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Львів, Середа, дня 24 липня (6. серпня) 1902.

Виходить у Львові іцо дня

Передплата

крім неділь і руских
о о'Ь год. пополудни.

на «РУСЛАНА* ниногпть:

в Австриї:
на пїлпії рік .
на пін року і .
на чверть роьту*’.
на МІСЯЦЬ

Реданция,

20
10
5
Г7(

на гпв року

Н! рублів
або ЗО франків
.
8 рублів
або 18 франків

Поодиноке число по 16 сот.

сьвят

адмінїстрация

і

експбдиция «Руслана* під ч. 1.
пл.Дом6ровского(Хорунщини).Екс-

кор.
кор
кор.
кор.

За границею:
на цїлпй рік

Річник VI.

«Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: а не возьмеш милоств і віри не возьмепі,
бо руске ми серце і віра риска* - 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шаіпкевпча.

педицпя місцева в Аґенциї Соколовского в пасажі Гавсмана.
Рукоппси звертає ся лише
на попереднє застережене. —
Рсклямациї неопечатані вільні
від норта. — Оголошенії зви
чайні приймають ся по ціні
20 с. від стрічки, а в «Наді
сланім* 40 с. від стрічки. По
дяки і приватні донесеня ио
33 с. від стрічки.

ганя Поляків, що наводимо дословно д о - кальнїйшим виступленєм, а він сему опирає ся
цїлою силою. Мимо сего, що тим способом шлятичну частину. Тижневник сей пише:
»Для Поляків тридержавний союз не є хотний намісник ризикує своє становиско, однак
симпатичною комбінациєю. Мати в перспе не хоче пустити води на млин Русинів, яких
ктиві помагати Німцям против Росиї і на- потайним бажапвм було би, щоби пропасть межи
(+ ) Віднова тридержавного союза. яка відворот, не є се ані милою річию, ані ду польским а рускмм населе'нем поглубила оя через
недавно „ослїдувала, дає привід до всяких же заохочуючою. Стократь милїйшою і біль заведене виїмкового стану, чи там наглих судів.
здогадів про єго єство. А іменно застано ше обіцюючою на будучність була би для
Що се все перекручене навпаки — сего
вляють ся дневники над тим, чи сей від нас комбінация Анґлїї, Франциї і Австриї відай не треба поясняти.
новлений союв зовсім похожий на давний, против Німеччини і Росиї. Она істнувала
Р гіеп п ік роїзкі нападає на руске духочи може війшов він на нову дорогу, поза- вже раз в XIX столїтю і зробила богато веньство з нагоди маючої ся появити митропо
як Італії не вважають певним союзником, доброго для цілої Еврони. Але ґенїяльна личої куренди до духовеньства в справі страй
на якого можна би в трудній хвилі покла голова Бісмарка і єго зелїзна рука завш е ків. Оставляємо на боці єго замітки, але спита
дати ся.
ще тяжить над Европою і єго діло жиє єще ємо взагалі, чи становиско нашого духовень
Так іменно Мйпсйепег Кеиевіе ХасЬ- і буде жити якийсь час. Є всюда зародки ства супроти тої Гигіез роїопіса, яка вибухнула
гісІПеп в статі з Будапешту, імовірно пера противні єму. В Австриї істнує досить зна була з нагоди страйків, могло бути інакше ?
бувшого керманича прасового в міністер чна противнїмецка париш ; у Франциї є Слабші духом відтягнули ся зовсім від своїх
стві заграничних справ бар. Дочі, а тепер противники Росиї і ириклонниви Анґлїї. парохіян, бо всяку інтервенцию иольскі дневни
противника ґр. Ґолуховского, запевняють, Але всьо те є нічим в прирівнаню до про ки толкували на зле, перекручували і безчести
що Італія, хоч відновила союз, залюбки тивної маси.
ли. Найліпшим доказом справа авскультанта су
лине до Франциї і Росиї, бажаючи при і
»Тож остає нам чекати лиш ена те, що дового п. Новаковского, який аж мусів висту
єднати собі їх прихильність, бо лише Фран- вирине в будуччннї з теперішного стану рі- пити зовсім з суду через те, що єго в найліп
ция може допомогти Італії до осягненя чий. А вичікуючи, належить зібрати істну- шім намірі підняту і пожаданим успіхом для
Триполїсу. Від Росиї знов снодїває ся Іта ючі сили і витворювати нові. Належить обох сторін вінчану інтервенцию нредставив той
лія осягнути дозвіл на забор Альбаньского з а п л о д н ю в а т и д у ш і і у м и я к н а й  самий Б гіеп п ік гайдамацким підбурюванєм. А
побережа і ся ціль мала бути головною б і л ь ш о г о ч и с л а П ол я к і в і д е є ю п о  ті сьвященики, що повіреного собі стада не
понукою паломництва Віктора Імануіла до т р е б я н е з а в и с п м о с т і П о л ь щ і в я- оставили навіть в тяжкі дни горя, не могли
Петербурга, що у Відні вельми не сподо к і й - н е б у д ь ф о р м і і з г у р т у в а т и станути на иньшім становиску, як звісна відо
бало ся. Міністерство заграничних справ у і с п о в і д н и к і в с е ї і д еї в о д н у о р ґ а - зва «Народного Комітету* і послів, в якій поири
Відні радо би вельми знати, що було пред н і з а ц и й н у цїл і с т ь під одним спільним легальність і марність заакцентовано також бе
метом розмови між Прінетім а Лямсдорфом народовим ржондем. Чим скорше се і ліп режене інтересів селяньства і корисне полагов Петербурзі.
ше буде зроблене, тим менше страшними джуванє страйків.
Задля того задають собі і в Берлині будуть для нас і менше шкідливими всякі
Так само РггесІ£\уіі у вступній статї заі у Відні питане, чи відновлений на папері політичні комбінації, до яких правительства взиває дідичів до орґанїзациї против хлїборобтридержавний союз видержить пробу на заборчих держав втягають нас мимо нашої ского руского населеня, а в дописи з Перемислучай стички континентальній держав. відомості! і волї«.
шлян денунциює цілий ряд руских сьвящеників
Будапештеньский динльомат думає отже,
Се мабуть ке потребує окремих комен за їх аґітацию за страйками, хотяй не наводить
що відносини тридержавного союза змінили тарів.
жадних доказів на свої денунцияциї. Того всьо
ся в некористь Австро-Угор.
го не було би, колиб иольскі обшарники згоди
Тимчасом витравний Аизігіасиа Зопп- и.
ли оя на якийсь можливий шоііиз уіуєпйі, а
Мопіа§8 2 і £. доказує, що сам договор
в першій лінії колиб польска праса приложила
тридержавного союза творить лише рамці
до сего руки. Та на жаль, она лише ятрить і набез практичного значіня для иодрібних нійРг/еціасі заперечує вістці поданій Киг]ег-ом пастує.
скових умов. Договор без тих умов похо 1\уоищк-им про неприхильне принятє д-ром КерОдин лише фаховий Коїпік виступив з між
жий на коверту без листу, а до умов ще бером галицко-шляхоцкої депутациї під прово польских часописий з реальним проектом иолане прийшло. Ґр. Більов уратував лише по- дом Яворского задля заведеня виїмкового стану годженя відношеня між двором а селом. Перезори, а на тім бодай вельми єму залежало, в Галичині. Консервативний орґан твердить на миский Коїпік пише: «Одним з средств, лежачих
щоби показати сьвітови, що Німеччина не підставі листів, одержаних з Відня, що всьо в наших 'руках, було би рішуче стремлїнє до за
є відокремлена, до якого веде недовірє до збуло ся як слід і жадних диференцпй не було воджена акордової праці і відповідної винагороди
плинів сеї держави. Аивігіасиз думає отже, на тій авдиєнциї. Для характеристики зміни за неї. Винайдене ключа винагороди за акордову
що відносини тридержавного союза зложи фронту навіть самим Ргге^Ціі-ом, який найбіль- працю не було би трудним, коли за підставу
ли ся в некористь Німеччини.
ше горлав за заведенєм противзаконних репре- обчисленя в кождій околиці зберемо дати, кільПівурядовий орґан д-ра Кербера, Моп- салїй, наведемо з нослїдного$числа: «Нгйважнїй-1 ко і якої роботи може робітник доконати денно
Іа§8геуце, доказує знов, що дипльомати не шу причину страйків, якою є еміґрация робучо-’і сли єї добре виконає, на яку заслугує платню,
вдають ся у виконане цілий союза, се річ го люду до Америки, де зарібки робітників є І так пр. в наших сторонах платня
війскових кругів. Союз відновлено, а чи більші чим у нас, а легкість дістати ся там є за вижате морґа жита виносила би 6 К 50 сот.
війскові умови будуть відновлені і в якім надзвичайна. Еміґрацийні аґентн оповідають чу
„ пшениці
„
8 К — сот.
я
виді, се річ ґенеральних штабів. Тридер да про тамошні відносини, а люди думають со за кошене
„ збіжа на грядки
2 к 40 сот.
жавний союз має віднорну ціль, обезпеченє бі, що і тут так повинно бути і се головно спро
„
сїножати
2
к 20 сот.
п
ненарушимости областий кождого союзника. вадило нинішнє безвідрадне положене земель
„
конюшини
1
к 80 сот.
п
Італія повинна тямити, що Берлин і Відень них властилелїв і посесорів, до яких належить і т. п., а тоді зменшили би ся знатно кошти
запевняють їй посідане Риму і Церковної зачислити також польске і руске духовеньство' догляду, які можна би розложптп і єще піднедержави. Най Італія стане в суперечности на селі*. — Отже прецінь раз провидів навіть і сти о якийсь процент платню робітника. Для
з Віднем і Берлином, тоді вирине на дне- РггедЦсІ, що причин страйків треба деинде шу- більшої вигоди, і щоби робітник знав, яку про
вну чергу справа независимости папскої кати, не виключно в гайдамацкій аґітациї і »нє- сторонь має обробити, так орні поля, як і сїнодержави. Се виразна погроза!
навісцї до Ляхуф*.
жатп повинні бути поділені на полоси по 5 або
Серед сеї суперечки політиків і дипльо81о\ уо роїзкіе містить баламутну вступну 3-моргові. Так само була би означена ціна за
матів о єство тридержавного союза висло статю в справі оголошеного остереженя намі оброблене морґа чи гектара цукрових буранів,
вили також Поляки свій погляд в сій спра сником. Зазначуючи, що се виїмковий случай, молотїльника від кони і т. д.«
ві уіа Америка в тижневнику »2§осІа«, я- щоби представитель правительства заповідав
Алеж лише о те ходить, ласкаві панове!
кий виходить в Чікаґо під редакциєю гіроф. єго наміри, застерігаючи ся, що се робить з по- Певно, що колиб польска праса відразу була
Томи Сємірадзкого. Ся статя так цікава ручепя центрального правительства, твердить, станула на тім становиску і хлїборобскі страйки
і так ясно і виразно відкриває цїли і зма- що др. Кербер натискає на намісника за ради- трактувала з економічної сторони, то вже нин

Польска праса про страйки.

2

З другої півкулї.

І

Ц- і к. Консулат в Курітибі.

Виказ
про рух іміґрацийний в Парані в році' 1900.
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людий

без конкуренції і лишено ще поверх 4.000 К
в скарбонї брацтва. З тими людьми о. Гриць
Хомишин не хотів іти, а зайшов собі в кумпанїіо з великим унїятом Дудикевичом, славнозві
сним ЧИНОВНИКОМ ПОЧТОВИМ Ю лЬ К О М Кисїлевским, іздателем листів божих на всякі хороби і
нещастя Михайлом Білоусом та д Насальским,
видавцем кацапскої бібліотеки. Тому здивувало
не мало всіх, що такий іскренний приятель д-ра
Дудикевича, покликаний на ректора семинариї.
Очивидячки він склонює ся до ЛЮДИЙ, ІЦО вздихають не для цілий унії на схід та мабуть
хоче і молоде духовеньство в тім напрямку ви
ховувати. Бо чейже не безосновно «Ґалїчанїн»
Коломия, 2. серпня 1902.
і «Русскоє Слово» заявили, що о. др. Хомишин
(Від’їзд о. д-ра Хомишина з Коломиї. — Навер
викоренить україньского духа з духовної семи
нене д-ра Дудикевича і его супруги. — Бурса св.
нариї.
А р х М ихаїла діставсь в руки кацапів на все. —
Хотячи вічно лишитись в памяти кацапнї
Подяка і прагцане о. Д-ра адміністратора. — Но
вий адміністратор о. декан Ґлвбовіцкі. 0 . коломийскої, о. Хомишин вже по своїй но.мінациї
• не противив ся зміні статутів брацтва (і то
Сємйоноф.
_ .
,
в такім часі, коли майже нікого з народовців
От і о. др. Хомишин дня 1. серпня с. р. оп*у-1
,
' ио
ииV до
пп Гіпчптич
Каппмн...Н и
•Ріт
належачих
брацтва помп
нема и
в Коломиї)
в •сей
стив Коломию, а адвокат др. Дудикевич проща„
,
спосіб, щоб бурсу, котра до сеї пори була під
ючись з ним, прослезив ся. Чиж не було може
.
.
п
’- І
. ..
,.
доглядом брацтва, а за церковні гроші куплено
за ким ? Другий адміністратор а ще більше па.
.
.
.
,
реальність і справлено все потрібне, відлучити
рох певно не піде під лад нашого амбасадора г
1
1 „
,
.
зовсім нід брацтва. Бурса ся перейти би мала
так, як пішов дотепершінии о. др. адмпнстр тор.
,
;
„
в руки »общества«, а радше в руки Дудикевича
Шкода, що, як написало «Русскоє Слово», є він .
і всіх »одномишленников« єго. Так то відвдячив
дуже вчений. По нїм Русини народовці' сподїва-,
ся о. Хомишин кацапам за їх «унїяцтво», але
ли ся чого иньшого. Тому прибутєм ЄГО ТЇШ Иг,
..
- сим зробив велику кривду Руси-Українї, бо
лись, а доказом того дописи в «Рус.іані», ■ бої
г
1
г
1
. . .
.с
причинив ся до заложеня нового гнізда гадюнадіялись, що він масі несьвідоміи, притягнувши г
„
. . . . .
чого, з котрого вийдуть ренеґати і яничари, що
єї своїми проповідями до церкви, вкаже правдиву і . ’
г
с
І бідну неньку Україну будуть розпинати, а синам
дорогусвоїм поступованєм
та пристіванєм з
1
1 1
,
.
. . . . єїочи вилуплювати. А сеуступство обрушило
людьми, котрі стоять на чолі руско-украіньскої,
.
,
.
навіть байдужних на все, як здавало-б ся коло
штеліґенциі, як також буванєм від часу до ч а - , ,
7
.
’
.
і мииских міщан, котрі против такої кацапскої
су в товариствах сеї партиі. Но сталось інакше.
’
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господарки, шкідливої для маєтку церковного,
О. др. Хомишин записав ся вправді до товари-і
г
\
т.
..
..
! устроїли в короткім часі о. 1Гриць
рицькови Хомишиства «година», але вкладки ані одної не запла- 4 1
новії аж дві демонстрацій і то в сам день єго
тив, з людьми поважаними а церкві іірихильни-;
праіцаня (в Коломиї о тім оповідають ріжні ріми ніколи не зносив ся, але за те майже що
_
„
•
,
и
чи), а вечерок пращальнии, який урядив (нібито
дня був в домі амбасадора д-ра Дудикевича.
1
'
.
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.. совіт брацтва) свому іскреинїишому другу др.
Не дивно отже, що танцював так, як єму с е й ; _
'
'
л
г .
:
>. :
г,
V
і Дудикевич, поніс страшенне фіяско, бо запро
заграв. Спитає неодин, що сталось др. Хомиши-)
. . .
шена обіжником руско-україньска інтелїґенция
нови, таж я єго знаю яко народовця? Так і ми
відмовила своєї участи, а з кацапскої навіть,
гадали, але послухайте дальше. О. доктор є тро
крім д-ра Дудикевича, Юлька Кисїлевского і Ге
хи зарозумілий і хотів, щоби всі і вся єго слу
расимовича, ніхто на нращанє не хотів жертву
хали та єму ві всім повинували ся. А що не
вати 10 К.
кождий уміє так гнутись, як кождий кацап —
Так то пращали нові союзники о. др. Хотому й таки зараз з початку не припали о. ад
мишина,
свого діяльного члена, а міщаньство
міністраторові! народовці до серця, але др. Дуди
свого
«улюбленого»
адміністратора.
кевич і вся прислуга єгр. Тому о. доктор почав
Радуй ся і ликуй Коломиє, ібо адміністра
громами кидати ніби то на всю інтелїїенцию коломийску не тілько на засїданях брацтва церков тором твоїм став тепер дуже твердий декан,
ного, але і на проповідях, щоб міщан від неї атєц Ґлєбовіцкі, що мешкає 20 км. від Коло
відчужити, а тим і лекше було в руки кацапскі миї. В адмінїстрациї парохії, як запевняють висвіддати брацтво церковне і бурсу св. Арх. Ми- іні кацапскі сфери, послугуватись буде при спо
хаїла. Бож і побожнїйшого в часі адмінїстрова- відях, пр'оповідях і Службі Божій на тижни
ня о. доктора над Дудикевича і єго госпожу в телєґрафом Марконїого, — а функціонувати бу
Коломиї не було. Він сам бував на ріжних бо- де при тім апараті дуже спосібний Юльцьо Ки
гослуженях, ставав в першій лавці, а на вечірнії сїлевский. Вірні коломийскі тільки що йедїлї
перед тетраподом, хрестив ся, не гадайте, от будуть могли з кривдою слобідских вірних огля
так нїби мухи гонив, але повагом робив вели дати обличє о. декана і любуватись єго медото
кий знак хреста сьвятого, за кождим разом чивим словом. З а се о. декан буде мусів серекланяв ся, сьпівав навіть «єзуїтскі» пісні, ішов бренники возити аж до Слобідки і з тамошними
до мированя, виходив все з лавки, щоб поцілу мішати. Нема то, як бути кацапом в консистовати євангелию — а єго госпожа яка сталась риї станиславівскій!
побожна! Всі вівтарі приокрашала цьвітами в
Однак в довге таке завідательство навіть
трікольор та вписалась навіть до тов. «Найсо- самі кацапи не вірять. Бо всїми силами старалодшого Серця Ісусового* а Юлько Кисїлевский, ють ся притягнути аж з Відня до Коломиї до
кажу Вам, то не з малою сьеічкою ішов перед бре знаного о. Семйонова — обіцяючи єму, що
о. адміністратором, але з великою восковою, конкурс на Коломию буде єще раз розписаний,
часто навіть з трійцями.
а тоді він отримає парохію так як 2 х 2 = 4.
Своїм фарисейством отже позискали собі Однак- як ми числимо, то о. Семйонов може ту
довірє о. Хомишина, а др. Дудикевич допняв парохію дістати як 2 X 2 — лямпа.
давно упрагненої цїли, став гіредсїдателем бра
Впрочім най пробує. Однак не знаємо, чи
цтва, а яко такий і настоятелем бурси.
о. митрат Фациєвич, що не дуже рад номіна
О. др. Хомишин випираєсь вправдї, що він цій Вир. о. Філяса, а як зачуваємо навіть і
сему не винен, що брацтво має свої статути, здибатись з ним не хоче, на се позволить, бо
але, як то кажуть, говорила небіжечка... — Єслиб він для себе Коломию тримає в резерві.
о. доктор був справді добрим народовцем і хо
Мігцанин.
тів дещо доброго для міщан зробити, та хотів,
щоб по нїм добра память лишилась, повинен
був перестеречи народовців перед лапкою, яку
наставив др. Дудикевич.
Но пропало місце для наших людей, як о.
Лепкий і п. Кульчицкий, за котрих побуту в ви
ділі брацтва св. Арх. Михаїла помальовано цер
До справозданя консуляту в Курітибі до
ков величаво (за кільканайцять тисяч), відре лучена табеля, з якої можна переконати ся, як
ставровано вікарівку, обгороджено церков нови дуже устала в послїднім часі еміґрация до Бра
ми, зелїзними штахетами, що коштують кілька зилії, так що під пору, можна сказати, нема єї
тисячів, куплено новий будинок на бурсу, а все зовсім.

все збіже було би в сгиртах Та лише на будуче
ми мали би одно застережене: коли вже прийде
до згоди що до платні, нехай она буде назначе
на д ля місцевого населена а не для мазурів, як
на се вказує згаданий Иоіпік. Таке «руГованє»
руского мужика певно не вийде на здоровлє
«иольскій ідеї», а причинить ся фатально до несупокою і роздору в краю.
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Н О В и н к II.
— Календар. В с е р е д у : гр.-кат.Бориса і Глїба; рим.-кат. Преображеніє. — В ч е т в е р : гр.кат. Анни; рим.-кат. Каєтана.
— Від Адмінїстрациї. Просимо наших ВИ. Пе
редплатників, відновити як найскорше передпла
ту і вирівняти залеглости, бо на кредити рішучо
не будемо посилати часописи.

з —
— Промоция. П. Михайло Яник, професор II
-ґімназиї в Перемишли одержав на Ягайлоньскім
університеті в Кракові степень доктора фільософії, на основі розвідки «Мелетий Смотрицкий,
єго жите і писана«.
— Хлїборобскі страйки. В гусятиньскім повіті
— як доносить коресп. бюро — страйк треває
ще в 8 громадах. По всіх селах вештають ся
війскові патрулі і жандарми, та арештують, ко
го попаде. З Товстенького сидить в арешті 8
людий; з иньших сіл арештовано по кілька му
жиків для постраху. В Копичинцях страйкуючі
виграли 9. сніп (перше 12— 14), дорослий робіт
ник 60 кр. (перше 35 кр.) дівка 40 кр. (перше
18 кр.) погонич 25 кр. (перше 12 кр.) В Коцю
бинцях за впливом о. Білиньского заключено
писемну угоду ще кориснїйшу. В Коцюбиньчиках страйкарі між иньшимл услівями зажадали
також, аби пан нагнав >ржондцу«. Мазури ж а
дають 6 К денно, а коломийшаки приїхали за
1-40 К. В Коцюбинцях є два фільварки. Потижни страйку на двох фільварках посесори усту
пили і за інтервенциєю місцевого сьвященика
прийшло до угоди. — Новий страйк вибухнув в
Крогульци.
В Чортківщинї страйкує 10 громад: Швайківцї, Криволука, Антонів, Мухавка, Нагірянка,
Хомаківка, Салівка, Волина, Шульганівка і Ягольвиця стара. В Звинячи чортківскім завдяки вирозумілости спорячих сторін, т.е селян робітникім і посесора жида п. Вяйнберґера, новело ся
місцевому сьвяіценикови полагодити спір. Страй
куючі селяни згодили ся з посесором на 9. сніп
жатий. 10. кошений, також на відповідне иідвисшенє ціни денного робітника. Минулого ро
ку давав двір 11. і 12. сніп.
В Теребовельщинї треває страйк в 13 гро
мадах. До Брикулї нової і Слобідки струсівскої
вислано комісарів староства з війском. В Кобиловолоках страйк покінчив ся побідою селян
завдяки інтервенциї пос о. Богачевского.
В збаражскім повіті страйкує 6 сіл.
В Золочівіцинї мимо спокою в страйкую
чих селах стоїть всюда війско. В Гарбузові в
двірскій стодолі кватирує ціла компанія піхоти
і кількох уланів. — Новий страйк вибухнув у
східній части повіту в селах: Манаїв, Гукаловець, Перепельник, Нуща, Метеєва і Тростанець
малий.
В Бережанщинї прибрав страйк широкі ро
зміри. Онодї — як доносить »Дїло« — вибухли
нові страйки. Особливо обхопив сей рух найтемнїйший і найбіднїйший кут, Козлівщину. Там
страйкують: Олєсє, Гелєнків, Вибудів, Будилів,
Каплинцї, Медова, Бимислівка і Цєлєнівка, т. є
5 нових сіл. Люди тримають ся солідарно і не
хочуть йти до роботи, хоч всї дуже бідні. ВБу
дилові жид Ротштайн спровадив 75 Бойків і післав ще по робітників. До тепер не удало ся
людям відмовити Бойків від роботи. Один па
нок хотів спровадити Мазурів а ті хотіли 7. ко
пу, 12 зр. на дорогу, харчу і по пів кірця збіжа. — В ІІІульганах прийшло до згоди за 10
сніп, а в Гіновичах дідич без страйку дав 8.
сніп. Управитель дібр в Мечиїцові добровільно
підвисшив денну платню о 10 кр. В Двірцях і
в око.іици без страйку дідичі иідвисшили плат
ню на 60 кр. — Онодї арештовано в Конюхах
п. Теодора Зарицкого, сина пароха з Августівки за мниме підбурюване селян до страйку.
В Перемишлянщинї застрайкували ще гро
мади: Вишнївчик і Дусанів. В перемишля іьскім
судї переслухано і випущено на волю Демянчука і академиків: Кекиша, Танчаковск іго і Боднара, а акад. Кушніра мають відставити до Б е
режан.
В Каменеччинї вибухнули нові страйки в
Волині' деревдяньскій, Нагірцях, Вирові і Таданю. — В Милятпнї страйкуючі заключили з дво
ром таку угоду: Копа жита 50 кр., пшениці 45
кр. (перше 25 кр.) Денний робітник хлоп від
1/6—1/9 90 кр., від 1/9 1/11 70 кр., від 1/11—1/6
45 кр., (перше від 25 кр. до 50 кр. Дівка від
1/6-1/11 50 кр., від 1/11 — 1/6 28 кр. (перше від
16 кр. до ЗО кр.). Подавальник снопів 40 кр.
низше 18 літ (перше 25 кр.). Денна робота кільми від 1/7 15/9 2 зр. 50 кр., від 15/9— 1/11 і
1/3—1/7 2 зр.; від 1/11— 1/3 1 зр. 50 кр. Місяч
ник від 1/6 —1/11 12 зр. Риза 5-морґова: відклад
8 зр., орка 9 зр., кошеня 6 зр., вязаня 6 зр.,
риза 5-морґова кошеня і вязаня гороху, вики
або бобику 17 зр. Вязанє ризи за машиною 6
зр. Копане бульби або бураків від кірця 15 кр.
ГІершеньство мають місцеві. Отава на половину
з доробком. Конюшина ліпша на 6 копицю, гір
ша на 5-ту. ГІашенє худоби на паренинї, стерни
по зборі і на скибах заораних від штуки 60 кр.
Рови »кругляк< і за лісом не вільно наймати
на пасовиско. Молочене жита від копи 40 кр.
гороху і бобику 50 кр. Чищене лїса на 4 купку
без пенька.
Социяльно-демократична партия у Львові
скликала на вчера збори в справі хлїборобских
страйків, але нолїция заборонила відбути збори.
— Кость Танячкевич, син бувшого посла о. Да
нила Танячкрвпча, студент медицини в Відня, о
котрого арештоване за мниму участь в страй
ковім руху ми доносили, сидить вже пятий день
в арешті і не їсть. Так доносить телеграма з
Золочева.

— Виділ товариства „Руский Дім Народний"
в Калуши отвирае з початком шкільного року,
т. є. 1. н. ст. вересня, бурсу сеіяньску для учеників 3. і 4. кляси шкіл народних. Приміщене
знайде 1 0 -1 2 хлопців селяньских в віці не біль
ше як 11 до 12 літ. Услівя нринятя: 1) Доплата
готівкою 3—5 кор. місячно. 2) Достава віктуалів
в протягу року а іменно: бараболї 300 кільо,
круп ячмінних, гречаних і пшоняних по 26 кільо,
гороху і фасолї по 10 кільо, муки пшеничної
питльовано’ 56 кільо, кукурудзяної 25 кільо, омасти 10 кільо, з чого 7 кільо солонини і 3 кільо
масла, хлїба тижднево 2 бохонцї, капусти 1 копу
а бураків ’/2 кірця. Родичі або опікуни мають
перед 28 серпня зголосити ся устно або пись
менно до д-ра Куровця і передложити сьвідоцтво шкільне і метрику, а в день 28. серпня о
4. год. з полудня враз з школярами явити ся в
хаті «Народного Дому* в Калуши в цїли пере
говорів що-до нринятя. За Виділ Народного До
му в Калуши: Др. Кур овець, До. Кос, о. Петрушевич, Я. Коритовский.
— В Коломиї. Будова «Народного Дому* вже
на покінченю. Цїл сть представляє ся дуже га р 
но. — Віднова церкви св. Михаїла розиічне ся
небавом. Пляни і кошторис вже готові, а робо
ти віддадуть ся в дорозі публичної лїцитациї.
Град в Стрийщинї. в околиці Стрия шаліла
в неділю вечором грізна буря з дощем і упав
град величини волооких горіхів. Наслідки бурі
і граду сумні, бо в домах повибивав богато шиб,
а на поли знищив все невижате збіже.
— Станиславові увязнено Сахара Бурштина,
властителя лісів, млинів, складів муки і пятьох
камениць в Надвірні, за довги більше як 100.000
корон.
— Крадіж ІІосиф Баландюк, слуга, родом з
Голоска коло Львова, украв в дворі в Кузьминї
3.400 К готівкою і утік в незвіснім напрямі.
— III міжнародний з'їзд студентів в Буд пештї
відбуде ся в днях від 24. вересня до 1. жовтня
с. р. Програма з’їзду є отся: 24. иривитане на
буданештеньских двірцях делеґациями угорских
студентів і студенток, і товарискі збори; 25. торжезтвенне отворене з ’їзду угорс. міністром просьвіти в ратуши (стрій народний або фраковий
з народною відзнакою), пополуднії приняте у
протекторів з’їзду, с. е у президента міністрів
Селя і міністра просьвітп Блясіча, а вечером Та
леве представлене в королївскій опері; 26. нара
ди з’їзду, звиджуванє королївскої палати і ново
го парламенту, а вечером бенкет устроєиий орґанїзацийним комітетом; 27. наради з’їзду, від
відини ректорів висших наукових заведень, між
народні борби силачів і спортові забави на
острові св. Марґарети, вечером приняте шефів
делеґациї у міністра просьвіти і представлене
в театрі «Уранїя*; 29. наради з’їзду, пополудни
приняте у президентів Будапешту, борби атлетів,
спортові забави, роздача нагород, штучні огнї
і концерт: 29. наради з’їзду, пополудии звиджу
ванє міста, вечером Талеве представлене в на
роднім театрі; 30. торжественне замкнене з’їзду,
пополудни звиджуванє музеїв і т. п., вечером
пращальний бенкет устроєиий містом Будапешт;
1. жовтня прогульки в околиці (м. Дебречин,
пуст. Гортсбадє, опатс. Ж ірс, озеро Болотне
і т. п.). — З ’їзд відбуде ся заходом між іародного товариства студентів «Согсіа РгаЬгез*, який
подбав про найдальше сягаючі улекгаеня для учасників з’їзду. їзда угорскими зелїзнпцями бу
де безплатна. Угорскі академики видали відозву
до студентів всіх народностий з заир шинами на
з’їзд. Маємо надію, що наша академічна мол ідїж возьме також громадну участь в з’їзді і за 
вчасу завяже са комітет, який мав би ностарати
ся о офіцияльні запросини для охочих до виїзду
та о всякі гіолекші на зелїзницях і підчас по
буту в Будапешті.
— Наміренв самоубійство. Онодї в корчах по
біч входової брами до т. зв. Стрийского парку
у Львові, стрілив до себе з револьвера диєтар
судовий Ст. Кучуркевич, літ 24. Рано вийшов він
на прохід зі своїм товаришем, попращав ся з ним
та'< зайшовши в корчі, стрілив до себе. Куля
вимірена в серце хибила цїли і застрягла в мі
сця коЛо печінки. Умираючого завезено до шпи
талю. При самоубійяику найдено лист, з котрого
виходить, що причиною самобійства були довги,
яких не міг позбути ся. В листі до підприємця
похоронів п. Курковского просить, щоби той по
хоронив єго за дармо, бо родина бідна і не має
чим заплатити.
— Фальб заповів на серпень: Місяць сей мо
жна що-до погоди поділити на три части: Від
1. до 10. Перший тиждень досить сухий. Відтак
настануть дощі, походячі по найбільшій части
від туч в Австриї, Німеччині і Франциї. Тепло
та відповідна до пори року. День 3. є критич
ним днем першого степеня, котрий однакож за
значить ся слабо з причини посухи. Від I I. до
24. велика посуха. Задля критичного речинця —
19-го, другого ряду, настануть численні бурі, по
біч котрих лиш місцями будуть і сильнїйші до
щі. Теплота збільшає ся в сій порі до незвичай
ної висоти, а впрочім є нормальна. Від 25. до
>31. знов дощі, але лиш в нослїдних днях можна
сподївати сн більших дощів. З початку при ду

же великій теплоті численні тучі, пізнїйше
меншають, а теплота зачинає спадати.
— Марконї пляґіятором. В філядельфійскім
тижневнику 8а1иг(1ау К єуієху хтось замістив
статю, в якій називає Марконїя пляГіятором.
Автор каже, що Марконї сам не винайшов спо
собу телєґрафованя без дроту, але прямо украв
сей винахід італїйскому офіцирови маринарки
марґр. Солярему.
— Мудра малпа. Зелїзничий будник коло стациї Цітенгаґе в полудневій Африці виучив малпу (НуІоЬаіеє а^іііє) наставляти зворотницю і
виконувати всякі потрібні роботи на шляху. За
послугу будник частує свого робітника-малпу
цигарами, які она пристрасно курить.
— Дім гри в Сербії. З Білгороду доносять,
що в Тоичідер мають отворити дім гри, поді
бний як в Монте Карльо. Сербска праса спершу
виступала проти сеї новости, але тепер в виду
фінансового занепаду Сербії навіть старає ся
доказати, що дім гри принесе більше хісна, чим
шкоди.
— Заговор на житє султана. В Царгородї увязнено паслїд іика турецкого, престола кн. Решида за заговор на житє султана.
— Супружа трзГедия у Відни. На передмістю
Лєоиольдштадт у Відни хотів онодї муляр зі
Львова, Држазґа, убити свою жінку, що розвела
ся з ним. Перед чотирма роками оженив ся
був Д рцрзґа з тенерішною своєю жінкою, з котр по знав ея вже від давна, але супружество
від самого початку не було щасливе, бо Држаз
ґа був дуже зависний, і тим жінку дуже му
чив. Три роки жили з собою, наконець розвели
ся. Віктория Држ азґа пішла на службу до якоїсь
львівскої родини Карпів, і з нею виїхала перед
кількома місяцями до Відня, де мешкала при
улицї Черпїна. Чоловік пішов за нею, бо мимо
того, що они розвели ся, він любив єї. Заходив
кілька разів до неї і хотів з нею погодити ся,
але она не хотіла вернути назад до него. Коли
Віктория Држазґа онодї о ‘/і 9- год. рано вибра
ла ся на купно до міста, застуцив єї чоловік
дорогу, і спитав, чи она все ще гніває ся на не
го. Коли она не хотіла з ним говорити, він ви
пав ніж, і пробив ним єї сім разів, поробивши
глубокі рави. Нещаслива ледви ще мала тільки
сили, що по трох східцях вибігла до робітні
якогось кравця, і там, облита4 кровю, впала на
землю. Тимчасом убійника, котрий кинув ніж
від себе і пустив ся втікати, зловили люди і
віддали в руки полїциї. Вікторию Држазґу, н е
безпечно поранену, відставило ратункове това
риство до шпиталю.

Т е л є ґ р а м п.
Відень, 5. серпня. Державна рада на однім
із засідань ухвалила наглий внесок, яким домагає ся від правительства, аби громадам за
справованє аґенд, що випливають з норученого
круга дїланя, признало якесь відшкодоване. Ііравительство вивязуючи ся з сего жаданя парляменту приготовляє відповідний проект закона.
Аби зібрати дати та інформациї, правительство
розіслало громадам отсї питаня: 1) які справи,
випливаючі з порученого круга дїланя, найбіль
ше обтяжають громади; 2) котрі з тих справ
вимагають зі сторони громади грошевих жертв;
3) коли і за які справи держава повинна при
знати таке відшкодоване; 4) після якої скалі
має ся таке відшкодоване обчисляти і призна
вати.
Іспаньска королева з дочкою Мариєю Тересою прибула ту пополудни з Монахова. На
двіїщи нривитав королеву іспаньский амбасадор.
Королева від’їхала до Бадена.
При офертовій розправі на будову зелїзницї Самбор-Угорска границя, подїленої на секциї,
одержали: будову мостів братя Центнер, роботи
на IV секциї фірма Еміль Вайнер, на V секциї
будапештеньска фірма Ґрінвальд і Шіффер.
Ґаштайн, 5. серпня. Прибув ту на купелї
мінїстер просьвіти др. Картель.
Румуньский король приїде до Ґаштайну
дня 6. серпня.
Білгород, 5. серпня. Скупчина приняла в
1-ім читаню проект позички більшостию 5 го
лосів.
Софія, 5. серпня. Македоньский конґрес збе
ре ся ту В серпні! с. р.
Льондон, 5. серпня. В подрібній дискусії
над буджетом, мінїстер війни Бродрік збивав
заміт, неначе би воєнний уряд куповав нездо
рові і невідповідні коні на Угорщині.
Париж, 5: серпня. Замикане шкіл, удержу
ваних коцґреґациями, відбуває ся дальше у всіх
департаментах без перепони.
І

4Членів прибуло 2, убуло 2, остало з кінцем
7. Непіднята дивіденди з р. 1901 955 „ 42
липня
1902 — 382 з 927 декларованими уділами
Сума . 560.757 кор. 92 сот.
в
сумі
46.350 кор. Стопа процентова від вкладок
Рахунок *Краєвого Союза кредитового», стоС т а н ч и н и п й:
4 ‘/2°/о- Стопа процентова від позичок 502—7°/#.
варишеня зареєстрованого з обмеженою порукою
8. Позички уділені:
Затягнено позички в банку краєвім у Львові
у Львові за місяць липень 1902.
Стан з початком місяця
33.000 кор. на 4 1/2°/о.
липня 1902
537.701 к. 20 с
С тан довж ини:
Львів, дня 2. серпня 1902.
1. У д іл и ................................... 35.660 кор. 46 сот. сплачено . . 10.091 к. 45 с.
Др. Кость Девицкий. Кость Паньківский.
уділено
. . 8.400 к. — <*.
Фонд резервовий . . .
1404
89
535.009 кор. 75 сот.
Стан з кінцем липня 1902
2. Вкладки:
869 „ 51 „
9.
Движи
м
о
с
т
и
....................
Стан з початком місяця
10.268
,. 80 „
10.
Л
ь
о
к
а
ц
и
ї..............................
липня 1902
469.723 к. 13 с.
139
„
17 „
11.
Кошти
спору
.
.
.
41.661 к. 39 с.
вложено .
1.731
„
42
„
12.
Кошти
адмінїстрациї
.
.
30.314 к. 29 с.
винято
10.624
„
72
.,
13. Г о т і в к а ..............................
Стан з кінцем місяця липня 481.070
23
593 „ 96 „
14. Друки для товариств . .
3. Позички затягнені:
15.
Папери
фонду
резервовопри всяких нагодах,
Стан з початком місяця
— — — -------— яко гарна прикраса комнат є
1.520
„
59
„
го
і
специяльної
резерви
липня 1902
29.000 к. — с.
ГЬ ТТТТІТТ • Верещаґіна, Шевченко в домо560.757 кор. 92 сот.
Сума
затягнено . , 4-Ої 0 к. — с.
Г Ь с і р і И Г І И . ВИН| і Сластьона, Шевченкова
кредит товариств . . . 243.050-—
сплачено . .
—■ к. — с.
могила.
— ------------- ---------„
скриіітовий . . 169.575-50
Можна дістати через адмінїстрацию „ Р у с л а н а "
Стан з кінцем місяця липня 33.000
з пересилкою за 1 кор. 60 сот.
„
парцеляцийний . 106.440.
4. Сальдо відсотків . . . .
8.307
58
(0.94-4
2о
„
приватний
.
.
56
5. Специяльна резерва
. .
340
78
6. Решта чистого зиску з р. 1901
18
Разом 535.009-75 кор.

Вісти господарскі, промислові і торговельні.

Дешевим і гарним дарунком

/

С0Ю88ЕИМ Егпезіа Тіїогпа
у Львові, в пасажи „ГЕРМАНА“ ул. Сонїшна

„Тревоги автора і видавника“

Найславнїйша програма!
від І. до 15. серпня 1902.
При співучасті! війскової музики ЗО. п. п.
1) Марш. 2) Увертура. 3) 1_іза ЗсЬІіегвее,
тирольска сьпівачка. 4) МІ88 ТИегезііІа, артистка
на линві. 5) УУіІіат і І_оппу ОІзгапзкі, парадо
ксальні акробати ексцентричні. 6) Наппу |_иха,
ексцентр. тирольска сьпівачка. 7) Орхестра. 8)
Магіа і СагІ ОЬт, тресура медведїв, псів і кони
ків. 9) Орхестра. Реклямоґраф. 10) Тгіо 6о!Ь,
артисти на линві (на кружляючих ґльобах. 11)
Ьапгеїіа, імітатор Отеро і Фужер. 12_) Меївоп
Оо^п’з, король монет. 13) Иагігаде, комічний черевобесїдник. 14) Американьский біоскоп.
Що дня о 8. год. вечером велике предста
влене. В неділю і сьвята два представлена. Що
пятницї НІ0І1 Ьііе представлене. Білети вчаснїйше можна замовляти і набути в конторі Пльона
при ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.

(гумористична подія з натури)

0. Я. Кониського
можна набувати в Адмінїстрациї «Руслана» та
в обох руських книгарнях у Львові.
Ціна примірника на велїновім папери ви
носить всего ЗО сот. (з почтовою пересилкою
35 сот.).

ВІТРАМИ
цїлі зі стали або з зелїза,
геревнсшаючі всї конкурерцийні системи, до порушуваня млинів і господар
скнх машин, будує
Антін Кунц

Начерки
Олекси Кузьми
І. том

ц. і к. надворни'і доставець

можна набувати в Ставропигійскій Книгарни у Львові
по цїнї 2 К за гарно оправл.
примірник, (з почт. нересил.
о 45 сот. більше).

в МаЬгізсії ІМназкіг Ь п
Моравія, Австрия.
1(17-24)

— Санітарного радника д-ра Барвіньского Водолїчничий заклад Ельґерсбурґ (оснований 1837/

Сезон від 1. марця до кінця падолиста. 150 до
бірно устроєвих комнат і 4 вілї з романтично
положеним замком. Стация зелїзнйцї Р1аие-Е1£егвЬиг£-І1тепаи. Всякі водолїчничі процедури,
електротерапія, масажа, лїчнича Гімнастика, Мічеля тучне лічене, диететичне і кліматичне лі
чене. Особливо надає ся сей заклад до лїченя
неврастенії, гістериї, гіпохондриї, пораженя, сер
цевих недуг, нервової астми, жолудкових недуг,
безсорности, ревматичних і гостевих недуг, недокровности, золотухи І Т. II.
Ціни вельми умірковані.
1. Мешкане почавши від 1 марки (60 кр.)
до 5 марок денно з прислугою.
2. Ц ілий харч дневно 4% марки (1. снїданє, 2. снїданє, обід (ІаЬІе іГЬбіе — 4 даня
в
неділю 5) вечеря).
3. Все лічене, всякі процедури і купелі з
лїкарскою заплатою і купелевою прислугою 2
марки денно. Перша конзультация числить ся
окремо 10 марок).
Положене вельми здорове і гарне серед
Туриньского Лїса (560 метрів над плесом моря).
О всякі виясненя і подрібні проспекти звертати
ся треба до:
ЗапгІаІзгаІЇї І)г. Вагиііпзісі'з Іїаззспкеіі- и. К игапзіаіі ВаЛ ЕІуегзЬигу іт Ткйггпдегіоаїліе.
І

Розклад поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го мая 1902.
(Приїзд і від'їзд поданий після часу середно-европеиского).
.Поїзд
ПОС11 і ОС' б.

ДО Львова

приходить
о годннї

1.35

220
235

145

6-ю з
6'20 з
6-50 з
745 з
740 з
8-00
8-Ю з
8-15П 1
,з
8-50 і з
1025 і з
ІГ55 | з
1-Ю з
1 23 з
з
314
4-40
511
5-35
5-40
5‘50

з
з
з
з
з

Кракова, Берлина, Варшави, Відня
Чернівців (Іцкан, Галацу), Чорткова
Брухогич, щод. від 15. мая до 14. вер. вк.
Янова
Підволочиск, Бродів на дв. Підзамче
,,
..
на дв. головний
Лавочного (Пешту), Калуша, Хирова
Сокаля, Гави рускої
Кракова, Бідна, Праги, Берлина
Ряшова, Любачева
Станиславова (Кересмезе, Потутор)
Лавочного, Калуша, Хирова, Борислава
Янова
Підволочиск, Копичпнцїв на дв Підз.
„
на дв. голов.
Бруховпч (15. мая до 14 вер. в нед. ісьв.
Самбора, Стрия, Сколього (1/5-30,9)
Підволочиск (Київа), Бродів на дв. Підз.
,.
„
„
на дв. голов.
Чернівців, Іцкан
Кракова

Ні ч
6-00 з Сокаля, Белзця і Любачева
804 з Вруховпч(І'). мая до 14. вер. в нед. ісьв.)
а-12 з Брухович (15. мая до 14 вер. в нед. ісьв.)
1215 9-20 з Чернівців, Букарешту
9-25 з Янова (від 1. мая до ЗО. вер. в нед. і сьв.)
840 9-50 з Кракова, Відня, Берлина) Ясла, Розвадова
231
1003 з Янова (від 1. мая до 15. вер. в нед ісьч)
1002 з Підволочиск (Київа) Бродів на дв
і.
10-20
))
)
на дв. к...ив,
10-50 з Лавочного (Пешту) Хирова Калуша
314 8 Тернополя, Грималова на дв. Підзамче
3-35
„
на дворець головний

Поїзд
посп.! особ.
відходить
о годині
6-25
1 55 6-30
2-09 643
6-35
8-30 840
2-55
9 00
9 15
9-50
10 30
10-40
2-40 10-57
1-25
2-15
305

315

3'26

З-ЗС

зі Львова
до Сучави, Жпдачева, Кересмезе, ІІотутор
до Підволочиск (Київа) Бродів дв. головний
,.
„
„
дв. Підзамче
до Лавочного(Пешту) Борислава, Дрогобича
до Кракова (Відня, Праги), Берлина
до Лавочного, Хирова, Калуша
до Янова
до Белзця, Сокаля, Любачова
до Чернівців, Потутор
до Тернополя, Потутор, дв. Підз.
„
„
дв. гол.
до Янова від 1. мая до 15. вересня в не
ділю і сьвята
до Брухович від 15 мая до 14. вересня
в неділі і сьвята
до Стрия; Сколього від 1. мая до ЗО. вер.
до Янова щоденно від 1. мая до ЗО. вер.
до Брухович іцод. від 1. мая до 15. вер.
до Ряшева, Хирова, Любачева

НІч
6-Ю до Станиславова, Жпдачева
1245
6-20 до Кракова (Відня, Берлина, Варшави)
6-30 до Янова від 1. мая до 15. вер. будні дни
а від 16 вер. до 30 цьвіт. 1903. щоденно
635 до Лавочного (Пешту), Калуша, Хирова
7- Ю до Сокаля і Гави рускої
816 до Брухович (15. мая до 14. вер. в нед. і сьв.)
8-25 до Перемишля
9-00 до Підволочиск, Бродів гол. дворець^
9-20
„
„
дв. Підзамче
1005 до Янова від 1. мая до 15. вер, в нед. і сьв.
2-51 10-30 до Іцкан, Чорткова
11-00 до Кр кова, Відня, Варшави, Праги
11.10 до Підволочиск, Бродів дв. головний
11-32
„
„
дв. Підзамче
445 до Кракова, Відня, Праги, Самбора
5-50 до Брухович від 15. мая до 14. вер. щод.

За певну і добру льокацию
поручаємо
4 ’/87„ листи гіпотечні
4°/о листи гіпотечні коронові
5 % листи гіпотечні преміовані
4 % листи товариства кредито
вого земского
4*/»% листи Банку краєвого
5% облїґациї Банку краєвого
4°/0 позичку краєву
4°/0 облїґациї пропінацийні

і всілякі ренти державні
Ті папери продаємо

і купуємо

по найточнїйшім курсі' деннім

КОНТОРА ВИМІНИ

БА Н КУ
Гіпотечного

ЗАМІТКА: Пора нічна числить ся від 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.

Час середно европейский ріжнить ся від часу львівского о 36 мінут, а іменно 12 год. часу еередно-европейского = 12 год. 36 мін. часу львівского. — Бюро інформацийне ц. к. зелївниць державних (ул. Красїцкях ч.
5.) уділяв пояснень в справах велїзничих, продав білети всякого рода і розклади їзди.

Видав і відповідав за редакцию Лев Лопатиньский.

З друкарні В А. Шийкі ..ског ...

