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Поодваожо число по 8 кр. ав.

РУСЛАН

>Вирвеш ми очв і душу ми вирвеш: а не нояьмеш милості і віри не воаьмеш,
бо руске ми серце і віра руска. < — 3 Р у с л а в о в и х псальмі» М. Шаіикевича.

Рускі радикали а социялїсти.
(+ ) Досіі рускі радикали при всіх своїх
максимальних г мінімальних програмах силкувалн ся свої цілії і заміри перед рускою
суспільностию закривати смоквнним лист
ком, старали ся впевнити еї, що они бажа
ють лише добра рускому народові! і ко
тять се осягнути рішучими, радикальними
способами. Вправдї деколи проявляли ся
їх властиві заміри і цілії завзятим вистунованєм против духовеньства з йосифиньскнм патентом, оголошенєм р е л і г і ї спра
вою п р и в а т н о ю а н а ц іо н а л ь н о с т і! —
пустою, перестарілою ф о р м о ю , але відтак
практика наказувала їм маскувати сї замі
ри і задушевні гадки, виставляти себе бо
дай нейтральними в справах віри, церкви і
духовеньства, зазначувати бодай про око
вюдске свою рускість, щоби тим не иідрисатп собі Грунту посеред рускої суспільноттіі, котра дорожить сьв. вірою і церквою
ла рускою народностю і не бажає потону
ти в інтернаціональнім хаосї хоч би для
впфантазованого соцнялїстичного раю.
Однак се масковане, се закриване вла
стивих цілий і замірів руских радикалів
відбувало сн якось донолї незручно, доби
ране ріжнороднпх тактик було все таке,
що псе Шило з мішка вилазило і чолові
ковії троха глибше думаючому не трудно
було зрозуміти, куди і до якої ц і л і ї зма
гають наші радикали.
Так н. пр. мннувіпого року зібрала сн
у Львові в сьвято Честного Хреста і утво
рила сн т. зв. р у с к а п а р т и я с о ц и я л ь н о -д е м о к р а т н ч н а нібито яко щось окре
мого, инакшого від т. зв. р у с к о -у к р а їн ь с к о ї ііар ти ї р а д и к ал ь н о ї, але на
зборах тих проводив не член СОЦНЯЛЬНО10)

Думки і піснї
А М Б Р О ЗІЇЯ

ЛІЕТЛИНЬСКОГО.

XXI Гулянка
(„Думки п п існії" стр. 90—93.)
Зрше на запо.іенн зракн и н ін Ь м ’ь срдце имаше.

Вже не по першій пємо отеє чарці:
Так ізгадаймо про де-що ми, братця,
Щоб воно з нами шуміло, гуло,
І гуркотіло, стогнало, ревло!
В чорних хмарах, чорних хмарах
З небом місяць і зірки,
Червоніють в чорних хмарах,
Грають, грають блискавки.
Гряк, і далеко загуркотіло!
Вітер схватив ся, і загуло!
В лузі, в діброві загомоніло;
Море повстало і заревло!
Гріскотня в борах, бо сосни вітр і грім стріляє;
Галос! грім і вітер землю й море бє, карає!
Вже не по першій пємо отеє чарці':
Так ізгадаймо про де-що ми, братця,
ІЦоб воно з нами шуміло, гуло,
І гуркотіло, стогнало, ревло!
В село, на криші хат, в солому,
Чи од землі, чи-то од грому,
Прожорливий лихий огонь прийшов:
На кришу з криші він, червоний, йшов
Як од овечки до овечки вовк...
Хто з першу і кричав, далі замовк:

демократичної, але радикальної иартиї руско-україиьскої, посол др. Окуневский, були
там і пньші т. зв. старші радикали: др.
Франко. ІІавлик і ин. Але характеристично,
що хоча та т. зн. руска партия соцняльнодемократична заманїфестунала сн ніби яко
щось окремого від руских радикалів, ті
рускі радикали, голови і члени радикаль
ної »Народної Волї« підписували відозви
разом з т, зв. рускйми социял-демократами, значить, та ріжнпця між одними а дру
гими в практиці щезала, затирала сн.
Від часу до часу треба було руским
радикалам так веред селянами, вірними
руско-католицкій церкві і рускій народностп, як і перед руским ' духовеньством по
слугувати ся иевною відмінною тактикою,
щоби н. пр. при виборах мати підпору од
них і других. І дїйстно чи то при виборах
до сойму в 1895. чи до ради державної
сего року рускі селяни бороли сн і страдали нераз тяжко за кандидатів, що звали
себе радикалами, многі навіть сьвященики
не відказували їм своєї щирої і ревної під
пори в тій думці, що се Русини, що се не
вороги руско-католнцкої церкви і рускої
національності!, що они може в деяких по
глядах троха. скрайні, але відтак отямлятг,
ся і будуть трудити ся коли вже не для
рускої церкви, то бодай для рускої справи.
Не зашкодить нагадати також, як ру
ска нраса відносила ся до руских радика
лів. Коли п. Романчук проголосив в сонмі
1890 р. відому деклярацию, тодїшна »Галицка Русь«, нинїшний »Галичаниігь« фа
воризували руских радикалів, позаяк они
разом з москвофілами побивали Русинівнародовцїв, се були мовби алїянти, а на
віть в стовпцях москвофільских дневників
появляли ся статі з пера руских радика
лів. »Дйло« тодішнє виступало против ра
Пожар гарцював по селу дуже шумно;
Стояли, дивили ся люди... аж сумно!...
Зем ля стугоніла, огонь гуготів, ї стогнало село:
Дим, вітер й огонь там боролись, тріщало, ревло!
Вже не но першій пємо отеє чарці...
Так ізгадаймо про де-що ми братця,
Щоб воно з нами шуміло, гуло,
І гуркотіло, стогнало, ревло!
Текла червоная ріка,
Як Лях ішов на козака:
З а ним, під ним, над ним
Огонь і кров і дим!
Шаблі брязчалн;
Списи тріщали!
Трощали кістки копитами
Мостили містки головками.
Скакали на вороному коні;
Стогнали долі в червоній крові...
1 ручннцї і лук-пук, пук, пук, пук!
І то ворог, то кінь-геп, гуп, геп, гуп!
Вже не по першій пємо отеє чарці
Так ізгадаймо про де-що ми братця,
Щоб воно з нами шуміло, гуло,
І гуркотіло, стогнало, ревло!
Нї! крик то ще не крик, який учує ухо,
І до якого мір привик.
Отто страшніший крик, як тихц-глухо,
Заковк язик, бо в серці крик...
І мовчки тихо, тихо
На мір находить лихо
Як потухне сонце, крик такий по міру гряне
І проспеть ся, із могил, що спало в них, пов
стане...
Одже-й не весело, як-то й не шумно...
Слухайте, братця, як тихо і сумно...

■ ■----------------- — Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвят
о год. 6-ій пополудня.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция »Руслана> під ч. 9
ул. Копернїка. — Експедиция
місцева в Аґенциї Ляндовского
в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене. —
Реклямациї неопечатані вільні
від порта. — Оголошеня зви
чайні приймають ся по ціні
10 кр. від стрічки, а в >Надісланім< 20 кр. від стрічки. По
дяки і приватні донесена по
16 кр. від стрічки.

дикальної партій', але відтак з нею пого
дило сн і завзято вмандяло в своїх чнтателїв, що ширене радикалізму поміж ру
ским селяньством се річ дуже спасенна,
бо веде до осьвідомленн руского селяньегва. Але но такім нримиреню з радикала
ми мусїла кождого зачудувати ос.тра стати
в »ДГ>лЕ« но вічу селяньскім скликанім ра
дикалами на ратуші львівскім вимірена
против радикальної иартиї.
При такім баламутстві в тих орґанах,
що роблять т. зв. опінїю публичну, годі
дивувати ся, що й серед рускої суспільно
сті! витворили ся неясні і невиразні погля
ди на руску радикальну нартию. Однакправда не могла втаїти сн, а мусїла скор
ше чи пізнїйше виявити ся. Так недавно
др. Франко всім тим селянам руским, що
за него жертвували сн і страдали. всім тим
інтелігентним Русинам, що ним одушевлялп ся і добачали в нїм красшу долю рус
кої будуччпни. висказан зовсім прямо і рі
шучо: »піе косЬат Кизіпбху - гаізіе піе
\уіет, г/а со Ьуіп тіаі ісй косіте; патоеі Ни
зі паз/еі піе кос1іат« — для него анї при
рода. анї земля анї минувшість руска не
має принади, він не може навіть «косйаб
змгіеіпа ргхузхіозс іеі Низі, сІІа кібге) б'игіеЬ
пойсі іас Іп у с Ь піе
росіадгаїіп!«
Очивидно.для люднії, що перенили сн
космополітичними поглядами, у котрих иЬі
Ьепе, іЬі раїгіа, Русь мало подає принади;
люди такі не можуть любити, не можуть
одушевляти ся Русию. бо у НИХ ІНІЬШІ цїли, пньші заміри.
Так само висловив виразно і рішучо
погляди свої і руских радикалів посол до
ради державної підпираний і вибравші рускимп селянами а н части і сьвященикамн
др. Яросевич на з'їзді соцнялістичної пар
тій' у Відня підчас польских Зелених сьвят.
Бов!... то по мертвому бовкнуло в дзвін...
В церкву ходімо, Богові вдармо поклін!

XXII. Шинок
(•Думки и п’Ьсни» стр. 94-7.)

Галас, гук і крик,
Аж трясеть ся шпик!
Хто пісню заводить,
Далі й занявчить:
Із барил дзюрчить,
Все ходором ходить:
Брязкотня чарок,
Ш кваркотня люльок,
Тріскотня лавок,
Трясеть ся ншнок!
Чи до утреннї кличе то дзвін?
— Нї! то з міряв хтось теленька з похмілля!
Чи-то по мертвому бовкнуло в дзвін?
— Нї, то вінчає піп, на весілля
Завтра збереть ся ціле село...
Бач, в усі дзвони як загуло! —
Старий каже, що він сиротина,
Одним-один як в осінь билина:
Давно в його кат ма жінки,
В його кат ма й діточок,
Тільки іі рідних що пишок!
Нікому справлять поминки,
Нікому й весілля одбувать,
Окром себе, нікого ховать!
Не з так старий: «жінка є,
Є ще і дитина:
Та як впне, й жінку бє,
Плаче і дитина;
Тим він дома і не пє,
А в шинку з кручини!*
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датках, що давлять нашого хлібороба, але говоВін зовсім виразно і рішучо заявив, що
Посол Яросевич перед виборцями.
іри по своєму. Він забув сказати, що через дор у с к а р а д и к а л ь н а н а р т и я с т о їт ь на
В Староміщинї а відтак в Скалатї зааранп р о г р а м і с о ц н я л ь н о -д е м о к р а т ц ч н і ії, жував собі пос. Яросевнч на днях два збори | вершену ревізшо катастру ґрунтового навіть і
а на вічах в Староміщинї (коло Підволо- селяньскі, щоби на внесене свого товариша подільскому селянинови припаде полекша; забув
чпск) д. 14 с. м. і в Скалатї д. 16 с. м. Шміґера одержати вотум довіря за свою діяль сказати, що слідуючим роком податок ґрунто
(о чім подаємо окреме снравозданє в сім ність в парламенті і на зборах соцнялїстів у вий і домовий буде знижений о 10 і 12*/, крайчислі на иньшім місця) повторив те саме, Відня. На тім могли би ми скінчити снраво- цара на ґульденї, а пальнув собі дурницю, кажу
додаючи, що він не признає ніякої вартні здане з обох зборів. Ціль осягнена. Посол явив чи, що через заведене податку проґресивного на
рускої і не лучпть ся з ніякою, лише з ся перед виборцями, побалакав з ними, а прия «хлопа* буде наложений ще висілий як доси по
иартиєю соцняльно-демократичною абопар- тель постарав ся о вотум довіря. . Однакож ми даток ґрунтовий. Се вже радикальна несьвідотиєю Дашиньского! Він розказував селя не хочемо так дуже легковажити одинокого на мість законів, ухвалених виравдї без помочи п.
нам (з сьвящеників ніхто не явив ся) про шого посла, що станув вже явно на ґрунті иро- Яросевича, але законів, з котрими всякий хоч
бездїльність ради державної і казав собі ґрамн социялїстнчної інтернаціональної, а мимо би найзавзятїнший радикал міг був познайоми
навіть на письмі занотувати повне довіріє того не мав ще відваги, приступити в цїлости тись в пяти мінутах. Розуміє ся, що «мужики*,
устами товариша Ш міґера, але забув роз до спільної орґанїзациї социялйстів австрийских. комендеровані п. Шміґером, покивали на таку
казати руским селянам, що він сам також Такий гермафродит, то досить цікава проява на «кривду* головами і успокоїлнсь аж тоді, як по
разом з галабурдниками тевтоньскими під ґрунті галицкім, похожа на ту дівчину, що лю сол дав їм приченє, що він вже постарає ся о
нову реформу, реформи податкової, де не буде
пирав і піддержував ту бездїльність і тим била би хлопця тілько — боїть ся наслідків.
жадних податків крім податку ироґресивно-докривдив своїх виборцїв-ггодатників. За се
~ ~ Селян зібралось в обох місцевостях до 400. ходового.
однак належить ся ему признане, що ски
Число поважне. Видко, селяни Скалатщини бу
По щасливім розвязаню сеї квестиї екононув з себе маску, яку иньші радикали ще
ли цікаві, що доброго привіз їм посол радикаль мічно-фінасової, перейшов посол на поле полі
носять і нею манять руске селяньство і
ного покрою? Провід обняв селянин з Рожиск, тики. Елюкубрациї єго цікаві, бо оригінальні
руску інтелїґенцию, що виразно признав
Ґроховский. Вибір демократичний, нічого ка І так заявив пос. Яросевич, що він від тепер
ся до партиї Дашиньского і недвозначно
зати. По кількох промовах селян, як Шміґель- зриває з всякими рускнми партиямп а прилучає
сконстагував, що руска радикальна нартия
ского і других забрав голос і пос. Яросевич. ся до партиї Дашиньского. Збори селян мають
стоїть на проґрамі социяльно-демократичСкромність похвальна. А щоби селяни знали, той крок свого посла не лише иринятн до відо
нііі. Ми приймаємо сю заяву до відомости, що
кого мають перед собою, то пос. Яросевнч ска мости але і одобрити. Се сталось відтак дійсно
маємо тепер діло злюдьмн, котрі перейшли
рішучо в табор социялїстичний. Ся заява зав їм зараз на вступі, що отеє буде до них в той спосіб, що на внесене «добродія* і «то
дуже важна і для руского селяньства та промовляти „посол хлопів' і робітників^, для ріж- вариша* Шміґера весь збір одноголосно, як се
міщаньства, і для руских народовців і для ницї від послів паньских, независимнх руских буває на наших вічах, висказав пос. Яросевичеруского духовеньства. Социялїзм у нас по або борони Боже — правительственних. Зада- ви необмежене довірє. Правда! Пос. Яросевич
чинає ледви що проявляти ся і вишукува чию моєю, сказав пос. Яросевич, буде, сходи пригадав собі ще одну «кривду* селяньску і при
ти собі приклонників і апостолів. Загал тись з людьми, слухати їх бажань і просити їх, рік, що єї небавом усуне. Він постарає ся імен
рускої суспільності! мало ще осьвідомле- щоби опи свого посла піддержували в раді дер но о те, щоби селяни давали рекрута після сво
ний з основами, цілями і змаганями соци жавній, іменно через численні петициї. В раді го маєтку. Богатший дасть більше синів до війялїзму. Тим то тепер станемо подавати на державній не зроблено доси нічого. Що сам ска, біднїйший меньше. Що стане ся, як би слушим читателям в сій справі періодично посол належав хвилево до обструкциї і був при чайно у богатшого не було богато синів — се
інформациї. Передовсім звертаємо увагу чиною неробства палати — про се в добре по- питане лишив посол непорішеним. Відтак віднаших читателїв на огляд, котрий почне нятім власнім інтересі посол Яросевич не зга сьпівано многая літа — цїсареви за дароване на
мо в завтрішнім числі про недавно видану дав. Розумнїйший »мужик* міг був єго за те родам конституцій а сейчас потім такеж мнокнижку о социяльній демокрациї. Треба пе чіпити. За те згадав пос. Яросевич, що поза голїтствіє Мойсеєви Поділя. Господар Білик за
редовсім рускій інтелїґенциї осьвідомити ся парламентом — мабуть в комісиях—-збалакано* просив вкінци деяких «ізбраннх* враз з послом
з властивими, звичайно закриваними ціля про примусові спілки хлїборобскі, про дешевшу на бенкет, а до наших уший долетіла по тих
ми і змаганями социялїзму, а відтак і рус сіль, про знесене иотариятів, про рівноправність зборах та рефлєксия «мужицка*: «1 на те все
язикову та про те, що з слідуючим роком буде треба нас було скликати*?!
ке селяньство та міщаньство осьвідомлюуведена
в житє нова процедура цивільна, котра,
вати, в які сїтп заманюють їх социялїсти.
З духовеньства не явив ся ніхто на збо
по
єго
гадці,
наложать на «мужиків* ще більші
Тут розкриває ся широке поле діяльносте
рах: з інтелїґенциї рускої був якийсь ПгйипЬаирІ
ВеІ8ІП£ЄГ чи Веізіщщг і кількох будкарів зелїз
для рускоі'о духовеньства, а пласти духов тягари.
Як бачимо, то посол наш радикальний сти ііичнх. Се все сталось в половині червня 189?
ні повинні би заздалегідь взяти ся за сю
актуальну справу. Тут настигає також по рав ся крихту успокоїти своїх виборців справа року, що нотуємо па вічну намять і славу Яро
ра краіїна для ка т о л и ц к о г о р у с. к о-н а- ми, що зовсім не вийшли з єго їнїциятиви, а севича-Дашиньского.
р о д н о г о С о ю з а розпочати свою роботу, були підняті веїмн послами, не виключаючи
яку на него вкладає статут. Не вижидай «паньских*, лише не послами, що стоять або
мо, поки нам хто поможе, або за нас зро станули на ґрунті социяльної демократці. О скільбить; закочуймо рукави і берім ся до ро ко бо знаємо, то проект не так знесеня нотариВІСТІІ ПОЛІТИЧНІ.
ятів а переводжена посмертних пертрактаций
боти самі, поки час!
Межи Німцями а Чехами мають, як запо
при селяньских спадщинах вийшов від ґр. Півідає
«X. Гг. Ргезае*, на певно почати ся пере
ниньского, а о дешевшу сіль для люднії упімнули ся посли з клюбу руско-словіньско-хорват- говори в справі язиковій і то в Празі. Видко,
ского. Рівнож і проект спілок хлїборобских вий що і орґан шеиерияньско-социялїстичннй добаХлопець каже: «ще поки пора,
шов від «ненавистного* послові! иравительства, чує, що так звані Епігіізіипдвзресіакеї-Ї не до
То й гуляй, кричи: тара, рара!
а не від социяльних демократів. Висшими на- ведуть до цїли, а треба буде покорити ся.
Старість швидко причвалає:
Півофіцияльний «Рга§ег АЬешІЬІаІі* пише
лежитостями при веденю процесів після нової
Хап же вона утікає,
на
тему
паломництв австрийских Німців до Ні
процедури посол наш не велів журити ся «му
Старість, навісна мара:
меччини
таке: В найновійших часах лучало ся,
жикам*, додавши, що він не допустить до того.
Крикнем, гукнем: трарара!
що
Нїмцї-австрийцї
подались на те, щоби поза
Відтак — правив посол Яросевич — зійшов нам
границями
держави
плакали на угнет німецкого
Батько дуже вже розумний,
час двомісячний на сварні «Кола* польского
народа
в
Австриї.
З
гордостию і вдоволенєм мо
Того дома в нас так сумно;
з Німцями (про Чехів не згадав посол) о язи
А в шинку не з так розумно,
же
кождий
Німець
споглядати
на духові звязи,
кові розпорядженя, котрі видало правительство
Зате шумно і не сумно!
с а м о в о л ь н о (зіс!), т. є. не спитавши парла що лучать нас з Німеччиною на полях штуки,
менту і посла Яросевича. За ту самоволю — науки і літератури. Але ся звязь духова не є
За чуприну смерть хапа
слухайте! — будемо ми — сказав досол — по одно що державно нравна єдність всіх племен
Йди з гріхами до нона:
У шинку не та пора —
борювати правительство; ґр. Баденього (іарізаі- нїмецких. Німці уміли доси придержувати сн
Кричи, гукай: трарара!*
т а хегЬа!). Здає ся, що посол Яросевич готов своєї народності!, але оставали ся при тім вірні
би поборювати ґр. Баденього і в тім случаю, як і своїй державі. Тим сумнїйше, наколи такі му
Чи не до утреннї кличе то дзвін ?
— Ні! то з мірян хтось теленька з похмілля! — би ґр. Баденї видав розпорядженє що до рівно жі як др. Функе і Зденко Шікер побіч Вольфа
правності! язика руского в Галичині. Який плян уважали конечним брати участь в з’їзді липскім
Чи то по мертвому бовкнуло в дзвін ?
— Ні! то вінчає піп, на весілля
до ущасливлена «мужика* має пос. Яросевич на і там плакати перед родимцями. Поїздки такі
Завтра збереть ся ціле село...
будуче? Може парцеляцию паньских ґрунтів, за границю Австриї не годягь ся з честию гоБач, в усі дзвони як загуло! —
знесене податку ґрунтового, асекурация товару рожанина австрийского. Внутрішні справи не яло
або від огню? Ні! Се дрібниці. Не в сім лежить витягати перед суд Німеччини.
На дзвінницї гуло,
Ческий посол ґр. Кавніц страйкує проти
спасене «мужика*. Щоб селянин руский попра
Розбудило село:
Зирк! червоний півень встав
теперішної
політики клюбу ческого і наміряє
вив свою долю, то посол Яросевнч постарає ся
На шинку, та-й засьпівав,
зложити
мандат
до ради державної. Він не пе
о вільну кольпортажу п исем — розуміє ся соВітер засвистів, і з півнем засьпівав,
речить,
що
теиерішна
політика Молодочехів мо
циялїстнчних не єзуітских (зіс!) і о загальне
Чорне і червоне иіря роздував...
безпосереднє таіше голосованє. Ось туди стеж же вінчати ся успіхом, але не хоче до неї при
Сонце встало: вже в шинку не гомоніло;
Бо іцо гомоніло, все вже почорніло,
ка в горох — рагДоп — в ран мужицкий, куди кладати своїх рук.
Почорніло, погоріло,
Ческі посли Кайцль і Пацак станули опять
поведе нашого лихом битого селянина п. Яро
З вітром полетіло!
севнч, яко Мойсєй подільский. Але от мало-що перед виборцями ческими в Кутній Горі 13 чер
(Далї буде).
не заподіяли ми нашому радикальному послові! вня і пояснювали теперішну ситуацию. При тій
кривди. Ні! Посол Яросевич говорив ще і о по нагоді сказав пос. Кайцль, що треба буде вели-

з
ко'і штуки і саможертви, щоби теперішня біль
шість парламентарна змогла розвинути акцию
і стати могучим чинником політичним. При тім
указав він на есенцїональну різницю, що ділить
>ліберальних* Чехів від «клерикального» клюбу
Діпавлього. Різниця та дала ся би злагодити
лише тим, що управу школи народної передано
би соймам. Перейшовши до брутального поведеня Німців, сказав нос. Кайцль: Як би по від
критій нової сесії! парламентарної обструкция
повторилась, то мусів би наступити зворот, про
котрий він нині не хоче ширше говорити.

Н О В И Н К II.
їх Еміненция Преосьвящ. Митрополит і Кар
динал Кир Сельвестер Сембратовнч жертвував
на реставрацию монастиря СС. Василянок в Словітї ІОоо зр.
— Перше сьв. причастє. Минувшого четверга уря
дили оо. Катехити народних і видїлових шкіл у
Львові урочисть першого сьв. причастия, котре
відбуло ся в церкві монахинь Василиянок, на
Стрнйскім. До причастия стануло до сотки дї
тий, так дівчат як і хлопців. Богослужеиє целебрував Вир. о. Архинресвитер, мнтрат Білецкнії при асистї оо. катихитів. Підчас богослуже
ня сьпівали дуже хорошо панночки видїлових
шкіл, котрі доброохотно прибули до церкви, що
би піднести ту так важну хвилю в житю дїтий.
Кромі сего явили ся і родичі тих дїтий, що ма
ли приступити до першого сьв. причастия. Пе
ред нричастием мав о. Сьвітенький промову до
дїтий, почім Впр. о. Архипресвитер уділив сьв.
причастия а но Службі Божій обдарував всі
причащаючі ся діти хорошими образками та удїліїв їм благословеньства на дальшу тяжку до
рогу жити.
— Процесиї на кладовища. В Зелені сьвята при
хорошій погоді ходили на львівскі кладовища,
личаківске, стрийске і янівске процесиї з парохияьних церков. На кладовищах в часі процеси!
з успеньскої церкви виголосили проповіді! о.
Рудович на стрнйскім а о. Сьвітенький на личаківскім. Кромі проповідий відслужено собор
ний парастас за всіх померших і панахиди на
гробах преосьвящ. Митрополитів, крплошаи і за
служених патріотів як: Маркіяна Ш ашкевича,
Володимира Барвіньского, о. Омеляна Огоповского і прочих визначнїйших Русинів. Рускої
публикн а передовсім інтелїґеиціїї так як би не
було, а над могилами не умавними і не прибра
ними сумно і болесно вражала жалібна пісні,
церковна. Не повтаряли єї теперішні патріоти;
навіть молодїжи годі було доглядіти. Гей па
тріоти «ідїже труп — там соберуть ся орли*.
Не було орлів — той не поживили ся ви тою
духовою стравою, що добуває ся з під тих на
ших повних жертв і страданя могил. Могили на
ших патріотів сеж жива книга нашої народної
Голгофти. Там би много-много було де чого
путнього до нрочитаня теперішним чванливим
патріотам. А може й то добре стало ся, що на
ша інтелїґенция не наближала ся до гробів сво
їх патріотів. Не одного лице було би може спа
ленію від встиду або й переляку, що нашу ідею
народну втопили в різних програмах або консолїдацнях.
Розвій товариства Просьвіти . Наше на
родне товариство «Ііросьвіта* числить тепер
9.517 членів і сего року приріст відповідно до
иньшпх літ значно збільшив ся. В послїднїм ро
ці вписало ся до «Просьвіти* понад 1000 чле
нів. Товариство се має під своїм зарядом 446
читалень, з котрих 95 основано сего року. Ка
лендар «Просьвіти* розійшов ся сего року в
10.000 екземплярах. Читальні нослїдними часа
ми заявляють більше житя, а особливо дуже
корнстні наслідки виходять з об’їздки специяльннх люстраторів, котрі держать по читальнях
відчити і дають ріжні ради так з господарства
як і адмінїстрациї просьвітними і торговельними
товариствами.
— Руска натура — навіть не така, як у того
медведя з приказки, що єго до меду треба було
тягнути за уха, а щоби від меду відтягнути, то
є.му аж хвіст урвали. Руска натура і на мід не
цікава. Доки меду нема, то Русий упоминає ся
о него. «Дайте — каже — мені отого солодкого,
бо мені гірко жити.* Колп-ж єму подадуть, він
відвертає ся, »не хочу* каже. І нема тоді иньиюї ради, хиба єго за уха тягнути... Спосіб топ
очивидно не приємний Русинови, але найдіть ви
яку нньшу раду на него! Доки всі видавництва
урядові, як Вістники законів державних і краєвих, були в руках кацапских, ми нарікали : «От
за гроші податників офіцияльно подає ся народо
ві! мертвеччину, з котрої не лиш нема користи,
але є таки велика шкода : ширить ся кацапщин а : треба то спинити!* Добре! Спинили то і урядові друкн починають виходити вже в чистій
народній мові, не так по старосьвітськи, як до
недавня. Ті друки безпечно потрібні урядам на
рускій землі — і як би в нас була натура иньша, а не руска — то ми очивидно купували би

їх. Тимчасом Русини спокійненько КУПУЮТЬ в сунротив руских вояків в рускі сьвята? З дру
Галичині видавництва урядові в польскій мові, гої сторони просимо, щоби і наші сьвітлі Ордиа на Буковині в нїмецкій. Тут они на бий-забий нарияти віднесли ся до п. міністра оборони кранарікають на ширене польонїзациї або Германі євої з відповідним представленєм і покликав
зації!, а тут самі тому помагають. Отся зага- шись на сей драстичний случай, спонукали єго
дочна, а властиво дитинна вдача руска дуже до предпринятя відповідних мір.
нам шкодить. Коли ми вже пересьвідчили ся,
— Селяни з Бутин перед трибуналом. Перед
що нам з чимсь було би добре, то ми то щось львівским трибуналом карним яко апеляцийним
повинні нриняти, а ми ті^мчасом єго не хо ставало дня 15 червня вісьмох селян з Бутин,
чемо!
жовківского повіту. Повітовий суд в Мостисках
Маю в руках «Вістник законів державних*, засудив був їх за загроженє публичного спокою
що виходить в державній друкарні у Відни під підчас виборів зроблене тим, що обжаловані ма
редакциєю др 0. Б. Кулачковского. Вістник сей ли ширити ложні вісти. Селяни ті дістали були
тепер то взірцеве видавництво руске, правдивий кару арешту від двох неділь до двох місяців.
скарб рускої термінольоГії. Находжу в нїм між При теперішній розправі трибунал зніс засуд
иньшим важний для всіх податників закон о першого суди! і увільнив всіх обжалованих.
прямих особистих податках разом зі всїми по
— На міжнародний конгрес лікарів в Москві,
трібними приписами, як виконувати єго, і з від що відбуде ся в серпни сего року, з'їде ся ве
повідними взірцями, яких потребують податники лике число участників з цілої Европи. Міністер
в зносинах із властями податковими. Введене ство зелїзниць дало до рознорядимости комітету
нового закона податкового — се важна в своїм конгресового 7000 карт першої кляси на подо
роді епоха в житю суспільнім; тому годилось би рож від границь Росиї аж до Москви. Аби одер
інформувати ся про все з руского тексту зако жати таку карту, треба тілько потверджена, що
нів і спроваджувати їх собі до урядів. Чому-ж властитель єї справді бере участь в конгресі'.
то Русини не чинять?!... В рускім тексті закона
Процес против Бартмана і Ванічка. Вчера
і приписів о податках є звиш 8000 слів на озна переслухано деяких сьвідків. Сьвідок, Гобен, кочене всяких галузий продукциї. Єсть се фор лєктант льотериї зізнав, що Бартман грав при
мальний словар, над котрим редактор др. О. Ку- страсно ставлючи нараз по 200 і 300 зр. Потому
лачковский довго напрацював ся і зібранєм тих відчитано нотатку Бартмана, де він записував
слів разом дуже прислужив ся рускій терміно собі назвища женщин з численних авантур лю
льоГії. Таку справді Сизифову роботу у нас, де бовних і поезиї. О Ванїчку подають достарчені
ми не маємо розвиненої індустриї і де у нас судовії акти, що був то чоловік в собі замкне
через то нераз бракує слів на означене нїмец- ний і п р и с т а в а в л и ш е з д е я к и м и м о 
ких технічних слів, годилось би підперти шире- с к в о ф і л а м и а г о л о в н о з р е д а к т о р о м
нєм сеї термінольоГії і дотичних Вістників. Все-ж Г а л и ч а н и н а , М а р к о в о м . З війскової кондуї
ми не зрекли ся того, що будемо мати колись ти показує ся, що Ванїчек відніс рану в війні'.
свою широку індустрию — отже придасть ся
По арештованю Бартмана в Стрию, заж а
нам і готова термінольоґія руска.
дав він сінника, щоби живцем на нїм спалити
Тому то радимо урядам в руских околицях ся. Зі зізнань жандармів ескортуючих Бартмана
і поодиноким Русинам спроваджувати собі в по зі Львова до відня показує ся, що Бартман не
требі друки лише рускі, щоб не помагати і тим мав цілковито охоти їхати до Відня а волів би
способом польонїзациї і Германізації!. І так н. був дістати ся за границю і за таку поміч хо
пр. цілий закон о прямих особистих податках з тів жертвувати 30.000 зр. Коли один з жандар
25 жовтня 1896 р. В. з. д. ч. 220 коштує всего мів робив увагу Бартманови, що зрадив вітчину,
35 кр., а перша часть приписів для виконана І. на те відповів Бартман: «Ай! що там вітчина!
єго розділу з 1 лютого 1897 р. (випуск XI. Віст- тут вітчина* і ударив рукою по кишени. На се
ника) коштує 1 зр. 8 кр. Дістати се можна в зізнанє відповів Бартман, що то не правда! Прецінь
Но£- иші Віааізйгискегеі іи АУіеп. І., 8іщ>ег8Іга88е. я був скований і ланцухом привязаний до стелї
— Русини! як би ви були справді Русинами, що у ваґонї. Дозорця вязницї зізнав, що Бартман
би то з вас за люди були! — Правдолюб.
зараз на вступі до вязнпц'їсказав: «Щоби я мав
— З Відня пишуть нам : Минувшої неділі с. є. тілько капелюх, а удалоби ся якось з відси вир
1 (13) червня відбули ся надзвичайні, загальні вати а дальше: Слиби мене хто відставив до
збори товариства руских робітників «Родина*. амбасади, дістав би 10.000 зр. Сьвідок Екард,
В місце уступившого дотенерішного голови II. полковник Генерального штабу потвердив, що ін
Будзанюка вибрано головою п. Богайчука а єго формації! Бармана були дуже небезпечні. В слід
заступником и. Ференчака. Виділ доповнено дво стві зізи а в був Бартман, що пляни твердинь
ма членами, а то ввійшли пн. Калужняцкай і студіовав на міеци, тепер се відкликус і каже
Дричевич.
що пляни твердині' К. спорядив з ф а’.їг з н ї на
Загальні збори поладили дві, важні для то підставі войскових діл і май. Дальше •> нав, що
вариства точки програми, котрі годить ся пода сей «аПасЬсв* чужої держави підчг.з вистави
ти до вселюдно! відомості!, а котрі сьвідчать, 1894 року переїзджаючи через Галичину з вікон
що віденьскі-рускі робітники сьвідомі суть своїх, ваґопу власними очима слідив все.
народних ідеалів.
ІІлян мобілїзациї одного полку одержав
На внесене виділу іменували загальні збо Бартман від Вапїчка. З а пляни мобілїзациї ж а
ри п. Дра Івана Франка першим, почетним чле дав він за порадою Ванїчка значно більшої су
ном товариства.
ми, як одержав. Ванїчек заперечив сему. Робо
На внесене и. СильвестраЯричевского(про- ту над пляном мобілїзациї покінчив в 3 днях,
водира тут робітників), поручили загальні збори але се випрацьованє єго назвав Бартман не до
виділові! товариства висказатн «Академічній ужитку. Заперечує також Ванїчек, мов би в тій
Громаді* у Львові признане і подяку за єї рі цілії випитував своїх товаришів офіцерів.
шуче та патріотичне виступлене в справі звісної
Бартман оповідає дальше яким способом
консолїдациї львівских руских товариств з воро витуманював він гроші за цілковито видумані
гами Руси-України, себто з домородними каца- донесеня. Заходив, приміром в ночи до «аійапузами.
сЬе8«, оповідав ему, що капітан X. з Генераль
Оба иовисші внесеня перейшли одноголосно ного штабу є в грошевих клопотах, що за до
а зібрапі (около 100 люда) з радостию та оплес бру заплату є готов уділити відомості!, що до
ками приняли ДО ВІДОМОСТІ! що й «Руский Со оборони границі і мобілїзациї. Бартман жадав
кіл* та «Товариство Шевченка* не хочуть спіл на ту ціль для того капітана 7.000 зр. а для се
ки з ренегатами та зрадниками рускої справи, бе за посередництво 2.000 зр. Все те було ви
думане для видістаня грошин. Стверджено та
в обходженні сьвят народних.
Відтак полагоджено ще кілька меньше кож, що Бартман випитував ся членів віденьскої
важних, товариских діл. По зборах пішла забава; палати гандлевої о подробиці доетави живності!
небракло нашої пісни. Признати треба Родиня- для армії; стверджено рівнож, що Бартман дору
нам, що уміють забавлятись щиро-невимушено, чає тій чужій державі на случай війни знищити
доми галицких жидів, бо в їх руках знаходять
справді як в родині.
Товариство розвивавсь гарно;тепер числить ся значні припаси живности.
На запитане прокуратора, скілько одержав
над 90 членів звичайних та одного почетного,—
за иіваркушеве справозданє. — Відповідає Б а р т 
як сказано — Др. Франка.
— 410 резервістів деватого полку, стрийского, ман: по над 1.000 Гульденів! Прокуратор: Не
майже виключно Русинів, покликано в перший знаю умислової праці, котру би тек сьвітло ви
день руских Зелених сьвят на 8 годину рано до нагороджувано. Бартман: Адвокати кажуть собі
Стрия, щоби ставилось до війскових вправ пе лучше платити!
Сьвідок Кошенгофер, управитель фабрики
ред грядучими лїтнйми маневрами. Чотириста
десять сих резервістів, межи ними кількох ж и - , некарских печпй, і Август Сасе властитель ф а 
дів, вифасовало в магазинах стрийских в часі брики полевих печий, зізнали, що Бартман пред
недільного великого богослуженя з призванєм ставивши ся у них яко офіцер провіянтовий ви
сьв. Духа карабіни, а коло години 7 вечером туманив від них інформациї і дати дотично до
перетрансиортовано їх на дворець зелїзничий. став їх виробів. На тім перервано розправу.
— Карзлина Вольтер, славна артистка віденьФакт не аби-який, подаючий знамениту ілюстрацию, як власти війскові в Галичині не шанують ского надворного театру померла. Артистичний
не лишень неділю з єї відпочинком, але і таке сьвіт тратить в покійннци одну з найзнаменнтвелике рокове сьвято, яким суть Зелені сьвята. ших артисток в обсягу траґедий. Сего року
Фак сей лишаємо без коментаря, але нотуємо кінчила покійниця 35 літ служби на театраль
єго на те, щоби посли наші ради державної спи ній сцені. Годила ся она в Кольонїї, а до Ві
тали п. міністра краєвоі оборони, Вельзергайма, дня прибула маючи вже коло 29 лїт. Була заяк він задивляє ся на сю наругу, яку заподіяно мужною за ґр. О’Сулїваном. Числила 63 літ.
народовн рускому таким непошанованєм релі Гра Вольтерової відзначала ся шляхетною мі
гійних чувств, та щоби зажадати від него на рою, поважним клясицизмом, піднеслим настро
будуче видане точних розпоряджень для кор єм і правдивим натхненєм.
пусних командатів в напрямі, як їм поводитись
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Поїзд
особовий
мішаний
особовий

7-30
7-50
8-05
8-15
8-25
9- Ю

Ю’Зо
1-15
мішаним
поспіши. 1-30
особовий

1-40

поспіши.

Г50
2-30
5-20
5’25
о'45
6—

особовий

Ніч
особовий
мішаний

з Сучавп і Черновець
з Янова
зі Стрия і Лавочного
з Тернополя і Бродів
з Сокаля і Ярослава через Раву
з Кракова в сполуч. з Н. Санчом, Яслом
і Равою
з Ярослава
з Янова
з Кракова в спол. з Н. Санчом, Загірєм
і Хировом
зі Стрия і Лавочного в сполуч. з Хнровом і Станиславовом
з Сучавн і Черновець
з Підволочись і Бродів
з Підволочись і Бродів
з Белзця в спол. з Сокалем і Ярославом
з Черновець
з Підволочись

відходить зі Львова
б-— до
6-ю до
6-45 до
8-40 до
8’оо до

особовий
поспіши.

9-20
9-25
мішаний 9-40
особовий 10-05
10-45
1-04
мішаний
1'55
поспіши.
особовий 2-40
поспіши. 2-50
особовий
мішаний

3-05
3- 15
4-40

8—

8'45
9-01
9-10
9-30
поспіши. 9-50
особовий 10-—
10-20
поспіши.
мішаний
особовий

12-10
ПОСІПШИ.

Поїзд

приходить до Львова

о

з-зо
5-Ю

з Кракова з Розвадовом сполуч.
з- Янова від • А - '4/. 1 від Ч„—3<7(, що15/
денно, від ■
“/„__ 31 „ в повседневні дни
з Кракова
з Янова від ’5/„—818 в сьвята
з Сучави і Черновець
з Кракова в спол. з Н. Сончом і Равою
з Сучави і Черновець
8 Підволочись і Бродів
з Лавочного і Стрия в сполуч. з Хиро
вом і Станиславовом
з Лавочного і Стрия в сполуч. з Хиро
вом і Станиславовом
з Підволочись
з Кракова в спол. з Н. Санчом і Яслом

Ніч
особовий
мішаний
особовий

поспіши.
особовий

Підволочись і Бродів
Черновець і Сучави
Черновець і Сучави
Кракова
Кракова в спол. з Н. Санчом і Роз
вадовом
до Стрия і Лавочного в сполуч. 8 Хи
ровом і Станиславовом
до Белзця в спол. з Сокалем і Ярославом
до Янова
до Підволочись і Бродів
до Черновець і Сучавп
до Янова від 15/в—31/8 в сьвята
до Підволочись і Бродів
до Черновець і Сучави
до Кракова в сполуч. з Равою і Хиро
вом
до Стрия і Сколього
до Янова від 7а— ,4/в і від */»—“ /а щоден
но, від ,5/„—31/8 в повседневні дни
до Ярослава

б‘45 до Кракова в сполуч. з Н. Санчом, Загірем і Хировом
7-05 до Сокаля і Ярослави через Раву
7'25 до Тернополя
7-30 до Стрия і Лавочного
.8-50 до Янова
10-30 до Черновець і Сучавн
10-50 до Кракова в спол. з Ярославом, з Роз
вадовом і Н. Санчом
11 — до Підволочись і Бродів
4-40 до Кракова в сполуч. з Хировом. Яслом,
Розвадовом і Н. Санчом
5-20 до Стрия, Лавочного і Хнрова

робітню обуви мужескої, жіночої »
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Ц рй вдд
ІЛЮСТРОВАНЕ ПИСЬМО ДЛЯ РУСКОГО НАРОДУ
під редакциєю

Антона Березиньского
виходить у Львові ТІІЖДИЄВО КОЖДОЇ ПЯТНІІЦЇ.
Буде подавати поезиї, повісти, ж итеписи з
портретами, поучаю чі статі з істориї, письменьства, господарства, промислу, вісти про читаль
ні, вісти політичні і суспільні. Крім того буде
містити часть забавну.
. . . . річно 4 р.
. . . піврічно 2 р.
„
. . .
чвертьрічно І р.
З а границею
. . . річно 8 рубл.
„
. . .
піврічно 4 рубл.

Передплата: В Австрія

•»

А Н Т ІН П ІЗ У Н Ь С К И И

І ДЛЯ ДІТИИ

у Львові, ул . Коперника ч. 5.

.

Редакция, адміністрації я і ексиедиция
Львів, ул. св. Миколая ІЗ.

Львів, Академічна 12.

Богато заосмотрений
на кождий

поручае
наймоднїйші
проходу, Костю ми ранні,
Ш ляф роки, Пенюари, Блю зки,
Гальки з наймоднїйш их материялів,

сезон

деш евш е

И

НІЖ ДЄИНДЄ.

151

ДНЬСТЕРЬ

завсігди
Сукні до
Матими,
Сорочки,

ТОВАРИСТВО ВЗАЇМНИХОБЕЗПЕЧЕНЬ
у Львові в домі „Просьвіти“ Ринок ч. 10.
перше і одиноке руске товариство асекурациііне.
припоручене Всч. Духовеньству і всїм вірииМ через
Ем. Кард. Митр, і Преосв. Еп. Ординарияти всїхтрех
Епархій, обезпечає будинки, худобу, господареві
знаряди, збіже в зерні і соломі, сіно в стогах
і будинках против шкід огневих за можливо най
нявшою оплатою.

10— 47

Руска справа
в

роках

1 8 » 1 —1 8 9 4

Школи ліквідує ся і виплачує ся сейчас по
пожарі а договори заключені з першими Това
риствами контрасекурацийннмп подають „Дні
стровії'1 можність обезпечувати і виплачувати і
найвисші суми.
Поліси »Днїстра< приймак Банк кравшій
при позичках гіиотечннх.
На житє можна обезпечати ся через „Днідоерь“ після всїх можливих комбінація! в Товари
стві взаїмних обезпечень в Кракові, котре дає як
найкористнїйші услівя і видає полїсп і квіти в
рускім Я З ІІЦ Ї.
Товариство взаїмного кредиту ,,Дністер-ь“
стоваришенє зареєстроване з обмеженою Пору
кою, принимае від своїх членів і третих лиць
вкладки до опроцентованя по 5°;п. Ґарантия ціл
ковита. Уділи по 50 корон. Позички уділяють
ся тілько властителям реальностнй, вільних від
тягарів, за порукою двох членів. З позичок від
тягає ся десята часть на уділ.
Зголошеня о удїленє аґенциі в місцевостях
де «Дн-Ьстер-ьс не є заступлений, приймають ся.
(43-?)

$

НАПИСАВ Н. В
Ціна 50 кр. в. а.
З пересилкою 55 кр.
Дістати можна в книгарні! Тов. ім Шевченка, або в Сгаврошігійскій.

Робітня кравецка

Перший християньский

АНДРЕЯ КОБІЛЬНИКА

ново отворений

у Львові

А

у л и ц я Сикстуска ч. ЗО.

|

склад а п а р а т ів
і

принимає всі зам овлен я на м уж еску одіж,
також для
125 3—К)

всіляких приборів
до

Всч. Духовеньства

завадової фотогра
фі і д л я II. аматорів

і виконує красно, скоро і дешево.

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж іЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ^

НАРОДНА ТОРГОВЛЯ ;
Ж
Ж
Ж

Ж
Ж
Ж

ж
ж
ж
ж
ж

приймає замовленя і посередничить в закупи!: ■*

Сьвітло церковне
впрост з фабрики Іа по 70 зр., ІІа по
64 зр. за 100 кіл. Іосо фабрика.

В и н о

ж

ж
ж
ж
ж

ж

поручае низше цін у всіх Фірмах краєвих
і заграьичних.

Апарати від 6— 250 зр. на складі. -—Висилка
на провінцию відворотною почтою виконує
ся. — Найбільший і найдеш евш ий склад всі
ляких приборів до фотограф ії. На ж адане випозичає ся апарати до великости 24:30 (за
винагородою 2°/0 вартості! апарату) з обєктивам и Уоі^ІІапсІег’а, ВІеіпЬеіІ а, Ооегг а і т. д.

в бочках о 135 літрах, а то Самородне
почавш и від 70 зр. за бочку І о с о
місце продукциї.
Зі складів висилає: К А В У по 5 кіл. ж

ж
ж
ж
ж
ж
ж
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Робітня рушникарска

Ш адковский
«Ч>А

І

С. К оп чи н ьски й
у Львові, площ а Бернардиньска число 1.

орґан руского товариства
недаґоґічн. двотиж дневник педаґоґічно-науковий,
Ю’70,1Г20, а специяльність по 12-20 франко
ж
виходить від 1-го червня
ВИНО в 5 кіл. барилках по зр. З-— , 3-70, їфч
1889 у Л ьвові ул. Вірмень4-10, 4-90 франко. — Иньші товари по
ска ч. 2. П ередплата на цілий рік 3 зр., на пів
року 1.60 кр., на чверть року 1 зр.
умірених цінах.
43—?
посилках почт. в ціні по: зр. 9-20, 10-20,

За добірне оружє
СРІБНИЙ МЕДАЛЬ

Е дм ун д Б р о дко вски й
Львів, ул. Камінна 3.
(уіз а уіз школи реальної).

а

Учитель

Виробляє і удержує на складі випро- ііф.
боване мисливске оружє всіляких систе- («»
мів, я к та ко ж перерабдяє зі старих на
■?г
найновійші системи.
5 0 ^ - Зам овленя і репарациї так в міс
ці! я к і на провінциї виконує скоро і ста
ранно.

& & & & & & & &
Ж >Ж
>.4.* & & &
Ху» &
хф* & & &
ХуХ Ж
Х-|-М*4»
♦* 1! жГ^Г 4^

Видає й відповідає з а редакцию : Т єофідь Барановский.

'

«4^

і52 8 - ю

4^ 4*

З Друкарні В. А. Ш ийковского.

