по фериях зложить іспит, як що року, яких 60
в справозданю консулату, нападу диких інди- (ЗаІієЬигу) уступив задля своїх вікових літ і учеників, а тоді будуть в І клясї чотири від
янів’) на кольонїю Люцена, замешкану австрий- потреби випочинку, а місию уложеня нового ка діли.
— На памятник Т. Шевченка зложила VII кл.
скими Русинами, ц. і к. амбасада, після розві бінету обняв мінїстер Бельфур, провідник унїодана фактичного стану через ц. і к. віцеконсу- нїстичної партиї. Вчера відбули ся збори сеї рускої ґімназиї у Львові 57-78 К з причини, що
не могла урядити вечерницї в честь Т. Ш евченка
л я ,3) якого в сій цїли і задля найпершої помочи партиї, на яких промовляв Бельфур і між инь- і иередала сї гроші Наук. Тов-у ім. Шевченка.
вислала на сю оселю, — звернула ся до брази шим висказав жаль, що мусить зречи ся попер— Нові церкви будують в Модричи коло Дролїйского уряду з просьбою, щоби зарядив відпо тя одного з найвизначнїйших товаришів іменно ! гобича і в Чорткові.
відні, охоронні средства задля здержаня на буду канцлера скарбу, льорда Гіксбаха, який зголо— В Добромірцї, збаразкого пов., мало відбу
че подібних подій. Колиж сей перший крок !сив свою димісию. Остаточно заявив, що при л и ся в суботу віче. Народу зібрало ся тьмац. і к. амбасади обтав без вис лід у, дня 12. гру обнятю керми міністерства не має нічого ново 1тьменна, бо до 7.000. Однак жандармерия розі
дня с. р., як се недавно донесли, она наново го до висказаня, бо політика партиї остає не- гнала вічевиків. Около 1.000 селян зробило довірочні збори за запрошенями, а прочі, для ко
звернула ся в сій справі до бразилїйского пра- змінена. хотя особисті зміни в кабінеті не є трих не стало запрошень, зібрали ся в лісі на
вительства і також на дальше не занехає ста виключені. Опісля забрав голос Гіксбах і за я  нараду і ухвалили страйкувати на гіаньских ла
рань, щоби зі сторони компетентного уряду вий вив, що нікого так не поважає, як провідника нах аж до підвисшеня платні.
шли потрібні зарядженя задля обезпеченя осель партиї Бельфура, але вже перед двома роками
— Рільничі страйки вибухнули в збаразкім по
віті
в селах: Шельпаки, Сухівцї, Лозівка, Менаших виселенців в тамтих сторонах.
просив Сельсбері-ого о звільнене з уряду, хотяй
Однак успіх з дотичних підпринятих і евен з ним товаришував 25 літ, і лише на єго наля- динь і Кошляки, а вже передше застрайкувала
селяни в Гнилицях. До Гнилиць — як доносить
туальних до підпринятя кроків все таки є непе ганя остав на дальше, а тепер уважає відповід >Дїло« — староство вислало компанію 55. п. п.
вний з огляду на велику независимість адмінї- ною пору уступити місця молодшому. Однак, — В Тернопільщині страйкує село Глубічок —
страциї поодиноких станів від цензурального щоби зложити доказ поважана для теперішньо В Рудеччинї проявив ся страйк в Клїцку. —
лравительства ренублики.
го премієра, він остане єще короткий час в ка В львівскім повіті почав ся страйк в Гаях і
Білці шляхоцкій.
бінеті. — Як доносить бюро Райтера, на під
— Іспит зрілости в реальній школі в Станиставі слів, висказапих Бельфуром, сподіють ся славові здали; Тит Билинкевич, Йос. Тішиньзнатних змін в складі кабінету.
ский, Анз. Демпняк, Волод. Домінїковский, Отм.
Ґедлїчка, Оз. Ґольдшляґ, Ант. Важевский, Фр.
Піша, Зенон Пук (з відзн.), Сем. Райх, Г. ШраҐрунвальдска річниця дала понуку пос
ґер, Вінк. Станишевский, Ґ. Вайцман і Вит.
Кльофачови, звернути ся з ось яким листом до
Вєжбовский.
львівского комітету задля єї устроєня:
— Іспит зрілости в учит. муж. семинариї в
Шановні Панове! Ваше сьвято є і нашим
— Календар. В с е р е д у : гр.-кат. Мокія, Ана Станиславові здали: Йос. Ясїньский, Леонтий Ясьвятом ческого народа. Під Ґрунвальдом в бор- толія; рим.-кат. Фавста. — В ч е т в е р : гр.-кат. сеньчук, Гер. Крамер, Стан. Сєрадзкий (з відзн.),
Мих. Марковский, Лев Возненька, Людв. Петровбі против спільного відвічного ворога плила та Андрея крит.; рим.-кат. Алексия.
— Заяви признаш для ВПрезсьв. Митрополита. ский, Яков Сас Попель, Дмитро Загайкевич,
кож ческа кров. — Ж іж ка стояв тоді зі своїми
В день св. Петра і Павла зібрані в дому о. Глинь- Фридр. Сенюк, Волод. Семютович, Ів. Шаняввідділами в однім ряді з вашими бодрими пред
ского в Буцневі (терноп. пов.) гості вислали до ский і Стан. Вєжбицкий. Один кандидат репроками. Ґрунвальд є для нас символем спільности Впреосьв. Митрополита таку телєґраму: »Сьвя- бований на рік, а 7 одержали поправки.
в тяжкім бою о народний бит. Ґрунвальд гово щеники і всі зібрані гості в день св. Петра і Па
З Хоросткова (на Поділю) пишуть нам:
рить нам, що в сім бою побідимо, подавши со вла складають Вашому Високопреосьвященьству В понеділок минулого тижня в день св. Івана
бі руки, а так спільно сильні будемо безогляд глубокий поклін і найщиріну подяку за ревну Крестителя і в неділю дня 13. с. м. двір в Со
но бити ворога. Доба є важна, а приводить нам оборону справи рускої ґімназиї в Станиславові році коло Хоросткова двома фірами звозив мі
і прав руского народу». Підпасали; Др. Омел. шанку для худоби скошену таки в неділю і в
і вам тяжких хвиль аж надто. Мальборска про Гладишовский, о. Володим. Громницкий, о. Ізид. руске сьвято. Двір є власностию ґр. Семєяьскої
мова є сильним ударом в звін, який взиває нас Глиньский, о. Мик. Михалевич, о. Мик. Чубатий, з Хоросткова, котра своїм коштом удержує
до бачности. В Мальборґу скликано Німців до о. Алекс. Миронович, о. Іван Колянковскнй, о. Ів. «віозігу» в Сороці на польщене руских дїтий, бо
борби против Славян. — Ваше сьвято є відпо- Любович^о. Волод. Микитка, о. Ант. Копертинь- в Сороці всіх латинників-Русинів є небільше як
ский, о. Йос. Бородиєвич, о. Василь Копитчак, 60 душ Село Сорока лежить в скалатскім по
о. Мих. Гайдукевич, о. Евст. Цурковский, Юлія віті і є прилучена до парохії Дубковець, де па’) До тепер, амбасада не змогла нїчо зро Любовичева, Владисл. Мироновичева, Юлія Глинь- рохом є кацапский матадор о. Галька. Він доси
бити, як се писав п. Валькович (Руслан ч. 133). ска, Емил. Гайдукевичева, Антін Стахевич, Оле так пастирював в Сороці, що тепер ширить ся
2) Ботокудів.
кса Трач, Андр. Бойко.
там схізма, а пропаґує єї анахорет Стефан ОльПодібну телєґраму вислали сьвященики, ховецкий і доси яких 23 душ перейшло на
3) Николай Юристовский.

З політичного поля.

Н о в и н к и.

Про конечність середної і

мяоі

осьвітн

жіноцтва і інтелїґенциї.
Беручись до порушеня иитаня про жіночу
осьвіту — я не чув ся вповні компетентним,
в так важній по моїй думці справі забирати го
лос. — Признаюсь, що я зробив се з певною
неохотою, і тілько в тій надії, що справа мною
тут аналізована а доторкаюча живих, ширших
інтересів інтелїґентнїйшої частини нашої суспільности, чей прецінь викличе яке-таке заці
кавлене і може дати почин до дальшого та
основнїйшого єї р ізслїдженя. Яко лікар розбирати-му сю справу методом лїкарскої обсервациї і аналізи. Стану при тім на нашім питомім
народнім ґрунті, бо не хотїв-бим справи занадто
комплїкувати і статись через се неясним. Лишу
на боці всякі непотрібні, та шумні фрази про
»еманципацию жіноцтва», тож небуду томити Вп.
слухачів вичислюванєм всякихі стор.-статистичних
дат маючих на цїли доказати, як стоїть у ріжних культурнїйших народів осьвіта жіноча — і
яку ролю відгриває сучасна жінка на ріжних для

неї доступних полях духової праці. — Пережи
ваємо, як звісно, часи дуже горячкові, а в многих зглядах навіть невропатичні. Надмірна і інтензивна продукция людского духа витворила
масу житєвих потреб — викликала у людий,
доселї нечувані, а навіть подекуди вирафіновані
стремлїня і охоту до повного, нічим необмеже
ного уживаня сьвіта. Старі патриярхальні поряд
ки і понятя розпадають ся майже в наших очах, настають нові, з ріжних потреб випливаю
чі конфлікти — нові форми житя. Условини
житя роблять ся тяжшими, а і дотеперішні від
носини людий межи собою заострюють ся чим
раз більше. Борба на >житє і смерть» — еманципация широких, доселї занедбуваних, закрі
пощених мас народа — рух феміністичний, ориґінальний і іноді фантастичний >сецесіонїзм»
в штуці — а >декадентизм» на поли літератури
— зі своїм безграничним обожанєм індивідуа
лізму і >нагої» душі — всі сї модерні обяви,
суть тілько доказом, що наш, дотеперішний,
з такою тугостию бережений орґанїзм старіє ся,
а ми переживаючись, пробуджуємо ся до нового
житя...
Немов олива по погасаючім, але єще тлі
ючім огню, розливаєсь по нашім анемічнім і ви
черпанім орґанїзмі, сильно вибухаюче, оживля
юче жерело новочасної літератури і фільо софії

з новими думками, радами і надіями. Богато
в них фантазиї та утопійних гадок, але є без
перечно і здорові зерна, і майже всюда прози
рає добра воля, поправити тяж кі обставини ж и
тя. Не буду тут розводитись близше о многих
як куди навіть дуже талановитих діячах і пропаґаторах нової ідеї, бо не входить се в обсяг
моєго нинїшного відчиту, а ограничу ся тілько
до споминки про літературно фільософічну ді
яльність РгіебгісЬ-а Щ еивсЬ -ого1), сего новійціого наскрізь ориґінального, так сказав-бим —
>умономішаного“ ґенїя.
Фр. Ніцше в своїх безчисленпих і швидко
публікованих працях розриває й нехтує з нечуваним цинізмом дотеперішні морально-естетичні
понятя доброго й злого — наругуєсь з сарка
змом з новійших альтруїстичних стремлїнь й
здобутків науки, а нищучи безпощадно все
благороднїйше й братерске — пропаґує він сво
їми подекуди навіть ґенїяльними афоризмами
якусь (безглузну) ідею — беззглядного аристо
кратизму духа »теорию надчоловіка.» В своїй
заї'лости не забув він й на заледво пробуджу
юче ся й о своїй незавидній ^долї роздумуюче
жіноцтво. Ж інка в єго очах єсть то якась без’) Фридрих Ніцше, був професором базилєйского університету; помер в 1900 р. на розмягченє мозку.

-схізму, бо їздили сповідати ся на Буковину до
схізматиків і виразно вирікають ся католицкої
віри.
— Віроісповідні відносини в Німеччині. В Ні
меччині оповіщують тепер перші офіцияльні да
ти про віроісповідане населеня нїмецкої держа
ви після конскрипциї з 1. грудня 1900. З них
виходить, що число католиків від р. 1890 від
носно більше прибуло, чим евангеликів. Прибу
ток жидів богато менший, чим ісповідників християньских вір. Порівняне з вислїдами передпослїдно'ї конскрипциї з р. 1895 не можна пере
вести, бо тоді .допити не розширяли ся на релі
гійні відносини. Ціле населене держави виноси
ло в грудни 1900 р. 56,367.178 против 49,428.470
в р. 1890, так що в тих десяти л їіах прибуток
виносив 6,939.708 осіб, або 14 процент. Число
евангеликів (лютерани, реформовані і унїяти)
виносило 35,231.104 против 31,026.810 в р. 1890,
отже тепер о 4,204.294 або 13*6 процент більше.
Католиків начислено 20,327.913 против 17,674.921
в р. 1890, так що тут прибуток виносить 2,652.992
або 15 процент. Межи загальним числом като
ликів находило ся 6.472 греко-католиків против
2.992 в р. 1890, так що їх число більше чим
подвоїло ся. Иньших християн начислено 203.678
против 145.540 в р 1890; отже прибуток виніс
58.138 або 40 процент. Число жидів зросло впослїдних десять літах лише з 577.884 на 586.948,
отже о 10.064 осіб або о 3*4 процент. Ісповідни
ків нехристияньских вір (крім жидів) начислено
995 против 562 в р. 1890, осіб иньшого віроісповіданя 10.602 против 6.510. При 5.938 (в 1890
р. 6.243) особах не було жадного означеня віроісповіданя. На 1000 осіб приходить в Німеччині
625 (в 1890. р. 628) евангеликів, Зої (308) като
ликів, 10 (11) жидів і 4 (3) особи иньших або
незвісних віроісповідань.

ні, не є отже оправдане. Причиною тої гадки є
— Оповіщене. Подає ся сим до загальної відоотже проба, яка не повела ся з причини злого мости, що по мисли артикулів IV. до XI. закона
насїня або неумілоети пробуючого. Господар, з дня 26. жовтня 1896, ч. 220 в. з. д. і розпоякий займаєсь управою льну, звесь Собаньский, рядженя ц. к. міністерства скарбу з дня 11.
мешкає на четвертій лінії на кольонїї Ріо Кля червня 1902, ч. 36270, належать ся в році 1902
ро (т. є в рускім Ріо Кляро — Ред. Русл.) Олій слідуючі опусти в безпосередних податках: а)
льняний продає він в Ребугас (стация зелїзницї в податку ґрунтовім опуст 15°/0, б) в податку
коло Ріо Кляро). Насїнє купують від него всі домовім з виїмком податку 5°/0 'від доходу з бу
лякі люди по 8 мільрейсів за кварту (10 лі динків увільнених від чиншового податку, опуст
трів)». — Сю замітку з «Оаг. Роїзк.» подаємо П ’/г’/о- Загальна сума загального податку зана увагу нашим поселенцям, нехай беруть ся робкового знижає ся на рік 1902. до тої самої
до управи льну і радять собі домашним проми квоти як в роках попередних, с. є до квоти
слом ткацким, щоби не сьвітили грішним тілом 34,923.952 К. Податок заробковий від підприємств
у тім »раю брендзолїйскім», де не мають навіть обовязаних до публичного складаня рахун
— на нафту і сіль, а не то на дорогу одіж. — ків вичислених в § 100 уст. 1 і 5 поклика
Нехай собі бідняки радять, так як їх первовзір ного висше закона, буде на рік 1902 приписува
ти ся і побирати замість 101/2% тілько в квоті'
— славний Робінзон Крузое — собі радив.
10° 0. — Опусти під а) и б) будуть обчислені
Іван Г-юк.
тілько від державної належитосги податкової
— Вісти з амирикаїьскої Руси Процес між
католиками а православними о церков в Вівер з виключенєм додатків автономічних і зістануть
в ц. к. урядах податкових записані в книжочки
Крік (в Альберті, Канада) веде ся вже від кіль
кох місяців. Недавно в суді в Едмонтон пере податкові, зглядно в накази заплати на сї по
датки. Коли записане се буде могло наступити,
слухано о. Ж олдака, француского єпископа подасть кождий ц. к. уряд податковий в своїм
і православного сьвяіценика.
чтеї окремими оповіщеними до загальної відо
Дня 20. червня с. р. помер в Пітсбурґу Па
Андрей Андрейчин родом З Устя руского в Га мості!. — Ц. к. краєва Дирекция Скарбу.
Коритовский.
личині. Покійний — як пише америк. «Свобода»
— Ц к. Дирекция зелїзниць державних у Львові
— був першим Русином, що поселив ся перед
22 роками в Пітсбурґу, заснував брацтво св. о. оповіщує:
В «Ґазетї Львівскій» розписує ц. к. Дирек
Николая, причинив ся головно до побудованя
величавої церкви і був орґанїзатором місцевих ция будови зелїзниць лїцитацию на роботи підшляхові, наповерхні і надшляхові на шляху
Русинів. Честь єго памяти!
Біоуепзкі Ашегікап доносить, що з каси з Самбора до границі галицко-угорскої (коло
кацачского «общества Соединеніе» пропало 33 Ужока) на проектованій зелїзници державній
тисячи доларів. Вже то американьскі кацапи не Львін-Самбір гал.-угор. границя. Писемні оферти
належить вносити найпізнїише до ЗО. липня 1902
відбігли далеко від наших кацапів.
В Легвеу Сіїу N. «І. відбуло ся дня 13. с. до 12. години в полуднє до ц. к. Дирекциї будо
м. посьвяченє нової черкви. Рано відправлено ви зелїзниць у Відни IV СтцтрепіІогГегзігавзе
— Рускі Робінзони а управа льну і ткацкий торжественне богослуженє, а вепером був во- 10. Услівя будови і иньші підручники можна
промисл домашний. Знаємо, що наші поселенці кально-деклямацийний вечерок.
переглянути в бюрі висше згаданої ц. к. Дирек
в Парані, хоть — при дуже тяжкій праци на
циї або в ц. к. Управі будови зелїзниць у Львові,
— Вибухи вулькану Мт. Пелє на Мартинїцї улиця Баторого ч. 12.
своїх ґрунтах— мають що їсти, то однак не м а
ють де збувати своїх смирних продуктів і дуже тревають ще доси. В ночи на неділю був дуже
тяж ко їм о гріш. Незвичайно великий клопіт сильний вибух огнистого дощу, граду каміня і
— Вісти з станиславівскої єпархії. О. Іван
мають там з одежию, бо там всякі товари ду попелу.
— Вежа св. Марна в Венеції! завалила ся Пе Ших з Сучави одержав 5. мая канон, інституже дорогі; неодип ходить одже в лісах часто
убраний майже >4 1а іпФапо...» Щоби сему з а  ред кількома днями замітили мешканці Вене цию яко почетнии крилошанин станиславівскої
радити, треба взяти ся там до управи л ь н у а циї, що старинна веж і св. Марка подала ся на єпархії. — Канон, інституцию на парохію Ясе
чей там знайдуть ся між поселенцями свої тк а бік і грозить заваленєм Вежа є висока на 98 нів гор. одержав завідатель тої гіарохії о. Авг.
чі, котрі в старім краю ткали полотна в хви метрів і на ній містить ся дзвінниця. Міска ра Арсенич. — До канон інституциї візвані: оо.
лях вільних від господарки. — На оселях панує да зібрала ся сейчас на засїданє і порішила Иос. Бурачиньский з Княждвора на Сажавку і
пересуд, що там лен не удає ся, а се тому, що скріпити вежу зелїзними клямрами і ограничи- Ізид. Ганкевич з Устря енг. на Ключів вел. —
кільком не повела ся проба єго управи. Тимча- ти звоненє. Та ще заки заряджено скріплене Введені: оо Яр. Луцик в завідательство в Бурсом, як видимо, з проб піднятих в рускім Ріо вежі, она завалила ся і пірвала з собою Льожі- дяківцях, Мих. Яцикевич на завідательство ех
Кяяро (на лінії четвертій) удав ся лен. Ріо- етту Мансовіна і крило* палати Реале. Катастро сіїггепсіо в Крехівцях, Пав. Петрицкий в завід,
клярцї могли-б отже займати ся продукциєю фа стала ся вчера рано, але ніхто з людей не в Пилатківцях і Іван Ляторовский на завіда
полотна. (На кольонїях не удавсь також узиека- стратив житя, лише кілька осіб є ранених. З тельство ех сиггепсіо в Петрові. — Увільнені:
ти свого насїня бураків і спроваджувсь все сьві- цілої вежі остала лише висока на 30 м. купа о. Андр. Федик від сотрудництва в Олеші і Воже з Галичини, аж специяльно на одній з ко- румовища на площі св. Марка. На вість про ка лод. Давидович від сотрудництва в Нижневі. —
льонії — С. Барбара мають своє насїнє бураків; тастрофу міністерство вислало до Венециї окре Правительство назначило на один рік дотацию
се, здає ся, властивість землі). — Іменно ось чи му комісию, яка має вислідити, хто завинив, що для прив. сотрудників: в Тишківцях, Джуринї,
таємо в 20. чяслї курітибскої «Оагеї-и Роївк-ої», вежа завалила ся, а при тій нагоді комісия о- Гвоздї і Вербінцї. — Конкурсовий іспит зложив
о. Ал. Канустиньский з Горошови. — Від конщо якийсь Лєсїньский з Ріо Кляро привіз до гляне иньші старинні будівлі.
Завалене вежі св. Марка викликало в ці курсового іспиту увільнений на все о. Теоф. ДоКурітиби прібки прядива льняного і грубого й
тонкого полотна. »О прядиві — пише Оаг. Рої лій Італії велике вражінє і пригноблене, а зі бряньский з Соколівки. — Відпустку для покрізка — можемо лише се сказати, що є пре всіх сторін надсилають датки на єї відбудоване. пленя здоровля одержали: оо. Волод. Величковкрасне і сильне. Грубе полотно зовсім відпо Міска рада Венециї і каса ощадяости призначи ский з Станиславова на три недїли, Мих. Гулла
на 6 недїл, Анг. Підляшецкий на . два місяцї,
відне на шаравари і кафтани було би далеко ли на сю ціль по 100.0О0 лїрів.
ліпшим а значно тривкійшим материялом при
— Обезпечвнє перед близнятами. На оригіналь Іван Велигорский на три міцяцї, Йос. Тихович
праці, я к дорога тандита нїмецка. Тепер полотно ну гадку впало одно з товариств ббезпечень на два місяцї, Винк. Кузик на місяць, Вас. Кауживає ся на мішки. Тонке полотно, густе о в Льондонї, іменно приймав обезпечепя від ро литовский на пять недїл, Яр. Марчак на один
рівній і гладкій нитці, знайшло би охочих на- дин на случай уродин близнят або трояків. Сей місяць, Ант. Туркевич на 6 неділь, І. Матковский
бувцїв Курітибі, яко відповідне на біле і про новий рід обезпеченя найшов відразу богато на 4 недїли, Ем. Кушик на 6 неділь, І. Матков
стирала. Всі прібки доказують, що дотеперішнє приклонників, бо в першім місяця вплинуло ский на 4 недїли, Ем. Кушик на 6 неділь, Мир.
Лїщиньский .на дві недїли, Дом. Стеблецкий на
тверджене, будьто би лен не удавав ся в Пара кількадесять тисячів поліс.
два місяцї, Йос. Бурачиньский на 6 неділь, І.
душна, мертва річ, абсолютна власність мущини, сьвітлїйтіи люде двигачі науки й осьвіти. видять Купчиньский на місяць, Стеф. Бартош, Вас. Козловский, Ник. Воляньский і Авт. Левицкий на
сотворена єдино до послуху й єго вигоди, до як-раз в тих прикрих обставинах нашого житя два місяцї. - Науку релігії в реальній школї
родженя дітей й до достарчуваня в єго будучій а далі в нагляднім, повільнім розкладі суспіль в Станиславові поручено о. Евст. Ш мериковсковвіреній державі потрібного жовніра. Прихильни ного орґанїзму зародки нового й лучшого ула- му, а в промисловій і столярскій школі в Ста
ків жіночої справи пятнує іменем «плосколоб- дженя людских відношень, а опираючись на мо- ниславові о. Волод. Величковскому.
ства« а їх змаганя до поправи долі жіночої — гучестві й величезнім розвою наук, котрі отвипройвом «декаденциї» сучасної людскости —спи рають своїми безчисленними практичними виниючого появленя панованя «надчоловіка».
находаии масу нових доріґ до улекшеня нашого
Сей, з таким жаром пропаґований й на житя — вірять й суть глубоко переконані о на
скрізь негуманний сьвітогляд МіеІгасЬе-янїзму, ближенні ся для людей —- нової ліпшої добиПариж, 15. липня. З нагоди роковин збуремістить в собі безперечно певну небезпеку для ери новочасного «ренесансу».
ня Бастилїї члени лїґи патріотичної зложили
суспільности, специяльно є він небезпечний
В очах тих людей всї ті повисше цитовані вінці перед памятником Ж анни д’Арк.
для нашої заледво що пробуджуючої ся культу новійші змаганя й напрями у суспільности, до
Відень, 17. липня. З Льондона доносять до
ри, тим більше, що знаходить він чимало при котрих безперечно належить й пробуджуючий ся
А^епсе пасіопаїе: Велику сензацию викликало
клонників в формі плитких й без всякої глуб- рух й дбанє жіноцтва про свою долю, суть тіль
ту арештоване якогось австрийского офіцира за
шої аналізи духових праць
модернїстичних ко обявом зміняючих ся обставин житя на ліп
шпігуньство. Близші вісти незнані, бо удержу
писателїв.
ше й зближаючої ся ліпшої доби. Щоби зрозу ють їх в тайні.
Тому то й не без річи буде, застановити міти конечність еманципацийних змагань ж іно
Гаґа, 15. липня. Лікарі заявили, що голяндся нам близше без всякого упередженя й над цтва, треба нам застановити ся, чи становиско
ска королева вже зовсім здорова, тому она по
мірного одушевленя, над так важною справою, жінки в теперішній суспільности
є дійсно вернула з Шаунбурґа до Гаґи.
якою єсть у сій порі для нашого сильно-звору- прикре й чи лежить в інтересі загалу суспіль
Берлин, 15. липня. Бюро Вольфа доносить,
шеного орґанїзму — «жіноча осьвіта»!
ности, змаганя ті веїми силами підпирати.
що заступники держав вислали до китайского
Песимісти й мізантропи, хотяй відчувають
(Дальше буде).
правительства ноту в справі знесеня тимчасо
тягар прикрих обставин й хоть видать наглядно
вого заряду в Тієнтсінї.
прикре становиско нашого жіноцтва, придивтюють ся тому рівнодушно, а в своїй безрадности
твердять навіть, що так завеїди було й мабуть
й на далі змінити ся не може. Гуманнїйшї й
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Членів прибуло 47 з 48 уділ., убуло
остае з кінцем червня 1902 всіх членів 2.220
з 2.308 декларованими уділами в сумі корон
Рахунок Товариства взаїмного кредиту
Сума 1,314.325 кор. 99 сот. 115.400.
«Дністер» у Львові, стоваришеня зар еєстроваСтопа процентова від вкладок 4°/0, від
ного з обмеженою порукою,
позичок удїлюваних з ировізиєю на кошти
II. С т а н ч и н н и й :
за місяць червень 1902.
адмінїстрациї 6‘‘/2%.
1. Позички уділені на скрипти і векслї:
Львів 11. липня 1902.
а) стан на початку
І. С т а н д о в ж н и й :
червня 1,146.570 к. 14 с.
1. Уділи ч л е н і в ....................
89.586 кор. 22 сот
б) уділено в
2. Фонд резервовий . . . .
10.521 „ 02 „
червни
45.400 к. — с.
3. Специяльна резерва страт
1.111 „ 59 „
разом
1,191.970 к. 14 с.
4. Вкладки щадничі:
в) сплачено
а) стан на початку
в червни
16.084 к. 53 с
червня 1,004.182 к. 28 с.
Стан з кінцем червня . .
1,175.885 кор. 61 сот
б) вложило в червни
2. Готівка в касі з 30. черв. 1902 8.331 „ 98 я
Водолїчниче заведене і пенсіонат
69.294 к. 47 с.
3. Цінні папери фонду резерворазом 1073.475 к. 75 с.
8.587
в о г о ...................................
в) виняло в червни
42.560
4. Цінні папери иньші . . .
отворений цілий рік
. сторін
42.446 к. 62 с.
5. В щадницї почтовій (обо
приймає хорих на побут в пенсіонатї і до
Позістає з кінцем
2.083 „ 99
рот чековий) ....................
лїченя амбуляторийного. — Всяких пояснень уч е р в н я ......................... 1,031.029 кор. 13 сот 6. В иньших товар, і банках
43.382 „ 81 11 дїляє управитель заведеня
7. Рахунок біж. з товар, обезп.
5. Сальдо побраних процентів
27.579 „ 95 „
Др. Едмунд Ковальский
28.000
6. Непіднята дивіденда за рік
«Дністер»
....................
>1
35 „ 60 11
8. Ну рахунку ріжних сторін
1897, 1898, 1899 1900 і 1901
5.065 „ 79 „
доцент гідротерапії на львівскім
університеті.
7. Кошти с п о р у ....................
763 „ 93 „ 9. Сальдо коштів адмінїстрациї 5.453
я (10—10)
8. На рахунку ріжних сторін .
542 „ 29 „
Сума 1,314.325 кор. 99 сот.
Вісти господарскі, промислові і торговельні. 9. Кредит банковий (в Банку
к р а є в і м ) .......................... 146.981 „ 64 „
10. Зиск за р. 1901.
. . .
1.144 „ 43 „

Надіслане.

„ К І С Е Л Ь К А “ (Львів)

Студент

С0Ю 38ЕІІМ Егпезіа Тіїогпа

ФІЛЬОСОФІЇ

у Львові, в пасажи „ГЕРМАНА“ ул. Сснїшна
Найславнїйша проґрама!

математик

від І. до 16. липня 1902.

При співучасті! війскової музики 80. п. п.
1) Марш. 2) Увертура. 3) Без 4 СоІЬегдз,
молоденькі артисти. 4) ТЬе Вотео, японьский
акт фастастичний з Групою какаду. 5) Сестри
Магідоігі, анґлїйскі сьпівачки і тансерки. 6) АІЬІПО & Ьусііа, Гімнастика на електричній лірі. 7)
Орхестра. Реклямоґраф. 8) Міга-Маге-ГопіаіпеГеегіе, серпентиновий танець серед моря водо
граїв. 9) Музика 10. Масігаде, комічний черевобесїдник. 11) Братя 2ег.агу. сальонові акробати.
12. Америнаньский біоскоп.
Що дня о 8. год. вечером велике предста
влене. В неділю і сьвята два представленя. Що
пятницї НідК-ЬИе представлене; Білети вчаснійше можна замовляти і набути в конторі Пльона
при ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.

прийме на час ферий лєкцию на село. Злогошеня
на адресу:
Іван Боднар в Вовкові,
п. Перемишляни.

Товариство «Шкільна Поміч в Коломиї»
пошукує від І. вересня с. р. головного настоя
теля до свого Інститути. Обовязки настоятеля
суть: а) моральне домове ведене і надзір над
конвікторами, за що він перед Виділом Товари
ства відповідає і від Виділу одержує інструкциї:
б) весь час, коли конвіктори дома, перебувати
з ними.
З а свій труд дістає настоятель мешкане,
харч і пране в Інституті і 20 К місячно; надто
цїлі зі стали або з зелїза, вільно ему уділяти лєкций конвікторам за окре
перевнешаючі веї конку- мою винагородою. Угода обовязує цілий рік
рерцийні системи, до пору
шуванії млинів і господар шкільний, вільно однакож з кінцем першого
евих машин, будує
курсу уступити за нопередним двомісячним виповідженєм. Подавати ся можуть абітурієнти
Антін Кунц
ґімназияльні і академнкн до першої половини
ц. і к. надворний доставець
ферий (15. серпня) с. р. на руки голови.
в МаКгівсЬ У/еіззкігсЬгп
Від Виділу тов. «Шкільна Поміч в Коломиї».
Коломия дня 4. липня 1902.
Моравія, Австрия.
С. Недїльекпй
Іван Білик
1(14—24)
голова
писар.

ВІТРАКИ

Смадайте свої ощадности в Дністрі!

Дністер

Найновійший твір

Товариство взаїмного кредиту,
стоварищеііє зареєстроване з
обмеженою порукою у Львові,
Ринок ч. 10. дім «Просьвіти»

Ц. к. упр. гал

уділяє своїм членам позичок
на векслї і скрипти за інтабуляциєю або при відповідній по
руці на о1/ ,0/» і 1% додатку на
кошти адміпїстрацї. Сплату по
зичок розкладає «Дністер» до-

Відділ депозитовий

ЛІТ Членом

* може бути тілько член обезпечений в «Дністрі», від огню.
Уділ члепьекпп виносить 50 К,
вписове 2 К. Уділи вплачені по
день 31. грудня 1901: 81.169 К
37 с. Членів було: 2.006. Стан
позичок: 869.245 К 4 с.

І

уділяє рікрічно з чистого зиску
датки на публичні добродійні
Д Н1СТ 6 Б РУСКІ Чїли “ на Церкви, бурси,
г шклоли і т. д. — До кінця ро
ку 1901 уділено 8.840 К.
_ и

акц.

Банк
Гіпотечний

принимає вкладки щадничі і
Л „
опроцентовує їх по 4°/0 від ста.
ДНІСТбО Стан вкладок 31. грудня 1901
900.193 К 53 с. на 1.063 книжочках.

Д П I СТ6 й ГІДН° також Д0

Конкурс,

□

ІнФормаций в справах позичок уділяють
аґенти і Дирекция

Видає і відповідає за редакцию /ев Ло атиньский.

прпнимає вклади і виплачує завдатки
на рахунок біжучий, принимає до пере
хована папери вартістні і дає на нпх
завдатки.
Крім того впроваджено подібно як
в -ійституциях заграничннх т. зв.

Депозити сховкові
(8аГе Оеровіїв)
За оплатоіб 25 до 35 кр. а. в. річ
но, депозптар дістав в сталевій касї
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 найдогіднГйщі заряджепя.
Приписи дотично того рода депо
зитів одержати можна безплатно у від
ділі' денозитовім.

Л. Л о п ати н ьского

„ПАРДЦЯ”
комедия в 3 а кта х зі сьпівами
(з побуту літників)
відзначує ся невичерпаним йовіяльним гумором
і жвавим дияльоґом. Ся комедия збогачує знат
но ґалерию типів у наших народних штуках так
з кругів селян, як і міщухів. Сьмішніеть ситуаций і характерів розміщена рівномірно між му
жиків і панів, і тому ся комедия надає ся над
звичайно до вистав по читальнях, бо селянин
не буде тут бачив себе як звичайно в комедиї
упослідженим недотепою, але противно має на
году посьміяти ся трохи і з містових літників.
Попри ге все сей твір носить на собі знамя
етичної і патріотичної сьвідомости.
- ь Цїна 2 кор. 4 Набути можна у накладчика С. Ґорука у
Львові, пл. Домбровского ч. 1, і в книгарнях.

Начерки
Олекси Кузьми
І. том

можна набувати в Ставропигійскій Книгарни у Львові
по ціні 2 К за гарно оправл.
примірник. (
. г. пересил.
о 45 сот. більше).

З друкарні В А. Ш вчкі’вского.

