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Львів, Четвер, дня 6

(19.) червня 1902.

Річник VI.
Виходить у Львові

Передплата
на «РУСЛАНА» виносить:

Редакция,

в Австриї:

дня

сьвят

адмінїстрация

і

експедиция «Руслана» під ч. 1.

цїлии рік . . .
20 кор.
гіів року
. . . 10 кор!
чверть року . . . о кор.
МІСЯЦЬ
1-70 кор.

пл.Домбровского(Хоруніцини). Е к с 

педиції я місцева в Агенцій Соколовского в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертає сн лише
на попереднє застережене. —
Реклнмацнї неопечатані вільні
від порта. — Оголошена зви
чайні приймають ся по ціні
20 с. від стрічки, а в «Наді
сланім» 40 с. від стрічки. По
дяки і приватні донесеня по
ЗО с. від стрічки.

За границею:
16 рублів
або 36 франків
ва пін року
. . 8 рублів
або 18 франків
Поодиноке число по 16 сот.

що

крім неділь і руских
о о'Іа год. пополудня.

на цілий рік

«Вирвеш ип очи і душу ми ви, веш - л не возьмеш милости і віри не нозьмеш,
бо руске ми серпе і віра русга»
3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевича.

для краю при дотеперішнім законі, хотяи він
має численні похибки.
Ся справа має на цїли поліпшене відносин
(Надіслана статя).
задля здоровля особливо в східній Галичині, є
(+) ЗІО'Л’О роївкіе подає в ранішнім
(КонеЦь).
дуже потрібна і заслугує на докладне розслїПонєже санітарні округи, як виказую ть' дженє в Сонмі,
числі з 16. червня с. р. письмо з Бережан
про сьвяткованє роковин конституцій 3-го цифри, таку корисну розвинули діяльність для!
мая, на які прибуло 500 заступників чита поправи відносин задля здоровля, проте вказа-;
лень (репрезентуючих 28 читалень бере- ним є в інтересі так убогого населеня, як і за
жаньского і перемишляньского повіту). галу, старати ся о дальший розвій округів.
Однак на тім полю дає ся від кількох літ
Провідником віча вибрано д-ра Ковенїцкого
(доцента соматольоґії в учит. семинариї спостеречи застій. Число необсаджених округів
Межи відчитаними інтерпеляциями була
в Тернополі). На вічу ухвалено однодушно що раз то більше прибуває. Лікарі взагалі не пос. Р о м а н ч у к а до міністра просьвітп в
внесене: >Зібрані ухвалюють не уживати ста рають ся о окружні посади, а много дотепе- справі номинаня Русинів при іменованях учите
иньшої мови між собою і з сторонами, рішних лікарів окружних опускають свої по лів і директорів в галицких наукових заведе
л и ш е п о л ь с к о ї, і будуть старати ся, сади.
них. З дневного порядку приступлено до даль
Як причину тих злих відносин піднести
щоби всі Поляки не говорили иньшою мо
шої подрібної дискусиї над податком від
вою лише польекою, яко своєю рідною«. мусимо, що побіч надзвичайно лихих материбілетів зелїзничих.
Ухвалено також в жнивний час заснову яльних условій, також брак всякої забезпеки на
Пос. Г и б е ш виказує, яким великим тяга
вати захоронки для малих дїтий, котрих старість, як також забезпеки для родин лікарів' рем буде сей новий податок і твердить, що
на випадок смерте, впливає на сей;
родичі заняті роботою в полі, а крім того окружних
гр. ..
~
\ правительство не мало відваги прямо зажадати
стан.
її
лікарі,
при сповненю законних обовяз-,
засновувати а<1 Ьос польскі округи для ча.і податку па гармати і тому внесло се предлосвоє Ж ИТЄ ї ї
...
Р.
стїйших зборів і віч в цїли нарад над су К1В, як нищене епідемій, несуть СВОЄ
женє. Міністер скарбу Бем-Ьаверк виказує, що
здоровлє
і
своїх
родин
для
добра
цілої
людно
часним гіоложенєм Польщі. Маршалок Трабільше обтяженє І і II кляси податком від бі
чевский взивав, щоби учасники сего віча сте, — в заміну за те за свою службу, повну летів спонукало би лише публику уживати де
були проповідниками тих ідей по селах. посьвяченя. не одержу ЮТІ. ч *»»>а нічого. В г.рс шевші кляси і принесло би величезні шкоди
Так заходять ся наші сусіди, щоби тягу минулого десятилїтя на 116 окружних лі скарбови, а зовсім не обтяжило би більше бозберегати нібито загрожений стан свого карів 13 (а до хвилі, як се пишемо 17), пере гатші верстви населеня. Відпирає тверджене,
ноеїданя. Се повинно нам послужити при важно молодих людий, низше 35 літ, пало жер мов би сей податок був призначений на гарма
кладом, щоби і наша осьвічена верства твою заводових обовязків.
ти. По промовах пп. В а ґ н е р а і Ш т а й н е р а
Єсли кілька тисячів народних учителів має
суспільности взяла ся до осьвідомлюваня
принято §; 1, 3 і 12, а відтак по довшій диску
широких верств рускої суспільности, ііо- запевнену емеритуру, чи не вистарчило би фон- сиї, в якій взяли уділ міністри Бем-Баверк і
.
..
.
•
учувала наших селян про нашу минувши дів також і для сто к'льканаицять окружних лг-ііБітек,
також решту параграфів без ніякої зміну, заохочувала до любови свого рідного каргв, котрі так корисно впливають на відноси-1ни, після чого ухвалено цілий закон в другім і
слова, щоби они знали, що нашій мові на ни задля здоровля в краю? А прецінь окружна третім читаню.
основі законів і розпорядків належить ся служба вимагає майже безнастанного нараженя
Пос. М е н ґ е р жалує ся на телефони і
пошановане у всіх властий, чи то держав здоровля і житя і потребує висшого образованя і вносить резолюцию, аби часть ухваленого по
них чи автономічних, щоби до тих властий як стан народних учителів.
датку обернено на направу і розширене теле
Окружні лікарі, в своїй петициї, поданій
звертали ся в рускій мові чи то в слові,
фонічної сіте. Резолюцию ухвалено.
до Сейму о признане емеритур, зобовязали ся
чи в письмі.
Против панґерманїзму.
Маємо доволі читалень, але они про до оплаченя потрібних процентів від своїх річ
Пос.
К
л
ь о ф а ч в запитаню до президен
являють звичайно мало житя, або навіть них пенсий, а також до вкладки за минулі
та
палати
підносить,
що вніс інтерпеляцию до
коли є діяльні, то обмежають ся самі на літа для маючого повстати фонду емеритально
президента
кабінету
з
причини послїдної промо
себе. Годилось би, щоби такі заступники го, а також вказали на нньші жерела доходів
ви
нїмецкого
канцлера
ґр. Більова, виголошеної
читалень збирались з ріжних місцевостей на ту ціль, як оплат» за оглядини померших,
в
прускій
палаті
панів
підчас
дискусиї над анразом, познакомлювали ся з собою, за за оглядини худоби і мяса через них доконутипольским
кольонїзацийним
законом. В сій
охочували ся і загрівали взаїмно, а тоді вані, кари грошеві і т. и.
промові
заявив
ґр.
Більов,
що
обовязком
нїмецЗ тих жерел може повстати така сума, що
і розвиток поодиноких читалень буде успішнїйший і живійший. Однак такі збори не краєві фонди через заведене емеритур не будуть і К01 ДеРжави є беречи всюда Німеччини. Є се
повинні обмежити ся лише розбуджуванєм зменшені, а людність не дізнасть обтяженя. Ко- натяком і вказівкою для Німців поза границяодушевленя і сьвідомости народної, але лп би однак по літах ЗО або 25 випало по змен- ми Прусів, а передовсім для австрийских Німців,
повинні вказувати селянам і міщанам до шеню ся емеритального фонду уділити на ту Бесідник просить през. палати, щоби звернув \ваі у
рогу до економічної роботи, до самопомо ціль субвенциї, — то при незначнім числі окру- Д-Ра Бербера, щоби вже в середу відповів на сю
чі!, до закладаня Райфайзенок, подавати жних лікарів і низьких емеритурах, буде она^ 111ТЄРПЄЛЯЦІІЮ’ Відиовіди на інтерпеляцию в мальборскій справі цісаря Вільгельма, през. кабінету
селянам відомости з господарства і инь- дуже мала.
Справу заведеня примусової обезіїеки всіх відмовив в спосіб, характеристичний для нашоших їм потрібних наук. Передовсім тут го
окружних
лікарів, перепровадити у нас м о ж е .1'0 парламентаризму.
Коли ся інтерпеляция
ловна задача спадає на наше духовеньство,
тілько
Сой.м,
подібно,
як
ухвалили
обезпеченя
вийшла
в
острих
висказах,
то лише тому, що
але вже й між сьвітскими найде ся доволі
лікарів
також
і
иньші
сойми,
як
в
Моравії,
Краукоронпваннй
бесідник
прямо
ударив всіх Слаохочих сил, котрі би несли сьвітло науки
їнї
і
Каринтиї.
І
вян
пястуком
в
лице.
Нині
—
кінчив пос. Кльоі сьвідомости народної в широкі верстви
Полїпшенє
материяльних
условій,
д
переФач
убираю
рукавички
і
чемно прошу о
рускої суспільности. Важною також було-б
річию, щоби не лише самі селяни прибу довеїм заведене емеритур і заосмотреня для відповідь на завтра, щоби ціла наша публична
вали на такі збори, але також і жіноцтво, вдів і сиріт притягне без сумніву добрі лїкарскі, опінія набрала пересьвідченя, що австрийске
бо лише тоді така робота буде тривка і сили і заохотить їх до витревалої служби правительство не задумує працювати роиг 1е
гоі сіє Ргиззе!
успішна, наколи жіноцтво перейме ся на в округах.
Промову Кльсфача оплескували приклонВ
противнім
случаю
застій
в
обсадженю
родною сьвідомостю. Нечужого ми бажаєм,
ники,
а переривали всенїмцї, так, що прийшло
округів,
який
від
кількох
літ
дає
ся
спо
а свого то права, не займаємо нікого, але
кілька
разів до сварки між одними а другими.
хочемо трудити ся для подвигненя свого стеречи, прибере такі розміри, що при щораз
Президент
ґр. Фетер заявив, що закомунїкує
зменшаючім ся числі слухачів медицини, не
народу.
др.
Керберови.
буде можливим при захованю дотеперішних
условій обсадити округи.
Інтерпеляциї.
Відчитано інтерпеляцию пос. Я в о р с к о г о
Само собою розуміє ся, що тоді і зник
нуть також ті користи, які дали осягнути ся в справі слідства задля бориславскої катастроВ

Учім ся від наших сусід ів!
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фи, іюс Ш е н е р е р а , чи прачнтельство, після с. м. в реставрацийнім огороді на Погулянці
димісиї міністра д-ра Резека, приклоняє зал и  (коло давного бровару Кляйна) відбуде ся про
шити вже раз іменоване иньшого чесного мінї- гульна заходом львівского «Кружка укріїньских
дівчат» і »Сїчи« при співучасти товариств: »Рустра-краяна, вкінця пп. К л ь о ф а ч а і К р е м - ска Бесіда», «Клюб Русинок», «Сокіл», «Львівп и в справі промови Гр. Більова. Єго промову ский Бонн» і «Основа». Програма нрогульки
називають інтерпелянти нарочним підбурюванем складає ся з сензацийних новосгий, як: ХалНімців поза границями Німеччини, особливо в дейска ворожка, конкурс краси, велика томболя
Австриї. Коли австрийскі мужі мовчали до те з дорогими і численними фантами, мо юльоґи,
фотоґраф-аматор, круг щастя, похід зі смолопер на всі провокациї, які вийшли з Берлина, то кипами і лампіонами, штучні огні, конфетті, ву
по бесіді Більова мусять промовити, коли їх жі і т. ин. Хор «Сокола» відсьиінае найновійші
безнастанна мовчанка не має викликати вражі- композициї зі свого богатого репертуару. На по
ня, іцо Австрия є вазалем Німеччини. Австрий лянці в лісі, який сусідує з огородом, відбудуть
скі мужі стану мусять піднести історичну зад а ся товарискі забави: гра в пилку, в обручі і ин.,
а вечером будуть танці в просторій сади при
чу Австриї, яка на се повстала, щоби через злу- звуках війскової орхесгри 89. и. гі., яка буде
ку в одно, малі держави і народи одержали до- грати на прогульцї. — Знаменитий буфет до
статочну силу до охорони свого істнованя та повнить цїлости. — Початок прогульки о 3*/2
індивідуальности. Інтерпелянти запитують пре год. нополудни. Вступ від особи 50 сот., родин
зидента кабінету, якої він гадки що-до історич ний білет на 4 особи 1 К 60 сот. В случаю не
погоди прогульна відбуде ся в другу неділю з
ної задачі Австриї і чи приклонний прокламу сею самою програмою.
вати публично се становиско, як відповідь на
— Збори «Селяньскої Ради« у Львові. В пятнислова нїмецкого канцлера, які в першім ряді з | цю дня 20. с. м відбудуть ся збори повітового
цілою певностию були звернені против Австриї- політ, товариства у Львові «Селяньска Рада» о
Вкінци пос. В о л ь ф вносить, щоби справу, 12. год. в полуднє в комнатах «Зорі» при улици
виданя Ш алька поставити на дневнім порядку Краківскій 17.
— Віче в Козовій. В середу дня 25. с. м. від
найблизшого засїданя, а пос. Ш е н е р е р вно
сить, щоби всі справи що-до нетикальносги по буде ся народне віче в Козовій (бережаньского
слів поставити на дневний порядок слідуючого мов.) о 10. год. рано з отсим порядком: 1. Еміґрация і економічне положене руского народу.
засїданя. Оба внесеня ухвалено.
2. Справа руских шкіл. 3. Справа руского обря
Слідуюче засїдане нині рано.
ду. 4. Політичне положене руского народу.
— З Відня пишуть нам: Атєц Сємйоноф, від
1коли зложив свій докторат, став вже зовсім
неможливим. Вже давнїйше проявляла ся кацапска коловатизна у високій степеня у масти
того отця, але останними часами прибрала она
— Календар. В ч е т в е р : гр.-кат. Висаріона; форму божевільних нападів. Мало того, що сей
рим.-кат. Ґервазия. — В п я т н и ц ю : гр.-кат. многонадїйний дущнастир уїдає раз враз із ам
Теодота; рим. кат. Реґіни.
вони на ненависних Українців ріжиих відтінків,
— З Наукового Товариства ім. Шевченка За- він посунув ся послїдними часами до такої безсїданє фільольоґічної секциї буде в четвер дня личности, що важить ся — розумів ся, також
19. червня с. р. о 6. годині з таким порядком: з амвона — безчестити память нашого Тараса.
1. Із студий над Ксенофонгом Філ. Колесси, Ото попередної неділі заклинав в церкві людий,
реф. Іл. Кокорудз; 2. Безвісна поема Федькови- щоби не йшли на вечерок в честь Шевченка,
ча »Слава Игоря», реф. М. ІІавлик. 3. Біжучі який устроювало тутешнє робітниче товариство
«Поступ», хотяй в єго програмі не було нічого
справи.
противного Церк і. А в неділю 15. с. м. безче
— Засїдане Виділу тов а ім. Ів. Котляревского стив в ароґангский спосіб память нашзго Ґенїя,
відбуде ся дня 19. с. м . в четвер о 7‘4 вечевикликуючи з амвони щось в тім роді, що він
ром в комнатах «Рускої Бесіди".
не «узнав* Ш евченка яко чоловіка, бо він сто
— З руско народного театру. В репертуарі на їть під тим зглядом дуже низько. Ото дочекав
шого театру, що гостить тепер в Теребовли, ся Тарас! І найбільші критики ставлять єго як
зайшла зміна о стілько, що в суботу 21. с. м. чоловіка дуже високо, аж атєц-монГол посьмів
будуть виставлені «Ямарі», оперета в 2 актах посягати по єго честь. Але на тім ще не коЦеллера, а в неділю 22. с. м. »Невольник«, кар нець. Атєц доктор хотів би мамо того сидіти
тини з козацкого жигя в 5 діях Кроповницкого на двох стілцях, а робить „е в такий незручний
(після поеми Шевченка).
спосіб, що аж жалісно і гидко стає на сей
— Прогульна на Погулянці’. В неділю дня 22. вид. Вже перед тим голосив він приватно игЬі
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П А РА Ц Я.
комедия в 3 актах зі сьпівами.
Сцена III.
НАСТЯ, ЯВДОХА.

ЯВДОХА.
Хвалила, бо давав мені заробити добре,
але я завсе казала і кажу, що не даром вига
дали пословицю: знай ся кінь з конем, а віл з
волом. Ти повинна собі вийти за господарску
людину і стати собі ґаздинею, як належить.

еі огЬі, що він нарадо едь найчисгїйшої кр?ви,
тілько родинні звязи змушують єго бути кац а
пом, а в неділю по згаданій проповіди зваж ав
ся в «Родині» внести тоаст на честь України
(не Руси, але України!). Здає ся, що тут не тре
ба коментарів. М гже ба Сьв. Консястория зв о 
дила усунути вже раз від нас ту кацапску я зву
і поучита того Азията на амвоні, що церков, се
не, місце на кіцапску іропаґанду. В противнім
разі вийде зовсім небажаний скандал. Уж і кіль
ка разів задумувала значна часть прасутяих
вийти озтентацийно підчас такої проповіди о.
Сємйонова і тільки поважане для сьвягого мі
сця змогло здержати їх від того... Тож радимо
вам, цареславний отче, опустити нас чим скор
ш е , а покя-що виливати перед кождою пропов':дию ведро зимної води на голову!
— Напасть „Ґалїчанїна“ на оо. Василиян. Просьвітна діяльність оо. Василиян між нашим на
родом є солию в оці галицких ренегатів, тому
«Ґалїчанїн» сгарає ся клеветою підкопати їх
повагу. Найослрійшою колькою, що колить і п е 
че закаменіле серце ренеґата, є »Місіонар« ви
даваний оо. Василиянами в Ж овкві, який роз
ходить ся в тисячах примірників між селянами.
Се й є причиною, що «Ґалїчанїн* денунциюз «Місіочаря* і єго видавців, вишукуючи такі місця
в «Місіонарі», що їх можна приложити до га 
лицких кацапів. «Ґалїчанїн» кинув ся на «Місіонаря» з таким сліпим завзятєм, що не доба
чив сердега, як признав цілковиту неміч кацапства в Галичині. Наведемо ту власні слова «Ґалїчанїна», аби показати єго безосновну напасть:
Він пише: ...вь посл’Ь днее время, когда на галицкой Руси возникь пайдократизм-ь, редакторьі-базиляне стали также культивовати его вть
своемт» періодическом’ь изданіи. Побивають „москалей“ и „москвофиловь ученики гимназій, сту
д е н т университета, учители народники і серед
ники школь, радьгкальг-селяне і мілцане — зачЬмь же не побивати ихчь и базилянамж, воспитанньїмж і воодушевленньїм’ь русскимт, патріотизмомт, польскими іезуитами? И кинулись
отцьі черноризцьі на москвофиловт, до такси
степени, що назвали ихт> просто — с в и н я м и .
КтО тому не віритч», М )ЖЄТ'Ь убЬдитись и гь девятого листа «Мисіонаря», издаяного за 1 май
тек. года. Вт, том ь ластЬ на стр. 138 сгоить
виразительно написано, що «изь русина можно
сдЬт.іти даже свиню». - 3 сего позлїдного р е 
чена заключає «Ґалїчанїн», що галицких каца
пів назван ) св . ньми, але хто иньш ій сего не
добачив би по прочитаню цілої статі в «Місіонари». Замітимо лише, що в сім случаю справ
дила ся пословиця: «Вдар об стіл, а ножиці ві
дізвуть ся*.
— Друга денуядияция „Ґа,їчанТиа“ . Вчерашний

• Ґалїчанїн» доносить вамітну подію, яка приключлла ся в понеділок Зелених сьвят: «Вихо
ванці жіночого заведеня СС. Василиянок у Льво
ві — пише «Ґалїчанїн» — приходили щ і року
в понеділок Зелених сьвят до церква духозної
кій душі: нема процесів, нема коштів,
поту — усьому ділу амінь! (оглядав
рогу). Ого, от вже і маляр летить
типко. Ще сонце добре не зійшло,
тут. Ходім звідси, най єго не бачу.

НАСТЯ.
НАСТЯ.
Ні, зіставте мене, я хочу з ним
А я, певно, може би ви тепер віддали ме покінчити.
не за простого такого бойка, аби ціле село сьміяло ся з мене!
Сцена IV.

ЯВДОХА.
ЯВДОХА
А когож ти виглядаєш ? З а пана ні, за Іва
Ой так, так, я завсїгди казала, що з пана на ні — чи думаєш посивіти дівкою ?
ми нема що собі зачинати.
НАСТЯ
НАСТЯ.
(напів через плач).
Ви казали, а я таки так зроблю. Більше
Не гризіть мене, мамо, не дорікайте мені.
навіть не подивлю ся на него.
Я цілу ніч не спала, била ся з гадками, що ме
ні тепер робити.
ЯВДОХА.
Ой певно. Що се значить такий маляр! Ні
ЯВДОХА
з піря, ні з мяса. Ні то він такої науки не мав,
(таємничо).
аби брав гроші в уряді, ані він не має ґрунту,
Я тобі скажу, що тобі би треба зробити.
ні худоби. От, намалює якусь дурницю, тай ч е Тому Американцеви забий памороки. Най м а
кав, доки хто не змилує ся тай не купить! Тфу, ляр видить, що ти лише потребуєш оком мор
та ще раз тфу на таке! Як би то він ще ма гнути, тай зараз будеш мати такого самого па
лював такі образи, як от у церкві, то ще би на, як він, а може ще і ліпшого.
мав свій хліб у руках. Чи у новій церкві стіни
малювати, чи до старої вівтар вставити, — завНАСТЯ.
сїгди найшла би ся для него робота. А то він
Невно що ліпшого. Коли він вже з Амери
малює таке, що і сором казати: дівки, як пе ки аж сюда приїхав, то у него десь грошей
руть на ріці, або гребільників при полуденку, повні кишені.
або чабана з отарою — а хто би за таке гроші
ЯВДОХА.
давав!...
Ото розумна ти нівроку дівчина у мене.
НАСТЯ.
Ой, коби то, коби! Як би ти сего Американця
Тепер ви так кажете, а перше як єго хва привернула до себе, то цілій біді був би конець.
лили тай паном величали ?
Я дала би ему гарне придане за тобою тай спо-

нема кло
ся на до
як той ана він вже

вже раз

Тіж, ТРАЧКЕВИЧ.
ТРАЧКЕВИЧ
(над'їздить на колесі).
Добрий день, Настю!
НАСТЯ.
Ов, вже так рано ? Відколи ви схапуєте ся
так досьвіта?
ТРАЧКЕВИЧ.
Маємо іти на Зелемінь. Я вже так тішу ся
на се, що цілу ніч не міг спати.
НАСТЯ.
А ми вибираєм ся на Аршицї в полонину.
Чи не підете з нами?
ТРАЧКЕВИЧ.
На Аршицї ? Як-раз тепер ? По щож я пі
ду ? Сіно не буду прецінь робити з вами.
НАСТЯ.
Ви ще торік замовляли ся піти з йами ва
цілі дві неділі в полонину. Там будете мали що
малювати: верхи, долини і скали і воду йа гуркалах і озеро — всьо, що можна видїти в го
рах.

— з —
семинариї, яка має в сей празник свій храмо
вий день. По богослуженю вихованицї являли ся
громадно в комнатах духовника заведена о.
Дольницкого, який гостив їх конфітурами. Вчера (зн. в понеділок) явили ся також вихованицї
під духовною семинариєю, але до церкви не
війшли, хотяй їх богослови туда запрошували.
Виждали они на улици до кінця богослуженя,
аби показати, що в часі страйку «пайдократов*
они не могуть явити ся в церкві. По богослу
женю зайшли до духовника на конфітури;. —
Дальше «Ґалїчанїн* наводить поіменно трех на
стоятелів духовної семинариї, які задля перепо
ни не могли станути в понеділок до соборної
Служби Божої в семинарицкій церкві. Вкінци
»Ґалїчанїн« не забув >обратити внпманіе* на се
совіта «Народного Дому*, до якого належить
заведене СС. Василиянок.
— Нагороджені гузари. Пятьох гузарів, ране
них памятного дня 2. с. м. на Стрілецкій пло
щі! — де пять осіб утратило житє — одержали
нагороди (?): трех по 100 К, один 300 К, а один
500 К.
— Вінчане н. Івана Рибчука, управителя шко
ли в Горо денці, з панною Марцелию Науківною
відбуде ся дня 22. с. м. о 8. год. вечером в парохіяльній церкві в Снятинї.
— На коронацию короля Едварда VII виїхала
зі Львова до Льондона депутация 12 полку гу
зарів, якого властителем є анґлїйский король.
До депутациї належать: полковник Вайнай, під
полковник Кох і ротмайстер Жуїльом.

взірця поміщеного в АиіпаЬшз-ВесПпощп^еп
(услівя принятя) мають свояки аспірантів внести
прямо до команди кадетскої школи найпізнїйше
до 15. серпня (найліпше по укінченю шкільного
року в середних школах) Доуковані потрібні
услівя принятя (АиігіаЬтз-ВесІіп^ип^еп) в нїмецкім, в польскім або в рускім язиці можна
дістати в команді кадетскої школи за ціну 40
сотиків від штуки. — Кадетска школа для пі
хоти має 4 кляси; елеви 4. року, що мають
відповідну квалїфікацию, виходять заступника
ми офіцирів. Супротив теперішного авансу в пі
хоті і при стрільцях осягають иотому більшеменше до року степень підпоручника.
З ц. і к. команди школи.
— Чого вже не вигадують? В Парижи огворено бюро, в якім за гроші можна набувати
право авторства всяких творів письменьства
Окремий відділ в бюрі вироблює всякі потрібні
праці для послів всіх парламентів. Так примі
ром за оброблене проекту закона платив би по
сол 1000 франків, за внесене в парламенті 500
ф р, за інтерпеляцию 300 фр., за петицию 200
ф р , а за нагле внесене 100 фр.
- З острова Мартинїка Відгребуванє трупів в
Сан-Піер відкриває безліч страшних сцен з послїдних хвилин нещасного міста. Тут відгребано
жінку в молячій поставі, на вколїшках, як хопила ся в розпуці за голову обома руками; там
знов пятеро. людий, збитих в купу, лежали на
земли з виразом страху на завмерлих лицях.
В иньшім домі знайдено мущину сидячого при
бюрку. Молода дівчина, мабуть єго дочка, обня
ла єго за шию, а якийсь молодий чоловік ле
жав на підлозі з виразом просьби в лици. Цілі
маси трупів находжено гіо льохах, під ліжками
і в иньших закутинах, де люди шукали рагунку.
Деякі трупи є надсмалені, більшість однак не
носить і найменшого сліду нопареня. Видко, задусили їх Гази. — Д енні палять около 600
трупів.
— Ловля перел в Австралії приносить чимале
жерело доходу, тож ведуть її підприємці на ве
ликі розміри. Вивіз перлових мушлїв виносив
в 1900. р. 125 тол, вартосги 128.461 фунтів
штерлїнґів. На західну Австралію припадало 733
топ, вартості! 83.428 ф. шг. а перед вартости
20.000 ф. шг., на територию північну 175 тон,
вартости 22.674 ф. шт. Загально вивезено 2.158
мушлїв і перел, вартости 257.553 ф. шт. Сей гіромисл займає велику скількість нароходів і без
ліч нурків та иньшої служби. Евронейскі торго
вельники довозять перли і мушлі до австрадь ских портів.
— Буря. Над рікою св. Антона в Америці лю
тила ся страш іа буря, та — як доносять —
майже зовсім змела з лиця землі оселю Ґолїяд
(в стані Тексас), яка числила близько 10.000
населеня. Поверх 200 осіб найшло смерть від
разу на місци і кілька соток було ранених
З будинків остало лише кілька.

— Пляґіят. Перед недавними часами виставлювано навіть на сцені львівского театру пе
реведену з француского драму п. з. »Сірано де
Бержера*. Авторство сеї драми приписувано
францускому їіисателеви Ростандови. І дійсно
Ростанд єї написав, але в останнім часі показа
ло ся, що тему а навіть цілі сцени взяв автор
до згаданої драми від чіґаГівского писателя
Еберлї Ґроса. Коли про те дізнав ся Ґрос, вніс
жалобу на Ростанда о нляґіят. Засудом в Чікаґо признано, що Сірано де Бержера є пляґіятом
і заборонено виставляти сю штуку в театрі. Ь е
Ргапдаів оголошує на основі присуду кілька анальоґічних сцен драми Ростанда зі сценами дра
ми Еберлї Ґроса, а поміж ними є кілька слово
в слово таких самих. Анольоґію находять у всіх
актах з виїмком останного, який Ґрос признає
за власність не свою а Ростанда. Оба писателї
доказують, що один не знав про твір другого.
— Крадіж дорогого каменя коронного. Зі скар
бу королївского в Штокгольмі украли один з
найгарнїйших каменів дорогоцшних коронних,
іменно рубін, ваги 225 каратів, котрий від 1678.
р. находив ся помежи дорогоцінностями шведского дому пануючого. Вартість єго подають на
пів мілїона корон шведских. Сьмілої крадежи
допустив ся імовірно якийсь міжнародний зло
дій, бо Швеция є краєм, де власність чужа, а
передовсім публична, є в великім пошановку.

ТРАЧКЕВИЧ.
ТРАЧКЕВИЧ.
Так, так., але те саме я побачу і на ЗелеПравда, було так, але я собі завсїгди га
дав, що як намалюю який великий образ, а він
міню. Ми вчера умовили ся з тим паньством.
удасть ся мені і найде доброго купця, то я по
НАСТЯ.
будую тут у вашім селі гарну віллю і скляне
З нами ви скорше умовили ся.
піддаше для себе, буду тут малювати і осяду
тут в вашій чудовій долині. А в тім склянім
ТРАЧКЕВИЧ.
замку Господинею мав бути ніхто иньший, ли
Ну так, але видите, не годить ся їм роби ше ви, Настю...
ти заводу...
НАСТЯ.
НАСТЯ.
Так ви не хочете жити в містї, де так
А мені годить ся робити завід з того, що
ви менї говорили, що обіцювали? Чи думаєте, красног так весело, тілько от-тут між дикими
що я не бачила вчера вашого прпмилюваня, не горами та нашими патлатими бойками?
чула вашого сьпіваня, що я не знаю про вашу
ТРАЧКЕВИЧ.
зраду. Тота панночка, тота Ярина впала вам в
Для
артиста
ся долина се розкіш, се рай.
око! Може зачнете єї тепер малю вати?
Впрочім і задля вас я не сидів би в містї.
Там треба нагинати ся до міських звичаїв, до
ТРАЧКЕВИЧ.
Лише ви, Настю, не прирівнуйте себе до міських людий. Ви мусїли би скинути сей гарпанни Ярини. Вас не повинна нїчо обходити , ний народний стрій — а я не хотів сего.
панна Ярина. Можете мене виганьбити, гордити
мною — я признаю вам слушність. Але не доНАСТЯ.
торкайте ся навіть словом панни Ярини.
То ви гадали, що я цілий свій вік буду

того судить. Нині у сьвітї кождий тілько дивить
ся на плате.

— До ц. і к. кадетскої школи для піхоти у
Львові будуть приняті з початком слідуючого

року шкільного — вересень 1902 — і то на пер
ший рік аспіранти в числі' около 50, иринятє до
висших кляс послїдує лише виїмково. Услівя
принятя на перший рік огсї: а) австрийске або
угорске горожаньство; б) фізичне уздібненє до
війскового влхованя; в) вік що найменше 14
лїт і не переступаючий літ 17. (1. вересня в ро
ці принятя); г) укінченє щ> найменше з достаточнпм поступом чотирох низших кляс школи
реальної або Гімназиї, при чім не зважає ся на
недостаточний поступ в язиках латиньскім і
грецкім. Крім того мусять аспіранти злож иш
в кадетскій школі вступний іспит, д) Зложене
оплати шкільної а то: 24 К річно за синів офіцирів в чинній службі і на пенсиї, війскових
душпастирів евангелицкого, грек і-катол. і грекосхідного віроісповіданя, вкінци війскових уряд
ників; 160 К річно за сипів ґажістів в резерві,
цивільних урядників державних і урядників ц. і
к. двора, відтак державних слуг і слуг ц. і к.
двора; 300 К річно за синів всіх иньшах горожан. Шкільну оплату належить зложити в 2-ох
ратах з гори; та оплата обіймає всї кошти за
харч, одежу, науку і шхільні підручники, е) вдо
воляюче обичайне поведене; вкінци: з) заосмотрене білєм і деякими иньшими предметами. —
Просьби о цринятє до кадетскої школи після

НАСТЯ.
А щож таке для вас є тота панна Ярина?
Я маю до вас більше право. Скажіть мені по
правді, чи ви гадаєте зі мною женити ся, чи
лиш так дурите?
ТРАЧКЕВИЧ
(павза — з розвагою).
По правді.. я не гадаю женити
не хотів вас дурити.

ся,

але і

— Родимці! Памятайте
ватних ґімназий!

на

фонд

будови при

Т ел єґр ам и .
Норимберґа, 18. червня. Коли цісар Вільгельм виїздив вчера на перегляд війска, якийсь
мущина скочив на степень єго повозки. Незна
йомого спіймано і передано полїциї.
Москва. 18. червня. Болгарский князь Фердинанд виїхав до Київа.
ЛЬОНДОН, 18. червня.
ПеуПОІ(І8-МеХ¥8 доно
сять, що Анґлїя наміряє заняти цілий Египет.
Німеччина годить ся на те за ціну: 1) будови
зелїзницї в Малій Азиї; 2) відступленя якогось
простору над рікою Янсекі і 3) відступленя пор
ту Бейза у східній Африці.
Льондон, 18. червня. Льорд Кіченер доно
сить: Спис Бурів, що зложили оружє, є вже
повний; в Трансвали зложило оружє 11.225 Бу
рів, а в Оранїї 5.395.,
Берлин, 18. червня. З Петербурга доносять,
що Болгарин має бути проголошена королів
ством в 25. роковини єї независимости.

ТРАЧКЕВИЧ.
Як тілько скинете свій народний стрій, ці
ла краса спаде з вас, Настю.
НАСТЯ.
Най спадає, я не є лялькою на показ. Зараз
таки переберу ся по міському. Найдуть ся такі,
що їм і так подобаю ся.
ТРАЧКЕВИЧ.
Дай вам, Боже, але я певно
ними.

не буду між

НАСТЯ.
То обійде ся. Плакати за вами не буду.
Потребую лише пальцем кивнути, а найде ся
ще ліпший пан, ніж ви (відходить).

ТРАЧКЕВИЧ.
Так, так, переберіть ся хоть з верха, бо в
середині — я виджу — ви не всилї перестроїти
себе. (Іде до вікна і стукав). Гоп, гоп, прошу
ходити у зрубнім платю, буду підперізувати ся вставати, дорога стелить ся!
крайкою, тай може під чипець обітну коси?
ГАНЯКОВА
Хиба би я розуму не мала. А деж ваші обіцян
(з хати).
ки, що мене піднесете, просьвітите, що зрівня
Ого,
ви
вже
приїхали?
І ми вже збира
єте мене хотьби з якою панею?
ємо ся.
ТРАЧКЕВИЧ.
ТРАЧКЕВИЧ.
Я сповняв мої обіцянки, як лише міг: стаДобрий день паням! Коли позволите, до
рав ся розбудити у вас почуте краси, роздути бродійко, я приладжу тут стіл до снїданя (іде
іскру поезиї, розширити ваш сьвітогляд. Коби
поза хату).
ви самі були пильнїйше брали ся до книжок ..
(Дальше буде).

НАСТЯ.
НАСТЯ.
Як не хотів дурити? А чому ви завертали
Ет,
хто
там
знає,
кілько книжок у мене в
мені голоеву, чому нримилювали ся до мене, оГолові!
А
що
на
мені,
те
видить кожДий і ‘після
біцювали мені золоті гори?

4
— III. Виказ жертв на фонд ратунковий па зом 6 К, о. В. Кисїлевекий від прихожая в Тол- 4 К, Читальня Просьвіти, Гаї ад Залізці 4 К,
раньских Русинів, зглядно на закупно друкарнї мачику 11 К, М. Голейко, Львів 10 К, о. Т. Ле- Читальня Просьвіти, Пасічна 2 К, о. Кінаш, Дї-

для них. (Консць). Вихованицї інстит. Тов. педаґоґ. у Львові 4 К 20 с., Вол. Дидиньский, Львів
1 К, о. Малий і коляда від громади Ясеновець
8 К, о. С. Глїбовицкий, Надвірна складку від се
бе 2 К 20 с., о. І. Лятишевский 2 К. о Т. Білинкевич 1 К 80 с., В. Борисевич 1 К, разом
7 К; о. Вас. Тсмович, Мозолівка 4 К, о. Барині
через п. посла Гурика коляду від громад Угринів дгл. і Угрвнів горіш. 40 К, о. А. Воляньский
від себе З К, від Брацтв церк. в Криворівни 10
К, Бистрици 10 К, Ріцї 10 К, від п. о. Туніока
з Бистриці 1 К, разом 34 К; нот. В. Левицкий,
Винники 4 К 50 с., о. Ів. Иарилович, Злоцке 2
К, о. В. Глїбовицкий від себе 2 К, а з коляди
в селі Ж укові 15 К 75 с , о. Селецкий від гро
мади Ж ужель 4 К, о. Т. Бордуляк, Городище 4
К, церков в Мшанци 1 К, Ів. Борис, Краків 5
К, о. Ш мериковский, Печенїжин 2 К,Д. Коритко,
Підзамче 4 К, Із. Садовский, Залізці 4 К, М.
Мойсеович 6 К, о. Е. Горнипкий від себе 2 К,
від церквей в Раві рускій і Річках но 2 К, ра

жогубский, Львів 4 К, Ст. Мохнацкий, Львів
4 К, В. Лавровский, Львів 1 К, о. А. Левиц
кий, Камінне жертву від селянина З К, др.
Т. Соневицкий, Борщів 2 К, о. С. Донарович, Бориничі 5 К, о. С. Билиньский, коляду
від Брацтва церк. в Гориглядах 6 К, Е. Богачевский, Мариямполь 2 К, о. А. Фолис, ЛюбичаКнязї 1 К, М. Луць, Любича-Князї 1 К, Брацтво
церк. Любича камер. 1 К, др. М. Король, Ж ов
ква 2 К, Читальня Просьвіти, Миловане через
адмінїстрацию «Свободи» 5 К, о. Гр. Лебелович,
Нїметів 2 К, посли Ю. Романчук 5 К, др. А. Кос
2 К, А. Гошоватюк, Вадовичі, черес адмінїстрапию «Комара» З К 20 с., о. крилош. Б. Пюрко,
Львів 10 К, Галущнньский, Львів І К, Я. Павлюк Львів 1 К, о. Дм. Иосифович, Середпільцї
3 К, о. Ів. Ляторовский, Долина 5 К, др. Я. Кулачковсквй, Львів З К 26 с., О. Ґецїв, Бучач 2 К,
Іл. Кокорудз, Львів 2 К, Народна Торговля від
п. п. М. Березовского з Яворжна 10 К і А. Котовича з Кракова 20 К, о. ІІавловский,Сухаволя

дилів 7 К 80 с., о. Стисловский, Ляцке 1 К, о.
Сонїжиньский, С-грілиска 1 К, о. Ер. Кмицикекевич, Фраґа від парохіян 9 К 96 с., Т. Коваль,
Яворник польский 2 К, Єго Преосьв. Ея. Константин Чехович 50 К, з адмінїстрациї «Гали
чанина» 32 К 12 с., з адмінїстрациї «Діла» 871
К 04 с. — Сума всіх тих датків виносить 1804
К 54 с. і була зложена на книжочцї вкладковіи
«Дністра» ч. 1799.
Сі гроіпі видано на друковане і вислане
календаря для Параньских Русинів, на закупно
молитвенників, букварів і иньших книжок, і на
покрите коштів висланя учителя. ГІодрібнин ра
хунок буде пізнїйше в Газетах оголошений. По
трібні іле суть фонди на покрите коштів висил
ки більше учителів евентуально сьвящеників і
на купно друкарнї.

— Краєва Рада шкільна апробувала слідуючі
З огляду виданя Руского Тов-а педагогічного на нагороди
на се, що многим приходить з трудностию при пильности і до бібліотек шкіл народних:
у Львові, в пасажи „ГЕРМАНА“ ул. Сснїшна містити свої діти в інститутах за оплатою 40 К
(брошуров.) (оправл.)
: місячно, рішило тов-о «Клюб Русинок уЛьвові» Оповідана для дїтий
Найслгвнїйша проґрама!
40 сот.
54 сот.
[ отворити в вересни с. р. інститут дівочий ім. Оповідана Катренка
від І. до 15. червня 1902
40 „
54
' св. Ольги, де мали-б приміщене учениці шкіл Оповідана Коцюбиньского
40 „
54
При епівучасти війскової музики 30. п. п.
публичних і Приватних. З а доплатою місячною Переклади Кримского
40 „
54
1) Увертура. 2) Сестри РошІеІІі, воздуш ві' 24 до ЗО К дістануть інститутки мешкане, харч, Дитячі оповіданя, Мамин Си
артистки. 3) £сЬіїІ2 і Шіегг, тирольскі дуетисти. опал, сьвітло і услугу, як також старанний до
біряка
ЗО „
54
4) Магіє І Мааг. туристка і селянка. 5) ТЬе Оіі- гляд домашний. Родичі, що хотїли-б примістити
Байки Пушкина
30 „
ПО8, найславнїйші американьскі пародисти екс свої д їіи в Інституті' св. Ольги, зводять зголоОповідане Марка Вовчка ч. І. ЗО „
44
центричні. 6) Мг. Копаггі, зі своїми псами (ж иві1сити ся письменно, залучивши сьвідоцтво убоже
Марта Борецка
40 „
60
образи). 7) Орхестра (Реклямоґраф). 8) І а ЬеІІе ства, на адресу п-ї Мариї Білецкої у Львові, ул.
На. прічках
30 „
44
УаІВЗСР, зі своїм репертуаром «Кеіоиг <1е Ваі». св. Софії ч. 9А, найдальше до кінця червня. — Народні думи, д-ра Пачов9) 1.68 Вєгіоу’ єз, француский дует. 10) Мг. АІе- Речинець короткий, бо товариство мусить огляского
40
60
кзапгіег, колова їзда на столі. 11) Американьский нутись за відповідним мешканєм. — Кождий к „ зки ґр д Толстоя
40
54
біоскоп, нова серия живих фотографій.
зрозуміє, що за так низьку ціну годі при тепе- Поеми’ & Кониського
44
30
аііа
комедийка
Що дня о 8. год. вечером велике предста ршш.и дорожні та ще у Львові, дати дівчаткам По
20
34
влене. В неділю і сьвята два представлена. ІЦо удержанє, але Виділ постарае ся о покрите не- Малий сьпіван’ник
20
іті
ком
в 2
пятницї НідЬ ИГв представлене. Білети вчаснїй- добору сего дешевого а конечно потрібного 1н с
ше можна замовляти і набути в конторі Пльона
1 ДІЯХ
16 „
зо
при ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.
|Лис Микита, Ґете-Франко
1 К 1 к зо »
Перша китичка, Ярошинь• і скої
20 сот.
• Друга китичка, ЯрошиньРІК ЗАСНОВАНЕ 1892. —
І скої
20 „
обі разом
54 сот.
Товариство взаїмних обезпечень
Андерсен, Казки IV і V ч.
50 „
5 частий разом опр.
2 к 90
Львів, ринок ч 10. (дім »Просьвіти*).
32
аз .
Для шкіл видїлових апробовано:
є одиноким рускпм Товариством асекурацийним.
! Дивні пригоди комаха, Сана.
н
Фонди «Дністра» з днем ЗІ. грудня 1901.
) ґвіна
48 сот.
75 сот.
.о
’і
а ч и а м
Ф онд резервовий
.
386402 кор.83 сот.
Інститутка, М. Вовчка
60
40 „
о
а»
и |||
Рсзерва премії . . . .
205227
разом
Шекснір в повістках
зо „
60
ф
645.3С3 кор. 59 сот.
V &аГ Резерва специяльна , .
6.000
□
76
Г
Фонд емеритальний .
.
47.753
ф
о
«Дністер» обезпечає будинки як також збіже і пашу про
и
-а
тив шкід огневих. Всїтри ВП.Ординарияти припо'н
ручили «Дністер» Всч. Духовеньству і всім вірним.
е
Оплата премії в «Дністрі» є уміркована, а чистий зиск —
о
надвижку з оплат — розділяє
ф
н
«Дністер» межи своїх членів яко звороти. В р. 1900. і 1901. виносить зворот 8°/0.
з
За певну і добру льокацию
У
Шкоди виплачує «Дністер* дуже скоро, а оцінку шкід переводить разом з деле
ф
гатом
і
2
членами
місцевими.
До
31.
груднії
1901.
виплатив
«Дністер»
доручаємо
со
ф
5.075 відшкодоване в сумі 2,656.787 кор.
о
о
4 ’/,% листи гіпотечні
Члени «Дністра» можуть без перешкоди затягати позички в Банку краевім і ка
сах ощадности, бо каси ті принимають поліси «Дністра» при
4% листи гіпотечні коронові
позичках ііпотечних'
о
5°/0 листи гіпотечні преміовані
На жите можна обезпечати через «Дністер» — капітали на дожитє, посмертні ка
пітали, посаги, ренти і т. д. — краківскім Товаристві, а з провізні від
4% листи товариства кредито
й
тих обезпечень відступає «Дністер» часть на рускі добродійні цїли.
вого земского
Аґенциї передає «Дністер» радо селянам, господарям, особливо де нема «Дні
4 і/, % листи Банку краєвого
стра». Агенти заробили 349.486 кор. провізні.

С О К О Т И Егпезіа ТІїогпа

— Новий дівочий інститут у Львові.

В

5% облїґациї Банку краєвого
4% позичку краєву

Селяне! убігайте ея тілько о аґенциї «Дністра»

4°/р облїґациї пропінацийні

і всілякі ренти державні
Ті папери продаємо і купуємо
по найточнїйшім курсі деннім.

ВИСОКИМ Ц. К. НАМІСНИЦТВОМ КОНЦЕСІОНОВАНЕ

БЮ РО П ОДО РОЖ И і СПЕДИЦ И ЙН Е
СОФІЇ БЄСЯДЕЦКОЇ, ОСЬВЄНЦЇМ, ДВОРЕЦЬ

продає
білети зелїзничі
окружні

КОНТОРА ВИМІНИ
і

корабельні карти
I- шої і
II- гої кляси

ц. к. упр. гал. акц.

БА Н К У
Гіпотечного

як також карти межипокладові для переселенців до Америки.

© Ціни найнизніі. ©

© Виміна грошей. ©
Проспекти даром і оплатно.

Видав і відповідав за редакцию Лев Лопатиньский.
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З друкарнї В. А. Шииковекого.

