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Львів, Пяток дня 2 4 січня (5 лютого) 1897.

Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвят
о год. 6-ій пополудни.

Передплата
на «РУСЛАНА» виносить:

Редакция,

в Австриї:

цілий рік .
пів року .
чверть року
місяць . .

.
.
.
.

. 12 р. ав.
. 6 р. ав.
. 3 р. ав.
. 1 р. ав.

За границею:

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

Річник І.

на цілий рік

«Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: а не возьмеш милости і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.< — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевича.
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адмінїстрация
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експедицпя «Руслана» під ч. 9
ул. Копернїка. — Експедпцил
місцева в Аґенциї Ляндовского
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене. —
Реклямациї неопечатані вільні
від порта. — Оголошена зви
чайні приймають ся по ціні
10 кр. від стрічки, а в «Наді
сланім» 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесеня по
16 кр. від стрічки.

геп, наколи не хочете занапастити долю би і не мав використати блуканину полі
тичну великого руского політика? Тількож
народу руского.
Нині ситуацию таку витворив, мабуть [одвічальність за все те най упаде на мо
навіть проти волі »Народної Радн«, п. Ро тора акциї і най би Русь галицка вже нині
Сполука частішії народовців з москво манчук. подавши тому самому Богданові! !перед виборами, здала собі справу, куди
філами до грядущої акциї виборчої прино Дїдицкому руку до спільної акциї виборчої. Ідала ся повести?
Москвофілам нашим акция місцевих
сить вже СВОЇ ІІЛОДІІ.
В роках шістьдесятих Русь галицка отя
0 скілько доходить нас вісти з краю, милась ще. Пок. митрополит Литвинович иольских комітетів буде водою на млин.
то акция виборча в курцях пятій і сїльскін враз з Юл. Лаврівским запротестували про Упадуть кандидати »коалїцийні«, то невдорозвиває ся в сей спосіб, що проти кан ти фантазиї и. Дїдицкого, але минуло ду воленє на Русії зросте, а ширене невдоводидатів, ставляних так званим »руским кра- же богато літ. заким найвиспіі сфери і пра леня— се чейже а і и> проґрами політичної
єнпм комітетом виборчим«, нольскі місцеві вительство центральне дали ся нересьвід- москвофілів галицких. Ониж і стремлять
комітети ставлять майже повсюди своїх чити, що нарід руский не солїдаризує ся до того, щоби Русь галицка не мала своїх
заступників в парляментї австрийскім.
кандидатів иольских.
з утопіями москвофільскнмп.
Оклик йде такий, щоби нігде не до
II. Романчук повинен дуже добре приТоді і не буде кому упімнутись ні о
пустити до вибору кандидата згаданого ко і адатн собі всю акцию, яку підняли га- школи рускі, ні о поправу долі селянина
мітету. Чи кандидатом таким буде відтак лицкі Русини під конень 80-их років, щоби руского. Школа руска — се для москво
народовець чи москвофіл — все одно. переконати нравнтельство о льояльности філів колода на дорозі »обєдиненія«, абідСуспільність польска видить в них ан своїй для держави і престола. Він жеж і Іний селянин — се найлучшніі матернял
тидержавний елемент і хоче доложити вся товарпишв пок. Олександрові! Огоновско- ДЛЯ ЗВІСНИХ ЇХ ІІЛЯНІВ. Без шкіл руских
ких заходів, щоби сей елемент побороти му в поїздці до Відня і він читав певно і не витворить ся і не скріпне грізний для
при виборах зовсім рішучо. Значить се то пропамятне письмо, котре тоді Русини іРосиї »сепаратизм руский«, а слабість на
одно, що Поляки, в виду акциї комітету вислали до правительства. II. Романчук їла — се чейже остаточна ціль наших домосквофільского розвязали собі руки, спов знає також дуже добре, що заким найвис- мородних перевертнів.
няючи притім мов-то обовязок патріотич ші сфери і правительство центральне ріши
Тому здає ся нам, що нині обовязані
ний супроти Австриї.
ло ся забути згаданий промах політиків ми до народовцїв-Русинів відкликнути ся
Прояв сей подаємо вже нині до при руских з 60-их років, він сам був спону словом перестороги: ІІткеІігеп! так само,
людної відомості! Русинів-народовцїв. А ду каний в сонмі галицкім зложити звісну де як колись відклнкнув ся ґр. Байст до по
маємо, що кождпй щирий патріот руский кларацію, в котрій вирік ся всякої спіль слів руских ради державної. Вертайте наповинен в тій хвнли добре нризадумати ся носте з паломниками петербурскимн. П.Ро-- ' зад на шлях простий — під прапор свій
над сим проявом і спитати себе, чи можна манчук знає, що згадана деклярация була народний і отріть порох з сапог ваших,
ему йти в ту пропасть, яку зготовив Руси согвііііо 8іпе <)иа п о и і що аж по такій за . єсли дійстно ступилисьте вже на поріг пер
галицкій найновійший курс політичний п. поруці правителі,ство рішило ся подати по ших ворогів нашої ідеї національної!...
Романчука, чи може належало би заверну мічну руку для культурного і національно
ти назад і, поки ще час, зірвати всяку со го двигненя Русинів.
Мимо того лична амбіция веліла п. Ро- і
лідарність з перевертнями і наймитами моЗагальні збори
манчукови завернути на той давшій ш лях,:
сковскими?
Наукового Товариства їм. Шевченка,
Як-раз перед трийцяти літами зготовив по котрім ступав в спільнім клюбі сеймо
з 2. лютого с. р.
Руси галицкій зовсім подібну ситуацию вім до 1890 року. А плоди того звороту'
По поданій нами в цілості! в ч. 17-ім «Ру
Богдан Дїдицкий, проголосивши в »Слові« в зад вже виявляють ся. Елемент польский
тожсамість національну Руси з Москвою. І на провінциї, що на справи межинародні слана* промові посла Ол. Барвіньского слідувала
тогдї вже мусїли посли рускі від канцлера в Галичині дишіть ся з свого льокального; довша дискусия над випечатаним справозданєм
австрийского, ґр. Байста, почути слова пе становиска — елемент сей використає си уступаючого виділу, а радше над (також випе
рестороги: БткеЬгеп, теіпе Неггп, иткей- туацию, витворену п. Романчуком. Бо чому і чатаним) протоколом послїдних надзвичайних

Вертайте назад!

і)

О О И (Дальше.)

Но, вечерок в домі Баєра, се щось варта.
Нехай мене, коли я сам там не з ’їв з пять
ковбасок і пів фунта сира, не числячи булок.
А понч що? Оригінальний арак ґоа від Фукса,
бурґунд від Малиняка, цитрини були, здає ся
правдиві. Я пив і їв мов князь. Навіть були
панни, коли ся не ошибаю, з першорядної реставрациї, де обіди видають лише на порциї...
Не можу однак сказати, щоби се було щастє;
хоч по тім пончу вже на другім поверсі так
мене розібрало...
Пончові радощі, — сеж ще не правдиве ща
стє. Чогож там бракувало на тім вечерку? Був
сьпів, вино — а однак — все скінчило ся ну
дою. Щож се таке — щастє?...
Перед дванайцятьма літами, коли їхав
в легкім плащи на Різдво до дому, було єму
так страшно зимно, що думав, що змерзне в до
розі. Пальці і уха пекли єго, носа не чув, ногн
задеревіли, а по цілім тілі перебігала єго дроїц.
Однак коли прибув до дому і коли дали єму ку
бок горячого чаю з молоком, коли положив ся
до ліжка і скостенілі ноги стали огріватись, по
чув незнану доси розкіш.

З приятностню думав про се, як єго пекли
уха, як дрощі остали десь на дворі — і здава
ла ся єму дуже сьмішною тінь голови батька
з величезним носом, що порушала ся на стіні.
А як весело горіла ся сьвічка, і як спокійно засипляв вія сам, радіючи, що мороз там добре
І єго вимучив.
Пізнїйше в єго жптю було більше таких
морозів, дощів, голодів і всякого рода гризот.
Однак дивна річ: жадної з сих пригод не від
дав би за вечерок з гіончом, а навіть за трийцять-рублев лєкцию. Бо всяке терпіне лишало
в єго души немов би блеск, розкіш і тепло, яко
го нічим не можна було заступити.
«Отже се мало би бути щастєм?» думав —
забавна історня!..
В тій хвиля спостеріг, що є в Саскім ого
роді, і що стало вже вечерітн. Поза чорними га
лузями дерев і поза зелїзними кратами огороду
видно було тут і там в вікнах сьвітла.
Улицями ходило ледво кільканайцять про
хожих, що спішили до брам мов би їх гнала ніч
і зимно. По снігу бігало кілька псів, а оден, що
визначував ся худоіцавпм станом та підвішеним
хвостом приглядав ся їм з далека, виконуючи
задом такі рухи, мов би хотів усісти на зад
ітих ногах, щоби розігріти собі передні.
Сей вид пригадав убогому студентові!, що і
він сам змерз страшно. Отже поклав свою пачку

з хлібом і ковбасками на лавці, і став бігати
улицею, бити ся руками по боках і розігрівати
уха.
«Треба признати — думав — чуючи хоро
ші наслідки сеї гімнастики що чоловік є о много краще устроєною істотою від пса, що не по
трафить собі розтерти ух».
Нараз під лавкою почув неспокійне клапа
не. Глянув... Єго пачка лежала на землі! розір
вана, ковбасок вже в ній не було, а над решт
кою хліба знущав ся страшенно той сам пес,
що недавно з такою меланхолією глядів на пе
регони своїх товаришів. І тепер присідав на заді
і мав хвіст дуже підвинений — але єго тонкий
стан виглядав трохи повнїйший.
«Бодайже тебе* зойкнув студент. Одним
скоком найшов ся коло пса і сильно копнув єго
в ґарнїтур білих зубів.
Пес заскавулів, заточив ся і бігцем пошкан
дибав до найблизшої брами, жалісно скавулячи:
Ай-ай!.. ай... ай!., ай-ай!.. ай-ай!... Тепер доперва глядячи на поторганий папір і рештки недогрнзеного хліба, наш приятель ясно сформулував собі, що є єму зимно, що дуже хоче пити,
що не має даху над головою, і що як-небудь
але студент четвертого курсу медицини не мо
же находитись в такій двозначній позицнї.
«Що я тут буду чекати на улици, аж мене
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заг. зборів. Против сего протоколу піднеслись
деякі неоправдані й неясні закиди, будьто він
тенденцийно і неточно подає промови, що не є
ніким підписаний, та будьто печатаючи єго ви
діл переступив свою компетенцию. На жаль ні
один з бесідників, що виступили з закидами,
не зажадав позитивних спростовань або допов
нень, а принятим всюди звичаєм підписує ся
протокол з зборів чи засідань що-йпо по відчитаню, взглядйож по доповненю або спростованю, та коли вже опісля єго прийме ся до ві
домосте. Адже так робить ся навіть з стено
графованими протоколами, а й найбільше без
сторонні™ секретар не зможе в с і х можливих
жадань задоволити. З нашої сторони мусимо
піднести, що згаданий протокол подав як-раз
точно і безсторонно вре як-небудь замітає з послїдних памятних надзвичайних зборів наук,
тов. ім. Шевченка, тож і принято єго вкінци
без спростовань і доповнень до відомосте. 0 проче мусимо і се з признанєм піднести, що
дискусия так в сій справі, як і опісля, вела ся
взагалі умірено і спокійно, винявши хиба одного бесідника, і то як-раз того, що виступив
нїби-то «успокоюючо* і, своїм звичаєм, бодай
натякнув на одно та друге, зовсім... бодай лиш
ив, ще з минувших зборів...
В дискусій над властивим справозданєм
порушив нроф. В. Шухевич справу прилюдного
користуваня бібліотекою товариства. Поставле
но також питане, яку запоруку має виділ на
будуче що до придбана для друкарні товари
ства »більших робіт* (книжок шкільних?). Таку
запоруку дати досить трудно; ми думаємо, що
найліпша запорука буде така, коли наук, това
риство ім. Ш евченка в ніякій формі і п ід н і я 
к о ю ф ір м о ю не буде допускати у себе впли
вів політичних і піде по дорозі указаній тут б.
головою иос. Барвіньским, котрий згромадив
около видавництв товариства люднії праці без
найменьшої різниці їх політичних гіересьвідчеиь,
сам поручав до друку й до ремунеровапя праці
своїх політичних противників, і т. н.
З стану, в якім застав колишнє товари
ство ім. Ш евченка пос. Барвіньский, стану та
кого, що з а довгії товариства омило не фантовапо б. голову проф. С. Громницкого, підніс ся
стан маєтковий Наук, товариства ім. Шевченка
т е п е р до висоти ок. 60.000 зр., з річним обо
ротом доходів і розходів ок. 100.000. Належить
припускати, що товариство пійде і тут раз вка
заною й проложеною дорогою наперед, та що
зазив нбвого голови проф. Грушевского в сім
дусі, щоб політична опозиция ограничала ся дїяльностию поза науковими товариствами, а не
ставала поперек їх розвою, бодай з часом стане
ся тривкою провідною думкою загалу членів.
При голосованю на нового голову віддало
34-ох членів свої голоси на б. голову пос. Ол.
Барвіньского, помимо єго рішучої заяви, що ви
бору не прийме і не кандидує, — а 52 голоси
упали на одинокого можливого контр-кандидата,
котрого усвоїла собі й політична опозиция, проф.
Грушевского. Поважна меньшість голосів, що
осьвідчили ся за б. головою, була досить неминеремерзлого візьмуть до циркулу ? — думав.
Аджеж маю дуже прилипне місце — хтось з на
ших мусить бути В клініці, піду там і заступлю
єго. Висплю ся за се як ангел, з ’їм і виню.
В десять мінут потім був вже в клініці,
де дійсно застав товариша, якому заявив охоту
заступити єго на ніч дри недужих. Товариш
пильно приглянув ся єму, впевнив єго, що своїх
недужих не відступить за ніякі в сьвітї скарби,
але, що єму дасть ліжко в осібній комнатї, що
як раз тепер порожня. Товариш був навіть та
кий ввічливий, що поміг єму розодїти ся, казав
принести чаю, положив єго, накрив а навіть
вложпв термометер під паху.
»Но чейже не думаєш товаришу, що я не
дужий — запитав сьміючи ся наш товариш.
Ціла річ в тім, що викинув мене ніші господар
і не маю де спати. Колиб не се, то яб’ ані ду
мав заглядати до клініки*.
Товариш потакував гостевії, додаючи в ми
сли, що колиб не дивно порожннй жолудок,
легке занятє легких, сорок-степенева темпера
тура і сто двайцять ударень живчика на мінуту,
то наш приятель мігби вважати себе цілком
здоровим.
Тимчасом вбогий медик ночував себе з

лою несподіванкою для тих, що люблять голо
сити, що ось-то «заслуги* посла О. Барвіньского
для рускої справи бачить лише дуже незначне
число єго »прихильників..* Тож »Дйло« порадило
собі тут безсоромною неправдою, твердячи,
будьто стягнуло ся так богато прихильних пос.
О. Барвіньскому членів з п р о в і н ц і ї і; ну, на
пр. з Черновець «стягнули ся* нараз д в а чле
ни, хоч на попередні™ надзв. заг. зборах було
їх гі я т ь, і то с а м и х д о б р и х прихильників б.
голови... Що правда за те, то се, що сим разом
не опустив ніякий руский посол б у д ж е т о в о ї
д е б а т и , щоби умисно приїхати з Відня та голо
сувати — п р о т и в б. голови.
Новий голова звернув ся з згаданою уже
апострофою специяльио до політичної опозицій
і дав їй гарну научку; що не без успіху — се
видно було з того, що опозиция з досить рідкою
міною згодила ся хоч в основі, вже тепер
»одноголосно*, на відкинену попередно зміну
статутів.
Так само допустило ся «Діло* і другої
безсоромної неправди, будьто др. Лагодиньский,
поясняючи постунованє опозицій на попередні™
надзвичайних зборах, сказав, що політиці пос.
0. Барвіньского противний « в е с ь нарід руский!*
Др. Лагодиньский сказав, що сій політиці про
тивна в е л и к а б і л ь ш і с т ь народа руского..
Се маленька різниця. ІІятнуємо сю неправду
«Д'Ьла*, бо она як пемож лучше характеризує
єго політичну тактику. Адже бодай в часі діяль
ності! «спільного* комітету повинно би »ДгЬло«
тямити московску приказку: «ври — да м ір у
знай!*
О. Стефанович домагав ся усильно збнраня материялів
етноґрафічнпх; що принято.
Б кінцевій промові підніс новий голова нроф.
Грушевский з притиском і теплими словами за
слуги б. голови пос. Ол. Барвіньского. («Діло*
сю промову гарненько промовчало). Склад но
вого виділу ми вже подали.

ВІСТИ ПОЛІТИЧНІ.

відносини є нормальні і що мир не загрожений.
Проголошене з'їзду цісаря з росийским царем
дає достаточну відповідь, що не треба привязувати ніякої ваги до того, що ґр. Муравєв в сво
їй політичній поїздці до Парижа і Берлина ми
нув Відень. В виду того, що сими днями запала
постанова цїсарскої подорожі! до Петербурга, на
ради ґр. Ґолуховского з ґр. Муравєвом булизлпшНІІМН.

В Т р н є с т ї з р е з и ґ н у в а л а більшість ра
ди міскої разом з віце-бурмістром і бурмістром.
Причина резиґнациї була ось яка: Дня 27. січня
с. р. рада міска в Трнєстї не приняла виборців
словіньских на лїсту виборчу, за тоє, що Сло
вінці вписували ся по словіньски до лїсти. Намістннцтво супротивило ся рішучо тому иоступковн ради міскої і прнказало 1. лютого безусловно иринятн виборців словіньских на лїсту
виборчу. В виду того рішучого наказу Намістннцтва рада міска уступила, а заряд міста пе
редав бурмістр комісареви нравительственному.
«Зіогеихкі Хагосі* омавляє будучність словіньскої ґімназиї в Цільлї і грозить, що полуднево-славяньский клюб перейде сей час до рі
шучої опозицій', коли би зайшла хоть наііменьша яка зміна в згаданій інституциї.
Н а р а д и п о с о л ь с т в д е р ж а в н и х в Царгородї над реформою адмінїстрацийною держави
турецкої вже покінчеиі. Виготовлений проект
передають посольства своїм державам до дефі
нітивного одобреня, а за два-трн тижні дору
чать посли свій проект Порті.
З К р е т н доносять, що магомеданцї в Кандиї заворушили ся. Неспокій ширить ся і обняв
вже Ретимну. Дня ЗО. січня замордовано одного
визначного християнина.
Від кількох днів скоїли ся непокої на італїїіских університетах. Кількох студентів арештовано.
В Р и м і появила ся аиостольска констнтуция. — Нею заряджує ся видане повного катальоґа зборонених книжок і нові правила для конґреґацпї кодексу, котрі би лучше відповідали ни
нішні™ суспільним відносинам.
В і т а л і й с к и х у н і в е р с и т е т а х в Месинї, Сієннї, Мацерата урядили студенти демон
страцій, а в Неаполя дійшло до того, що сту
денти перервали виклади професорів. Наслідком
тих непокоїв замкнено університети в Римі і Не
аполю на неозначений час а десятьох студентів
арештовано.

«Новоє Время«, обговорюючи евентуальну
ситуацию політичну в Австриї на случай, коли
правительству поведе ся примирити Чехів, каже
«іцо з сею хвилею змінить ся і характер полі
тично-національний Австриї. Чехи і Поляки (про
Русинів, Словінців і Хорватів »Н. Время* не зга
дує), сполучені разом будуть могли Австриї на
дати цїху держави словяньскої, хотя ще не мож
В Бомбаю не притихає чума, а ширить ся що
на надійти ся, щоби Словяни взяли верх в Ав раз більше. Денно умирає по пару сот людий.
стрії'!«.
Місто Бомбаіі майже цілком пусте, бо значна
Ц іс а р Ф р а н ц. И о с и ф виїзджає 27 цьвіт- часть заможнїйших мешканців вибрала ся з мі
ня до Петербурга, щоби ревізнтувати царя за ста з боязнп перед лютою хоробою, а значна
минувшо-річну царску візиту. Минувшого року І часть померла.
царска пара в своїй проїздцї по Европі завіггала :
насамперед до Відня, щоби відвідати найстаршо
го монарху на сталім континенті. Тому з поряд
0. Василь Левицкий, прокуратор при папскім
ку річи поїде цісар до Петербурга скорше чим
який иньший .монарх або державшій достойник. престолі для справ гр. кат. Церкви, був д. 28. січня
Разом з цісарем поїде ґр. Ґолуховскнй і числен на авдиєнциї у Єго Сьвят. Папи, щоби подякувати за
надане достоїньства шамбеляна. Пана питав о.
на цїсарска світа. ІІроїздка цісаря до Петер Левицкого про здоровлє Ем. Кардинала і про
бурга сьвідчить, що межи обома державами працю Русинів на поли церковно-народнім. В від
повіли зазначив поміж иньшим о. Левицкий, що
кождою годиною щораз краще. Був одушевле- в Галичині основано політичне товариство в ду
ниії шпитальним ліжком, що хвиля визивав то сі католицкім «Католицкий руско-народний Союз*.
вариша на диспуту, що властиво є щастє — і Папа відповів, що знає вже про се товариство
з телєґрам, велів поздоровити Еміиенцию Карди
на що жнтє людске, а вже коло десятої був та нала і пожелати Єму успіху в єго труді на поли
кий здоров, що не лише безнастанно сьміяв ся церковно-народнім.
і співав, але навіть хотів конечно вийти до мі
Президия висілого суду краєвого у Львові
ста, де, після єго спостережень було сонце і оголошує: По причині численно зголошуючпх
літо. Майже силою мусїли єго задержувати в ся кандидатів з двома іспитами державними до
ліжку, доки по бориканю ся впав в цілковиту судової служби і значного числа вільних посад
авскультантів ад'ютованнх і безплатних наміряє
безсильність, що не чув голосів і не бачив хо Президия висшого суду краєвого користати з ви
дячих людий.
няткового постановлена § 1. цїсарского розпоПеред єго очима, замкненими для річнії рядженя з дня 1. цвітня 1859 Ч. 91 Дн. д. і бу
де приймати в даних случаях до судової прак
земних відкрив ся иньший сьвіт. Здалось єму,
тики укінчених слухачів права з двома іспитами
що є на селі і глядить на небо підчас заходу правничими, а предовсїм тих, що зробили
сонця. Небо виглядало мов шмараґдовий океан, нравно-історичний і судовий іспит державний.
покритий золотими і срібними островами, які
На почті в Козові наша часопись система
заселювали дивні людскі статі, зьвірячі і ро- тично пропадає. Передплатник наш Вп. О. 10. Чу
батий з Будилова доносить нам, що доси не ді
стинні.
став ні о д н о г о ч и с л а «Руслана*, хоч ему пра
«Певно маю горянку* думав недужий «але вильно висилаємо. Очевидно якась непокликана
що мені шкодить глядіти, коли се таке забавне*. рука систематично заподїває наші висилки. По
Знов отже глядів на сей новин край, всьмі- дібно діє ся і в деяких иніиих місцях, тому
хаючи ся скептично, мов чоловік, якому пока просимо Ви. Предплатників рекламувати неодержані числа і доносити нам про такі надужитя.
зують зникаючі образи і розказують байки.
Трафляло ся нам також, що не адресати, а зов
сім хто иньший против їх волі звертав часопись
(Далі буде).
нашу геіоиг. Против уряду почтового в Козові
І внесли ми жалобу до ц. к. Дирекцій ІІочт.

НОВИНКИ.

з
— Відчит др. Колеси. На суботнім засїданю
польского товариства історичного читав др. Ко
леса про літературу руску XI—XIII віка. Прелєґент доказував, що вже в тих столїтях літера
тура Русії Полудневої творила окремішність ти
пову від літератури північно-рускої, що до фор
ми і змісту.
Польский центральний комітет виборчий у
Львові мав оногди нараду в справі наближаючих
ся виборів до ради державної. З рана відбували
ся осібно посїдженя відділів для західних а
всхідннх виборчих округів. Вечером зійшли ся
оба відділи на спільну нараду. Дискусия мала
бути вельми оживлена і тревала кілька годин.
Назви улиць. Львівска рада мійска поста
новила перевести ревізню назв улиць і площ у
Львові. Ревізия та має за ціль справити назви
деяких улиць а передовсім таких, що не мають
ані підстави історичної ані традицийної і при
вернути на ново деякі старі назви. Надїємо ся,
що тепер як-раз була би нагода для Ради мійскої вдоволити оправдані бажаня львівских Ру
синів і назвати важнїйші улицї також іменами
заслужених Русинів, як прим. Марк. Ш апікевича
і иньших а тим більше, що по деяких провінциональних містах можна вже подибати ули
цї • рускими назвами.
— Пропаґанда православна в північній Америц.

дий лікар др. Иосиф Санарель, теперішний упра
витель великого інституту на взір Пастера в
Монтевідео.
— Коли не будуть ся поєдинкувати. Діма, син,
запитаний, чи він вірить, щоби коли поєдинки
перевели ся в цивілізованім сьвітї відповів: Так,
але се наступить доперва тогди, коли не буде
вже на сьвітї ані мужчин ані женщин.
—- ДеФравдация. В парискім домі банковім Бе
Нійеих, здефравдовано 800.000 зр. Двох урядни
ків увязнено.
— Пригода поденника. Комічна подія лучила
ся в Італії з одним полонником, що повертав
з неволі абісиньскої. В Рогіо Еісіиезе, як в много иньших місточках італїяньскпх, є міска орхестра. Одного з членів орхестри покликано до
війска в Африці і мав він, як прийшла звістка,
згинути під Адуою. Капельмайстер орхестри,
уложнв прегарний марш похоронний, щоби по
читати память товариша. Тимчасом перед тиж
нем повертає до Італії сей мнимо погибший, бо
був в полоні у у Меенелика. Коли прибув до рід
ного міста, зажадав передовсім, щоби єму на
приняте заграли сего марша похоронного, що і
зробили.
— Конкурси розписують: Рада шкільна окружна
на посаду учителя І-клясової школи в Чабарівцї.
Платня виносить 350 зр., вільне помешканє і ого
род. Речинець до 28. лютого. Виділ повітовий
в Яслї розписує конкурс на посаду секретаря.
Платня 1.200 зр., з речпнцем до 20. с. м. — Дирекция скарбу у Львові на посаду контрольора
горалень в IX. кл. ранґи, з речпнцем до 16. с. м.

цї з оказалим гафтом і золотом блискучою
френзлею обшитя, на останку червоний поваж
но тон ковра — все те зложило ся на велича
вий акорд горячих красок, вимагаючих конечно
доповнена голубою краскою, а взглядно зеленою. А позаяк сих красок в природнім первовзорі образу *) майже не було з виїмкою частини
ікони в іконостасі і кількох илатів голубих в
образках цоколу, а також на взірци ковра, от
же мусів артист розуміти їх творене оптичне
контрастом і взаїмним доповненєм, мусів мати
справдешнє почуте кольористичне, поперте до
сконалою знаємостию теоретичною і практичним
досьвідом, щоби в услівях так трудної пробле
ми сотворити гармонійну цілість. Артист дока
зав се умілим і зручним споставленєм голубих,
зелених і фіолетових плям барвистих, що мига
ють то на золочених, то в шарім тоні цоколу
іконостаса, в карнациї лиця і рук а надовсе у
вібруючих авреолях, які обпливають всі без ви
їмки контури предметів на образі. Та, що так
скажемо, хиткість контурів, зрозуміла так до
бре живописцями сучасними, підносить округ
лість і бриловатість предметів, позаяк оглядач
дізнає через ню вражінь, що ведуть до прннятя
і відчуваня невидимої сторони предметів, котра
має також свою бриловатість і оиукість.
Дізнавши вражіня здалека, варто і годить
ся приступити відтак блнзше до полотна і по
бачити сю мозаіку тонів, на яку складає ся рід
ке зрозумінє вартосте красок і величезна пра
ця на добрим споставленєм множества щиро
відчутих, сьмілих вправдї, але поважно і в поті
чола розважених доторків кисти.
П о в а ж н о , щ и ро, с ь м іл о а тр у д н о !
Так живописує Авґустинович, що віддає
себе при роботі зовсім особистому вражіню, яке
бажає перелити в свій твір з підмогою власних
засобів сьмілих і окремих, бо все далеких від
наслїдованя. Стрічали і стрічають єго докори,
що розкидає по своїх полотнах голубі, зелені
і фіолетові плями, хоч їх нема в природі. Прав
да, тих плям нема в природі, нема їх на людскім тілі і в красках льокальних драперій дїйстпих і т. и., але они є в услівях фізіольоґічних
нашого видженя, в грі сьвітла і становлять се,
що назвемо оптичною правдою, правдою малярскою. О тій правді і щиростн малярскіи памятає Авґустинович все, бо знає добре, що инакше
виглядає тон на палєтї, а инакше в сусідстві тонів
иньших па образі і завдяки сій обставині вий
шов так побідно з трудної задачі кольористичної в портреті кардинала, а нам вільно допуска
ти, що найновійший твір єго повстає задля того,
позаяк с а м предмет вдарив живописця передо
всім кольоритом. А кольорит сей, як вже ска
зано, живий і голосний, а всеж таки спокійний
і гармонійний, устроєниії ефектами так званих
доповняючих красок, які кисть Авґустнновича
уміла так інтуіцийно споставити, що перетво
рюють ся на полотні під впливом взаємного су
сідства.
Гляньмо н. нр. на золото фотелю в протнвноставленю до золоченя іконостаса; перше
має холоднїйший відтінок зелений і контрастує
гарно з огнистою ризою кардинальскою; пньші
знов визначають ся вправдї тоном теилїйшим,
але злагодженим змінчивими блисками фіолєту,
голубоетн і тонів сріблистих, котрі обсновують
якби верствою воздуха всі ті предивним ВІІКІНЬченєм і незвичайною зручиостию і инльностшо
вимодельовані подробиці різаних стовпів, опорнпків, ґзимсів, орнаментів і т. п.
Пятно того самого викінченя рисункового
і кольористіїчного витиснене на кождій подро
биці образу, а над усім виступає сама постать
кардинала. Поза єї природна, благородна, а повна
поважної простоти. Голова гарна, виразиста і
енерґічна, хоч може не належить до найліпших,
які живописав Авґустинович і видає ся нам за
надто гладкою, а в кождім случаю не викликує
злудн тіла людского в такім н. пр. степени, як
мистецкі руки, гідні окремого студиюм. Не укладана у вишукані ріси риза увидатнює досконало
барки і торс під пелериною, заразом решту по
стати під сутаною відсьвічуючою багром так
незвичайного блеску, що годі собі майже здати
справу з того, яких цинобрів, ляків і кранів ужив артист, щоби видобути такий ефект і поко
пати трудносте технічні, які містять ся в самім
жнвошісашо матерні багрової, обілляної струєю
сильного сьвітла.
Образ оригінальний, має також оригінальну
оправу, позаяк рама доповняє дуже добре ці
лість, о чім рішала також інвенция Авґустиновнча, котрий утворив в цілосте т в і р ш т у к и
с о в е р ш є н е н п й, а додаймо стильовий, хоч би
так модний і до жадного стилю непрнзнаючий ся
артист мав навіть протестувати против сего.
Нехай однак не протестує, бо маємо тут на дум
ці єго власний стиль, і н д и в і д у а л ь н и й , з
прикметами сили і правди, які в своїх портре
тах виражає артист видатно і оригінально, а що
наііважіїїііше, що раз більше п е р е к о н у ю ч о ї

Справи нашої греко-католицкої церкви в Аме
риці стають щораз прикрійшими а передовсім
від часу, коли почав виходити в північнії! Аме
риці коштом роснйского ряду «Православньїй
Амерпкапекій Русскій В'Ьстник'ь», урядовий орґан православного єпископа з Сан-Франціско,
в Каліфорнії. ІІнсьмо тоє почало вести явну
пропаганду схизми межи Словаками і Русинами.
Кромі згаданої часописи, котру в великім числі
розсилають помежи наших люднії увивають ся
по всюда спритні агітатори московскі та обіцюють нашим людям золоті гори, як що їм побу
( + ) На виставі львівскій образів єсть пор
дують величаві храми, оплатять еьвящеників. трет Є. Ем. кардинала Сембратовича, кисти АвА щоб праця їх була успішнїйшою старають ся ґустиновича, котрий звичайні люди всіляко оці
они притягнути до себе де-яких з наших лю нюють. Двотиждневннк львівский МТайопіозсі
днії і за відповідною винагородою кажуть і їм агіузіусхие подає оцінку з фахового пера проф.
агітувати. До тепер однак успіхи московскі ціл Антоні я Стефановпча, котру тут наводимо.
ком не новели ся завдяки рускій прасї в Аме
>Оповідав хтось, що переглядаючи раз
риці і ревности тамошних кількох еьвящеників. якось ґалєрию образів пінакотеки монахійскої в
В однім з послїдиих нумерів згаданого »В’Ьстііи- товаристві маляря, сподівав ся почути від него
ка< м іститься петицій/Русинів гр. кат. з Скреп- богато цікавих заміток. Завів ся однак в надії,
тон в Пенсильванії до ехнзматицкого єпископа, позаяк маляр йшов за ним мовчки з одної сащоби ся ними заоніковав, а то ніби длятого, що (лі до другої, аж перед полотном Рембранда заїх сьвященик є порогом всього що руске, ІЦО ' держав ся з заміткою: »глянь, се намальовано!*
віддав їх під власті, лат.католицкого епіскопа і
Вимовна ся лаконічність здає ся доказува
що в своїй церкви стали ся чужими. ІІетццню ти, що образи не є книжкайп, з яких можна
тую хиба годі уважати за правдоподібну, бож подати зміст більше або меньше обємисто, але
ми добре памятаємо московский сприт в ви- творами штуки, в котрих форма і краска ста
силаню того рода фалшованнх петиций. Той сам новлять головну річ.
нумер містить портрет Наумовича а найболесШирокі розвідки про форми і краски обра
нїйніе, що знаходить ся там стих бувшого сьвя- зів, будуть отже непотрібним балястом, о скіль
щ еника Грушки, вихованка римскої колегії.
ки впирають в артистів і публичність якісь ре
— Напад. Перед пару днями лучина ся неми флексні вимушені і натягнені, із шкодою дій
ла пригода Генр. Штерншусови лікаревії з Під- сної задачі рецензиї, котрою єсть указане того,
гаєць коло рогачки в місточку Козові. Штерн що артист маляр наміряв зробити і як з сего
шус задержав ся при рогачці, щоби заплатити вивязав ся.
І на львівскій виставі творів штуки знахо
мито, в тім прискочив до воза напастник, ви
дить
ся тепер полотно, що приковує до себе
рвав важки фірманови і почав єго душити. Наля
каний Штерншус почав кликати митника о по так, як колнб хтось говорив до него: глянь, се
міч, але той не вийшов зараз з хати, бо бояв намальовано! Се полотно, най нам вільно буде
ся. Тимчасом напастник розтяв важки, відчи сказати сензацийне — єсть то величезних роз
нив орчнк і пустив ся на Штерншуса, але коли мірів портрет Є. Ем. кардинала Сембратовича, а
лікар вистрілив у воздух і загрознв, що єго убє, живописала єго наскрізь індивідуальна кисть А внапастник з товаришами, котрі на боці стояли, ґ у с т н н о в н ч а.
Отже гляньмо! — Чи се портрет і чи по
уступив. По тій пригоді ладив ся Штерншус
в дальшу дорогу, але в тій хвилн наблпжило дібний — питає хтось чужий на виставі.
Без сумніву одно і друге: але артисті не о
ся нове індивідуум. Штерншус, в тій гадці, що
напастники поновно вертають, вистрілив і зра те тілько ходило, бо припускаємо, що хотів зо
нив в ухо, але не напастника, а міщанина та- бразити тип достойника церкви, а побіч полича
мошного Францішка Маха. Мах зажадав безпро- дати о б р а з к а р д и н а л а , що дише житєм і
волочно винагороди в сумі 100 зр., по довгих правдою, ударяє сьвітлим а сьмілим кольориторгах однак приняв 15 зр. Пізнїйше довідано том, а при тім поправним і енерґічним рисун
ся, що той самий пострілений Мах побив ся при ком. Здобув ся отже на твір штуки, котрий єсть
шіятицї з напастниками Ш терншуса і для того заразом портретом, образом і вельми поважним
чатували они при рогачці па него, щоби ся студиюм малярским, повним великих а з накла
пімстнтн, тож думаючи, що то Мах їде куди, дом величезної праці, вельми справно поборе
них трудностей.
кинули ся на невинного Штерншуса.
Сю працю і трудності! бажалиб ми пере
— Для вислужених підоФІцирів опорожнені по
довсім піднести в сім справозданю.
сади канцелїстів до книг ґрунтових в Сереті і
Трудність представляє вже сама комиознСольцї на Буковині і в Хшанові, Ропчицях, Ти
цня, скоро розважимо, що постать уміщено так
чині, Кальварнї, Осьвєнцнмі, Заторі, Мушині, Ста
у відносинах до розмірів образу, що по обидвох
рім Санчн, Фрнпггаку і Короспї. Речинець вноси
ти поданя в Галичині до 4. с. м. а до 5. для Бу боках остало богато вільного місця, котре тре
ба було заповнити. Тож артист виповнив єго'
ковини.
богато, не лякаючи ся роботи, якої собі приспоПроцес м. Львова з Північною залізницею. рнв вибором акцесорная, ані того, що многість
Місто Львів наложило в 1895 і 1896 році на зе- подробиць могла би відвертати увагу оглядача
лїзницю Фердинанда 30% додатку на цїли гро- від особи спортретованої.
мадскі і 10% додатку на школи. Зелїзниця пів
Основою образу єсть золочений богато рі
нічна запротестувала против того, на тій під
заний іконостас, перед котрим сидить кардинал
ставі,' що місто Львів не має права накладати
висілих над 30% додатків без позволеня сойму. в багряній ризі, на золотім і рівно богато різа
Трибунал адмінїстрацийний рішив справу на ко нім фотелю престольнім, маючи перед собою
клячницю з розложеною на ній євангелїєю в до
ристь північної зелїзницї.
рогоцінній оправі. Розстелений перед стопами
Гостину царскої пари в Римі і Льондонї на кардинала взірцевий ковер і відчинені в глиби
значену на копець цьвітня, відложено на неозна ні царскі врата, скрізь котрі видно дальшу пер
чений час по причині злого стану здоровля царя спективу, доповняють сю цілість.
і цариці.
Золото іконостаса і фотеля, огнистий ба
Бакциль жовтої пропасниці (фебрн). З Мон гор кардинальскої ризи, закрашуючий окруженє
тевідео потверджують відомість о відкрнтю бак- сильними рефлєксиями — темночервоне обитє
*) Розуміємо тут дійсні т. зв. льокальні
циля жовтої пропасниці. Винаходцем єго є моло фотелю і тоїж самої краски покривало клячни- краски предметів в натурі.

Наука, штука, література.
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Кавчиньсний і Оберсний

Полотна і Біля

М И Х А ЇЛ А Д И М Е Т А
у Л ьвові

ул. Кароля Людвика Ч. 7.

ЛЬВІВ

Кд

Ф ІЛ ІЯ

ЕВАНГЕЛИЯ

УЛ. Г А Л І1 Ц К А Ч. 6.

Маґазин не уступає в н чім перворядним заграничним маґазинам.

і

В ідділ І. З а б а в к и д л я дїтий.
„
II. З а б а в и д л я старш их.
III.
Гри товарискі.
я
IV . Ін струм енти м узичні.
V . А ртикули д екораций ні
я
„
VI. А ртикули лю ксусові.
„ VII. А ртикули спортові.
„ V III.‘В ізки і вельоции еди .
„ IX. Тури і о рдери котилїон ові.
„ X. А ртикули’ м одні дам скі.
„ XI. Т овари ґалян тери й н і.
„ XII. А ртикули подорож ні.
„ XIII. П ерф ум ери я.
„ XIV. Л ям иіонн і ш ту ч н і огні.
[Відділ X V . К альош і, парасолі, товари зим ові.
В сі від діл и зао см о тр и л и м и в най ліп ш и й то в ар і в тій

и

поручає найдешевші власного виробу

в ід 70 до 225 зр.

Сорочки сальонові

ПЛАЩЕНИЦЇ НА ПОЛОТНІ

по зр. Г60, 2, 2 25, 2 50 і 3.
в ід 18 до 42 зр., н а ш овковій м а  Сорочки з одним, двома і трема
терн і від 48 до 128 зр.
ґузиками в перед! 2’50 зр.
Фелони, Дальматики, Стихарі, Сорочки нічні но Г75, 2 зр., при
Хоругви, Фани, Артоси, Хліб крашені на взір україньских
2‘40, У-60 зр.
ниці, Крести всякого рода,
Патериці, Чаш і, Дарохранительницї, Кадильниці, Пауки, по Г10, ГЗО, Г65, Г80 і 210 зр.
Ліхтарі, Олтарики до процеси!, Ковнїрі тузпн по 2 40 і 2 80 зр.
словом: всі для украшеня цер Маншети тузпн по 4 і 4 80 зр.
Хустки полотняні тузпн 2'40 зр
ков “потрібні річи і примічає,
що від 15. марта до ЗО. цьвітня 1897 р. буде давати ся
Хустки на шию (Сасїіепег)
ПРАВДИВІ САСКІ
при всіх закупках за готові
Ш карпитки, Панчохи,
гроші 5% рабату від цій в цін
для п а н ь , п а н і в і д і т и й.
нику поставлених, а від фело- Ориґінальні проФ. др. Єґера вироби
нів 1 0 — 15°/0, також нору- по ц нах Фабричних з напкрасшоі
вовни, гюручані д лл осіб ни клого
чає ся:

Краватки

цїли

в краю і заграниц ею .
В сі н о во сти м аєм о р івночасно з за гр а н и ч н и м и

в ріжних прегарних оковах

Калїсоїш

н а в я за л и м и зн о си н и з пер во р яд н и м и д о м а м и торговел ьн и м и

На Карнавал!

м а ґа зи н а м и .

На Карнавал!

Вахлярі і біжутерия.
О гляд ан е м а ґа зи н у не з ’о б о в язу є до купна.
Н айновш і

ПОЯСИ

ІВАНА ГІДЛЯ
у Львові

поручає;

по Г50 зр., 2 00 зр., 220 зр.,
2 40 вр. і 3 00 зр.

д л я пань в се н а склад і.

В дни 14. м а р т а о д ер ж и м о найновш і п а р асо л ьки в ід

сонця

первостепенн ої я к о с т и з ф а б р и к ф р а н ц у зк и х і анґлїй ских.
3—3

Цінники висилають ся на
3 -3
желанє франко.

4* «іг 4*4»

44. 44» 4х* І

ОДИНОКИЙ

зд о р о в л я, щ о л егко п е р езя б л ю ю ть ся
Сорочки
КаФтаники
д л я пань,.
Кал еони і майтки
м уж чин
Шкарпитки і панчохи
і дїти й
Огрівачі на жолудок
Камаші
Станини волічкові до ношеня по су
кні з рукавами і без. (8—3)

К 0 Л ПА К И

СПРАВЕДЛИВИЙ

На жадане подрібиі цінники.

“'Г ■'ь •4» %-

Д О С Т А В Е Ц Ь ЧАЮ

ТОРГОВЛЯ ЧАЮ КИТАЙСКОГО
ЕДМУНДА РІДЛЯ у Львові, площа Марияцка Ч. 10.
поручаб найлучші роди

КАВИ
о смаку чистім і запашнім, розсилає їх Франко, оплачені до кождої
стациї
4 3/4 кільо, в мішочку:

Порторіко
9 .Куба грубозерниста
9.60
Цейльон зелена
10.—
„
передня
10.40
„
грубн-зерн.
10.75
„
перлова
10.75
Мокка араб. зап.
10.75
Ява золотиста .
10.75
Цїнн чаю означає ся на 1 кільо в пачках по ‘/2 ’/,

/2 К ІЛ Ь О

І/.

.90
- .96
1.—
1.04
1.08
1.08
1.08
1.08

КІЛЬО.

провінциї ви си лає с я відворотн ою почтою .
3—8

II а з и м у !
АҐЕНЦИЯ ЧАСОПИСИ!!

А. л я н д о в с к о г о
у Львові, Пасаж Гавсмана (Ґранд-Готель)
приймає передплату на всі часописи у всяких
язиках і доставлює їх до дому без всякої доплати

Д обрі зи м о в і вл асн о ї роб оти ковдри на овеч вовн
легкі і теплі, від 3-50 зр. в кож діп ціні до 14 зр.
і висш е. Матераци чисто волос нні по зр. 12.50
16, до ЗО. Подушки піряні і в о л о еїн н і, сінники,
простирала, пош івки, коци, кап и і т. п. поручає
Виключний маґазин і робітня
В И Р О Б ІВ

П О С Т Е Л І

ЙОСИФ Ш У С ТЕГ
ЛЬВІВ ул. К опери їка ч. 5.
3 -3

Дешевий і здоровий харч домовий

ошукую спільника

УІекциї Французко! мови

найти можна^в реставрациї Р. Яворскої,
у д іл яє в д о м а род овитий Ф ранцуз,
ул. Вірменьска Ч. 4. напротив ^Народного
за в о д о в и й у ч и тел ь м ови ф ранцузкої.
до
торговлї
корінної
на
про
Дому.< Приймає ся замовленя на вечері
Б л и зш і в істи в бюрі дн евн п ків
в замкненім кільци. Доставлає ся харч
вінциї з капіталом 2000 зр.
А. Ляндовского
в абонементі до дому. Услуга руска.
Близша відомість у п. Айхміллєра 8 Стрию.
Л ьвів. П асаж Г авсм ан а.
1-1
1 -1

В идає й від п о в ід ає за ^ р е д а к ц п ю : Т єофіль Барановский.

До окола сьвіта. Величавий збір краєвидів
в красках природних виходить в зошитах
по 45 кр., накладом А. Ляндовского Львів.
Пасаж Гавсмана ч. 5. аґенция часописий
і бюро кольпортацинне. 1—?

З Д рукарн і В. А. Ш н й к овского.

