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Львів, Четвер, дня 17. (ЗО.) січня 1902.

Річник VI
Виходить у Львові що два
крім неділь і руских сьвят
о о*|, год. пополудня.

Передплата
на «РУСЛАНА» виносить:

Редакция, адміністрацій і '
експедиция «Руслана» під 4.1.

в Австриї:
цїлин рік . . . . 20 кор.
пів року . . .
10 кор
чверть року . . . О кор.
МІСЯЦЬ . .
1-70 кор.
За границею:
ва цілий рік .
16 рублів
або 36 франків
на пів року
. . 8 рублів
або 18 франків
Поодиноке число по 16 сот.

пл.Дом6ровского(Хорунщини).Ев^

«Вирвеш ми очи і душу ми вирвепт: а не возьмеш милостп 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.

Чехи про Русинів.
Орґан ческих реалістів «баз» помістив
вступну статю >Ки рїуехсіи гизіпзкусЬ 8(исіепіи*, в якій пише:
Не можна заперечити, що серед вели
кої мізерні, недостатків та хиб нашого
Славяньства, ми Чехи межи всіма славяньскими.народами стараємо ся найбільше о
загальні, братерскі, славяньскі зносини та
плекаємо взаємини з ними з усіх найпостійнїйше.
Однак Русини були доселї в сих на
ших змаганях мачошиними братами. Су
спільність, вихована >ХагосІпі-ми Бізі-ами*
не знала нїчо про них, бо «Хагосіпі Бізку*
стояли на становиску оспорюваня єствованя Русинів, а впоювали в круг читателїв
пересьвідченє, що у східній Галичині жиють, з виїмкою деяких »фонетикарів«, самі
Росияни.
Ческій суспільності! тим способом за
слонено очи на дійсність. А прецінь руский нарід в Галичині і на Буковині має
сьвідому, народну окремішність, не уважає
себе ніяк великоруским, управляє своїми
власними силами, а серед тяжких обста
вин, з почесною витреналостию і енерґією
поле питомої культури і ся праця видала
вже плоди, які звернули вже на себе ува
гу сьвіта (вистарчить назвати Драгоманова).
Що є поступового та народного в жнтю галицких Русинів, се стоїть під рускоукраїньским стягом; Росиянами видає себе
гурток консерватистів, що є представителями клерикалізму та скостенілого ретро
градства. Москальофільство межи Русина
ми в Галичині рівнає ся народному нїгілїзмови, який в часах, коли буяв понекуди
сильнїйше, здержав поступ народа о де
сятки літ, а в Угорщині привів руский на
род на край цілковитої народної смерти.
Народне пробуджене межи галицкими
Русинами при кінци 18. а з початком 19.
столїтя та єго живий зріст в р. 1848. збув
ся виключно на підставі руского язика та
зі сьвідомостию самостійности руско-укра
їньского народа.
В Галичині проявило ся таке москво
фільство за абсолютизму Баха, так само,
як в Угорщині, а надїяло ся оно спасеня
народа лише при помочи Росиї. Она й при
ходила в виді грошевих підмог, які в послїдних часах постійно зменшали ся і зменшають ся, бо в Росиї переконали ся про
постійну безуспішність сеї підпори. І так
в вісімдесятих літах 19. столїтя визначні
провідники москвофільства перевели доказ
своїх переконань: вивандрували до Росиї.
Від сеї доби недомагає москвофільство
в Галичині на політичнім поли, а вже зо
всім на культурнім: не має у своїх рядах
ані одного, бодай лише середного писателя, а плекає »літературу* головно нередруковуванєм росийских писателїв на своїм
жарґонї. Так само москвофіли в Галичині
— лише з малими виїмками — не знають
справно по великоруски: кілька своїх часописий, які ще при помочи Росиї удер
жали ся, видають жарґоном, змішаним зі
старославяньского, росийского, руского і

педицпя місцева в Аґенциї Соколовского в пасажі Гавсмап*.
Рукописи ввертав ся лише
на попереднє застережене. —
Реклямациї 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.

польского. Сей жарґон є правдивому Ро- квестиї вибору сенаторів союзних. Ходить о се,
сиянинови невиносимий і тому намагають щоби сенатори були вибирані не через сойми
ся москвофіли бодай одну свою часописи поодиноких стейтів, як доси, а іе через загаль(дневник »Ґалїчанїн«) писати справдїшною ■не голосованє. Треба при тім згадати о однім
великорускою мовою — якій однак на ко- з параграфів конституциї Спол. Держав, котрий
ждий спосіб ще далеко до літературного, каже, що на жадане двох третин всіх стейтів,
конґрес мусить скликати конвенцию конституросийского язика.
Також в послїднім подвизі руских сту цийну, я єї ухвали стають ся правосильними,
дентів грали москальофільскі студенти рівно- наколи будуть приняті через три четвертини
душну ролю та прилучили ся до сеї вели всіх стейтів. Єсли сей проект удасть ся здій
чезної більшості! студентства доиерва зна снити, в такім елучаю мілїонери, котрі засіда
чно иізнїйіпе. Нема дивоти, що ось такий ють в тенатї Спол. Держав, будуть змушені по
елемент тішить ся підпорою »УагО(1пі-х сунути ся тай зробити місце правдивим засту
Бізі-івс прецінь »Х. Б.« явно жертвують пникам народа.—З Істмійским каналом ще не мо
жуть упорати ся. Як звісно, конґрес приняв до
свою приязнь всякому назадннцтву.
Приїзд руских студентів дав прецінь говір, заключений між міністром Гейом і льорнагоду ческому загалови, щоби провидів дом Понсефотом, в справі Нїкараґваньского к а
та поучив ся про розміри та змаганя ру налу, та о много дешевшим був би канал Паского народа не лише в Галичині (де єго намский, який перед кількома роками хотіло пе
жиє 3 мілїони), але і про тяжке положенє реконати француске товариство, але збанкруту
18 мілїонів Українців в Ррсиї та їх змага вало при тій роботі. Оно тепер хоче продати
ня за волю свого народа та язика в сво- той недоспілий канал Спол. Державам за 40 мі
бідній, федеративній Росиї. Ческнй загал лїонів доларів.
Н а Кубі —як можна було передвидїти, ви
мусить осьвідомити ся з тим, що руский
нарід не хоче бути змосковщеним, а наші брано президентом Т. Е. Пальму. Говорять, що
приятелі росийского абсолютизму будуть коли дали єму знати о впслїдї голосованя, пер
мусїлн привикнути, що з,уст руских сту шими єго словами було зазначене свого прия
дентів будуть виходити тяжкі закиди на зного становища супроти Сп. Держав. Новий
президент обійме свій уряд від 1. марця с. р.
гнет їх земляків в Росиї.
А руским студентам прибуде в Празі
Филипипьскі острови від кількох місяців
таке духове покріплене, яке під впливом прибрали вигляд зачумленої країни. Окружені
модерних та поступових, ческих течій, довкруги воєнними кораблями, щоби борони Бо
одержали Словаки, Хорвати, Словінці і др. же не надійшла повстанцям яка моральна або
Не сумнїваємо ся, що се здорове сїмя, яке материяльна підмога, міста, місточка і села винова ческа відомість і література розсіває люднені, рільництво підупало, жителі криють ся
від декілька літ у прочім Славяньстві, най но лісах, горах і недоступних яругах, а по краю
де плідну ночву в душах симпатичних си вештають лише очайдухи, розбишаки і америпів сего угнетеного, але живо до сили до- каньЬке війско. Репортери доносять до амер.
ґазет, що в Манілі і на иобережах слїдне ще
сьпіваючого, руско-україньского народа.

Вісти з Америки.

якесь житє, рух і добробить, але в глубинї островів панує така нужда, якої ми не в силі
собі уявити. Ж ителі прямо пухнуть з голоду,
або гинуть наче мухи. Словом, доля филипиньских островів не ріжнить ся нічим від долі бурских републик. Ту і там варварство; ту і там
борці за сьвяту волю приведені до жебрачої
ю рби і нищені безпощадно. Сумний початок
XX столїтя!
Ворохобня в Венезуелї і Кольомбїі вмісто
притихати, зміняє ся в дійсну ревелюцню. Вправдї правительство оголосило, немов би ворохоб
ники давно піддали ся або сіли маком, та мимо
того телєґрами що дня доносять о нових зуснлях і кровавих битвах. І мабуть ворохобня в
тих двох краях так довго не притихне, доки
Кастро, президент Венезуелї, самозванець і ве
ликий мантій не буде скинений з президентури.

Про політичне положенє в новім краю пи
ше американьска «Свобода»:
Сполучені Держави пів. Америки доходять
скоро до вершка своєї могучости. На поли про:
мислу і торговлї, як показують річні правительственні справозданя, осягнули они перворядне
місце, їх воєнна і торговельна маринарка усту
пає лише перед анґлїйскою (має 15 мілїонів тон
поему), а в державній касі було при кінци 1901.
року 581,000.000 доларів готового гроша! — Нїодна держава в сьвітї не може похвалити ся
такими успіхами і богатствами, нї в одній з них
не проявляє ся таке горччкове житє і добробит. Правда, що су против безграничної волі, яка
ту панує, ще всего того за мало, але най американьский нарід прокине ся ліпше, най вирве
правлїнє з рук несовісних полїтикерів, най зро
зумів свою силу і задачу, тоді Спол. Держави
З Праги
стануть ся зьвіздою і взірцем для всіх народів
(Конець).
землі. А що американьский нарід дійсно будить
А тепер перейду до житя молодїжи. Щож
ся і прозріває, о тім нема сумніву. Великі ро
вона?
— Веде дальше начату роботу — читає,
бітничі орґанїзациї, часті і численні політичні
учить
ся;
В салях викладових витають ю Чехи
збори і віча, які послїдними часами відбувають
оплесками
і грімкими: «Иа гсіаг» працює на
ся по всім краю, переповнені школи, ріжні гарні
проекти по соймах і в коаґресї, се все ворожить університеті і поза ним. Тамтого тижня були ми
много доброго і зове ся голосом загалу. Ось і на сходинах в товаристві »81а\іа« і слухали
тепер шість стейтів: Мічіґан, Колорейдо, Монта- відчиту Словінця про сумні та невідрадні відно
на, Ореґон, Айдаго і Новада старають ся, аби сини Словінців на поли політичного та проконґрес скликав конвенцию кондтитуцийну в Ісьвітного житя — в дискусій зійшлось на пан-
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слявізм і в тім напрямі широка розвинула ся
дискусия, в котрій і ми брали живу участь, ви
ясняючи, як ми панслявізм розуміємо і на який
панслявізм годимо ся. В четвер 24. січня пер
ший раз ми публично інформували Чехів академиків (були і студентки) про нас. Обширно
і докладно говорив м в . Брик про самостійність
і відрубність нашої мови опираючись на фільольоґічних і антропольоґічних доказах. В дальшій
части говорили иньпп товариші про відроджену
літературу, єї головні напрями і єі характер. З а 
бирав голос також п. Розвада (про котрого я
згадував у першій дописї), котрий переводячи
ріж 'ицю між народом росийським а русько укра
їнським звернув передовсім увагу на елемент
деспотизму Росиї а елемент волі, індивідуалізму,
демократизму нашого народа. Се перший крок,
за ним піде дальша успішна робота. Ось і нині
одержали ми ирозьби від товариства техніків,
іцоб ми на їх сходинах 29. січня дали відчит
про нинішнє положене нашого нарада. Ми поду
мали про наше окреме товариство (поки-що ми
вписались до товариств фахових т. е тов. правників УееЬгсІ і до поодиноких труп фільософічної «Десіпоіу»), ЩО має носити назву: «Україн
ська громада в Празі* і має стати осередком і
огнищем нашого житя і дати своім членам мо
ральну і материяльну підмогу. Устав уже випрацьований переводить ся на чеськи, вскорі по
дасть ся єго до властий.
Наша громада рішила дати спільно з академиками з Пшібраму вечерниці в честь Ш ев
ченка; буде се тут, в осередку житя Сланян
величне сьвято найбільшого поета серця Славяньшини. Поза працею і наукою, при сприяю
чій нам від самого приїзду майже весняній по
годі звідуємо історичні цамятки міста і околиці
— проводжені Чехами — а поза тим читаємо
спільно наші українські часописи (котрих редакциям за безплатне їх присилане складаємо при
людно горячу подяку), ловлячи кожду звістку
з дорогої рідної землі, засьпіваємо инколи нашу
сумно-звучну пісню, та тихим словом згадуємо
наш рідний край, нашу рідню та прочих братівгайдамаків.
Б- Р-

З Відня.

Справді не знаю, чи плакати, чи сьміяти
ся з того шалу чи там безконечного безглуздя
наших твердяків-ренеґатів. Ні, ту треба тільки
дивуватись, до якого занепаду може дійти чо
ловік Кинули ся найперше до Праги і нуж.прищурювати ся до Чехів, хотїли деякі вписати ся
навіть до їх товариства, та якось так дістали
»ио носї«, що облизують ся до тепер. Але то їх
не привчило. Десь вихопив ся ґаспадін Ґеровский (шкода, що не можна всадити в єго імя
сьвятого »"ь«) і зачав «протєстєрувать* проти
ненависної україньскої молодїжи. Але і той взяв
облизня. — Також і в Кракові домагали ся на
ґвалт кнута, бо розпочали авантуру, але на жаль
АНТІН КРУНІЕЛЬНИЦБКИЙ.

Перед кладкою.
Приходить жінка.
— Ти вже вернув Місю?
— Вже...
— Ну і що-ж? добре?...
Пригортаєть ся до мене. А підомною аж ноги угинають ся.
— Нема грошин.
— Нема?
Я мовчу. Починаю ходити зрозпучений по кімнаті.
— Місю, Місуню, хтож бачив
гризти ся так! Прецї мусить якось
бути. Нема, то дістанеш деинде.
— Де дістану? Ну, скажи, де
дістану?
— Та прецї...
— Не можу дістати. Чуєш, не
можу! Я був, просив — нема. Не
буду-ж жебрати...
— Страх, який ти непорядний!
Мізерних двацять левів не пози
чиш.

не вдоволено їхньому бажаню. Та їм мало ще
того. Ославивши себе в той спосіб між иньшими Славянами, забажали також дати пізнати ся
Німцям. Треба знати, що у Відни кацапи ще
менше чують під собою ґрунту, як у нас дома.
Ту просто сьміють ся над ними, кепкують з них,
і глядять на них, як на найвеличавійші оказч —
хрунїв. Навіть самі Великороси (не знаю, чи всі,
але, що більша часть, я того певний) відверта
ють ся від них з погордою. Не лиш, що деякі
не знають нічого про кацапский сінедріон «Букавіну*, але є й такі, що просто не хочуть по
давати їм руки, що цурають ся ними, яко оги
дними зрадниками власного народа. А що уже
говорити про иньших Славян! То і не диво, що
наші «русскіи* Галилейцї давили в собі злобу
та месть і зачали оглядати ся за жертвою, на
котрій могли би зігнати свій гнів. І звернули
ся, розуміє ся, проти своїх найтяжших ворогів
проти тих, котрі змусили їх поопускати свої но
ри і вилізти на божий сьвіт на сьміх та сором,
проти тих, котрі приневолили їх до сецесиї. При
ключка найшла ся скоро. От, нині с. є. в поне
ділок 27. січня мали відбути ся иубкичні збори
в справі нашого університету. На тих зборах
приобіцяли явити ся і иньші народності!. Се ка
цапам не в смак. Тож постановили за всяку ці
ну розбити ті збори. В поміч прийшла їм ще
одна обставина. Ото полїция заборонила публичні збори, тож комітет скликав довірочні збори
на підставі §. 2. на 7. годину. О 7. годинї являє
ся маса народу і Українців і иньших народностий. Тимчасом нам обявляють, що правитель
ственний комісар розвязав довірочні збори. Пи
таємо ся, що таке, а нам розказують такі річи,
що й вірити не хоче ся. Ото зібрало ся троха
студентів-Українцїв в сали, де мали відбути ся
збори, аж ту сунуть кацапи з ґаспадіном Вєрґуном, коренним Великороссом зпід Городка і
ґ. Кіндийом, таким самим питоменним Моска
лем з Галичини на чолі. Позасідали за столи і
нуж балакати. Та ба! Приходить комісар і жа
дає від них запрошень. Розуміє ся, они не ма
ють. Ж адає, щоби опустили салю. Они не хо
чуть. Но і очивидно збори розвязані, нозаяк на
них можуть бути лише люди за запрошеними.
Як лише оголосив комісар розвязанє зборів, ка
цапи мало не вискочили зі шкіри з радости.
Гукнули передовсім грімке: «браво»! а опісля
понесла ся — зовсім невдатно — пісня «Па матушкє, па Волґє».
Допняли свого, розбили наші збори. Наші
хлопці походили троха громадою по улицї та і
розплились, постановивши скликати публичні
збори за дозволом ректорату. На улицї зароїло
ся полїциєю. Прийшло їх два відділи, замкнули
більші входи до університету, поховали ся по
корчах, в кутиках домів — Господи! я думав,
що се що найменше революция. Біг з вами, па
нове! Ми і не думали про нїчо лихе...
А я тепер питаю ся тебе, україньска су
спільносте: <3ио издие Іап й ет?... Доки будеш
терпіти те поруганє від власних виродків ? Гей,

— Та я вже й не журю ся
тим. На тепер мушу десь позичити.
Але потім що буде? Се мене вби
ває, се доводить мене до шалу. По
думай собі, що місяця більше і біль
ше, нарешті забракне кредиту... І
що-ж тоді зробимо! Коби ще ми
самі! Ми жили би якось! Але мати
моя хора, братчики малі! Щ о-ж во
ни винні! Що-ж ти винна, моя ти
коханенька, що мучиш ся так, що
бідуєш зі мною.
— Та не гризи ся, не гризи ся,
якось то буде..
— Не буде, не буде! Стоїмо
близько руїни. І я вас усіх мушу
потягти за собою. А що найгірше
нема виходу ніякого і найменьшої
навіть надії, аби положене наше
поліпшило ся... І то кого, кого я
так мучу! Тих, що люблю так стра
шно! Свою жінку, свою матір, бра
тів...
— Та що ти мене мучиш? Б а
чиш, як би не те, що ти гризеш
ся, мені не було би се таке при
кре...
— Що ти мені говориш, що?...

чи не час уже взяти ся виполоти до решти сей
бурян, що зріс на нашій ннві ?!...

При нарадах над етатом міністерства просьвіти, які тепер ведуть ся в буджетовій комі
сиї, правительство натрафило на найбільші трудности. Ведуть ся дуже пильні переговори з нїмецкими та чеекими послами в справі універ
ситетів на Моравії, щоби дотичну формулку м о
гла приняти так ческа, як і нїмецка сторона. З
правительственних кругів запевнюють, що на
случай, коли би ріжницї, які до тепер єствують
межи правительством а Німцями в справі моравских університетів, не дали вирівнати ся в
комісиї — кабінет д-ра Кербера виснує з того
відповідні консеквенциї і громадно подасть ся
до димісиг.
В дальшім ході вчерашної дискусиї, по ре
ференті пос. Стажиньскім забирали голос пп.
Стірк, Мальфаті, Вукович, а опісля промовляли
пос. Барвіньский і Романчук.
Пос. Барвіньский жадав від міністра просьвіти більшої опіки для археольоґічних скарбів
і памятників у східній Галичині, та помноженя
числа членів консерваторских відділів для схід
ної Галичини і при номінациях тих членів біль
шого чим доселї, узгляднена Русинів Домагав
ся дальше субвенциї для сьпівацкого товариства
«Боян» у Львові, яка плекає руску музику
більшого числа стипендий для руских артистів
і лїтератів.
Пос. Романчук жалує ся, що Русини оди
нокі серед усіх народів Австриї не заступлені
в міністерстві нросьвіти урядником-Русином, хотяй інтереси їх науки і язика вимагають окре
мої репрезентациї. Ж алував ся дальше па упо
сліджене Русинів в шкільництві. На 9 краєвих
інспекторів є лише два Русини, а також в краєвій раді шкільній в Галичині на 9 членів знов
лише два Русини. Між окружними шкільними
інспекторами число Русинів є незначне, а польскі інспектори жадають, щоби навіть в руских
людових школах рускі діти, навпаки основним
законам і краєвому законові!, не лише учили ся
по польски, але також, щоби по польски попра
вно промовляли, а се іде на кошт їх загального
образованя. Бесідник жадає дальше, щоби після
ческого взірця утворено в Галичині руску секцию шк'льної ради краевої, вже хотьби з сеї
причини, що Галичина що-до величини адмінїстрацийної териториї становить и п і с и т в ці
лій Европі.
Пос. Романович полемізує з пос. Романчуком. Розводить ся над істориєю повстаня галицкої краєвої ради шкільної на підставі ухвал сей
му, які відтак приняли за підставу цїсарске
розпорядженє з р. 1867. Є се автономічна, краєва справа, яку так само ческий сойм полаго
див, ухвалюючи розділ ческої ради шкільної.

Удаєш, силуєш себе бути спокійною. О, бо що ти гірше мучиш ся
ніж я, я Знаю с е .. Ми могли би бу
ти щасливі, якби я не мав родини
при собі, жили би як так. А ти ба
чиш, що є причиною нашої нужди,
знаєш дуже добре, лише ти за ніж
на, за сильно мене любиш, аби ро
бити мені докори: «через твою ро
дину я мучу ся!< А ти не знаєш,
що те твоє мовчанє, той німий твій
жаль ще більше мене болить. 'Гай
ще тому, що він такий безнадій
ний...
— Місю...
— Не говори до мене так ла
гідно! Недобра!... 0 , бо як би ти
добра, ти замучила би мене своїми
докорами, ти сказала би мені, що
се я винен, що якби не я і не моя
родина, ти була би щаслива! Якби
ти добра, ти признала би ся, що неневидиш мою матір, моїх братів,
мене, всіх нас, бо ми затроїти то 
бі житє! Бо ти мусиш нас страшно
ненавидіти!... Я знаю се! Лише вро
джена ніжність не позволяе тобі
признавати ся із сим...

— Місю, Місю, що ти мовиш,
Місю...
— Олю... Олю...
І ми зайшли ся обоє таким
шаленим риданєм, таким розпучним, таким безнадійним...
Коли ми стямили ся троха, я
глянув на годинник: Одинацята.
Виходжу на місто — фактора
нема. Здибаю ся з одним товари
шем.
Чого я такий сумний? Як ба
влю ся...
Нуджу ся... страшно нуджу ся...
Розуміеть ся!... В такій норі ще
не нудити би ся... Маю яких зна
йомих ?...
Ні...
А, се дуже прикро... Особливо
чоловікови, що привик до духового
житя, прикро, коли не має з ким
поговорити, розірвати ся, виміняти
своїх думок... Він жалує мене дуже...
Щ ож робити, коли годі інакше...
І ходимо, ходимо сюди то туди.
Я люблю його товариство, але ни
ні... Аж ось бачу, стоїть фактор. Не-

Тож коли би захотів хто сю справу полагодити
понад головами галицкого сойму, нольскі посли
застерегли би ся против сего з цілою рішучостию і не могли би допустити до сего.
Відтак бесідник обговорює соромно ни
зькі позициї буджету на просьвіту. Після него заняв слово мінїстер просьвіти др. Гартель і
виказував стараня та успіхи правительства на
просьвітнім поли та згадав також про бажаня
пос. Барвіньского, які він рад сповнити, коли
лише найдуть ся охочі та відповідні люди на
руских консерваторів.

сьма і посилки на ту адресу. З а Виділ: Теофіль Галичині. А в другій части автор статі малює
Мелень, голова; Володомир Янович, господар.
відносини Поляків до Русинів в Галичині, і об— На ’Вечерок вовняний* Стоваришеня дер ширно описує послїдні події нальвівскім універ
жавних помічників канц. диєтарів і калькулян- ситеті. Статя кінчить ся словами: Біда тому натів, котрий при рухливости Комітету забавово- родови (Полякам), котрий не навчивсь нічого з
го заповідає ся дуже величаво, можна набувати своєї власної істориї.
єще запрошеня і білети вступу в комнатах Сто
— Автоматичний телє-типоґраФ, с. є прилад до
варишеня при ул. Личаківскій ч. 5. межи 6. а 9. автоматичної пересилки друкованих депеш, бу
годиною вечером а в дни забави т. є 1. лютого де на днях предметом проб на лінії Львів-Крас. р. при касі в сали «Народного Дому*. З а Ко I ків. Практичне значінє сего приладу лежить в
мітет: К^харский, голова; Врись, секретар.
і тім, що без зміни дотеперішнім уряджень мож— Україньский переклад св. Письма. «Кіевская !на на однім дроті рівночасно висилати і відбигазета* доносить, що з Петербурга наспіла вість ' рати телеграми.
про дозвіл росийского св. синоду, друкувати св.
— Ракети на балю. Аптикар в Букачівцях
Письмо Нового завіта в україньскій мові.
справляв онодї баль, на який запросив всю ін— «Ніч ВиФлеємска* в Ярославі. В неділю (2. телїГенцию місточка. Гості бавили ся як най
лютого) ві дограють члени перемискої »3орі« в ліпше, аж ненадійно по 12. год. в ночи підчас
Ярославі в сали «Сокола* ораторню сценічну • мазура* гримнув під вікном вибуховий матеІ. Я. Луцика «Ніч Вифлеємка* під особистою у- риял так сильно, що всі сьвітла погасли, а го
- - Календар. В ч е т в ер: гр.-кат. Антонїя Ве правою хорами композитора о. М. Копка. Чистий сті як стій зі страху поутїкали домів. Показало
ликого; рим.-кат. Марти. — В н я т н и ц ю : гр.- зиск призначить ся на добродійні цїли після ся іменно, що господар мав найліпшу волю
порішеня місцевого Комітету. Ціни місць: крісла зробити гостям несподіванку зі штучних огнів
кат. Атаназия, Кирила; рим.-кат. Петра.
— Пригадуємо, що загальні збори товариства по 2 Кі по 1 К 20 сот., для селян вступ 20 сот. і поуставляв ракети власного вирову під вікном.
Та що про се ніхто не знав, то кидано в ту
• Шкільна Поміч* у Львові відбудуть ся завтра Початок точно о год. 7 ^ вечером.
(в четвер) о год. 4. з полудня в рускій видїло— Репертуар руского народного театру збога- сторону недогарки з папіросів. Один з недогар
вій школі (площа Стрілецка ч. 6). З огляду на тнв ся кільканацятьми новими штуками завдя ків впав на шлучпі огні і запалив їх перед ча
важність руских шкіл людових і видїлової, як і ки стараням директора п. Михайла Губчака. П сом і веї нараз. Аптикар так переняв ся сею
на красну їх ціль просить виділ всіх членів і І Губчак перебував — як звісно — три тижні в справою, що аж занедужав.
прихильників, мущин і пань, до численної уча Київ!, аби приглянути ся грі перебуваючого там
— Переписна Редакциї: ВИ. Я. А. Г. у В. Дя
сти.
україньского театру Кропивницкого. Між нивши куємо за звістку. Добре було би, щоби Ви писа
— Руский банк парцеляцийний. Вчера пополуд ми штуками п. Губчак набув в Київі для на ли на трех сторонах паперу, то всеж змістило
ня в льокалп дирекциї »Народної Торговлї* від шого театру найновійший твір «Хазяїн* коме би ся більше як на двох. Також між рядками
була ся нарада над заснованєм руского банку дию Карпенка-Карого і історичну штуку «Сава не оставляйте нї цяпинки місця, бо ми всякі упарцеляцийного. Учасників наради було кілька Чалий* тої’ож автора; з музикалїй оперу •К а ваги і поправки пишемо на воздусї. Зімнятий
десят!., зі Львова і з провінцій. Більшість бе терина* Аркаса, оперету »Сорочиньска Ярмарка* папір є для нас дуже відповідний, а всякі геЬисідників заявила ся за влученєм банку парце (М. Старицкого після Гоголя), оперету Яновскої 8-И і гієроґлїфи ми розвязуємо з найбільшою
ляцийного до одного з краєвих фінансових то • Відьма* з музикою Лисенка, драму «Остання приємностию. Ваші манускрипти заховаємо на
вариств. а іменно до «Краєвого Союза кредито ніч* Старицкого з музикою Лисенка, «Чарівний вічну памятку, щоби колись долучити їх до му
вого*. В тій ц'і'ли вибрано комітет, який має за- сон* рівнож Старицкого з музикою Лисенка. З а  зею, що зберігати-ме спадьщину по Вас.
няти ся введенєм банку в житє.
купив потрібні музикалїя і книжки інформаций— На фонд академічної молодїжи зложив в на
— Перші вечерницї з танцями в тих мясницях ні. Також закупив деякі реквізити до пристроє- шій Редакциї: о. Иосиф Бородиєвич з ДраГанівуряджує тов. »Основа* слухачів політехніки у ня хати селяньскої і дещо до гардероби після ки 6 К.
Львові, в суботу дня 1. лютого 1902. р. в салі взірців чисто україньских. — П. Губчак пере— На книжочку вкладкову Товариства взаїмн.
„Рускої Бесіди*, Ринок ч. 10. Початок о 8. год. снравляв з пп. Кроппвницким, Карпенком-Карим,
Садовским,
Саксаганьским
і
панею
Занькредиту
»Днїстер« ч. 1800 по день 28. січня
вечер. Вступ 1 К. — Пригадує ся також, що хто
не дістав єще запрошеня на вечерницї тов. »О- ковецкою іцо-до евентуального приїзду із з тру включно вплинуло 44.151 К 66 сот.
снова», котрі відбудуть ся 10. лютого в салі •На пою (н. п. в числі 25 визначнїйших сил) до
родного Дому*, зводять прислати адрес до тов. Львова, згл. і до иньших міст Галичини, на ви
ступи в спілці з товариством нашого театру.
ул. Сапіги ч. 19.
Приїзд буде зависїти від можливости одержаня
— Руский народний театр в Дрогобичи відо- відповідних саль і в відповідній порі.
грає: дня ЗО. с. м. в четвер »Верховннцї*, дра
— Вісти з Американьскої Руси. Американьска
ма Корженьовского; дня 1. лютого в суботу • Свобода* пише: Зачуваємо, що деякі канадий>Модний жених*, комедия зі сьііівами і танця скі Русини невдоволені з свого теперішпого по
Будапешт. 29. січня. Ревіі Нігіар нотує по
ми; дня 2. лютого в неділю »Ой не ходи Гри ложена, задумують перенести ся до Аргентини
цю», образ народний Старицкого, дня 4. лютого ) пол. Америці. Чи зискають що на тім ? — не голоску, що становиско міністра заграничних
ві вторник «Кляте серце*, драма Захаренка; думаємо, бели вже хто хоче йти з Канади, то справ Гр. Ґолуховского є захитаним не лише з
дня 6. лютого в четвер «Попихайло*, комедия вже ліпше йти на купчі або рядові фарми до політичних зглядів, але також тому, що цісаря
Ш уткевича; дня 8. лютого в суботу «Дзвони Спол. Держав, де підсонє нідповіднїішіе для на
мало се прикрб діткнути, що ґр. Ґолуховский
корневільскі*, оперетка Плянкета; дня 9. лютого ших людей.
був
сьвідком звісної газардової гри в Ж окейв неділю «Сватане на Гончарівцї*, народна опе
П. Ф. Кохан, Русин, що служив у войску
рета Квітки-Основяненка. .
Клюбі.
на Филнпинах, дістав службу писаря при уряді
— Інтронїзация вірменьского архиепископа кс. асентерунковім в Філадельфії, Па., а н. Ів. ДаБерлин, 29. січня. Прийшло тут до уличних
Теодоровича відбуде ся в неділю о 8'/2 год. ра нильчак зістав учителем руского і анґлїйского демонстраций з нагоди приїзду кн. Валїї. Поче
но. Консекрациї довершить кс. кардинал Пузина язика в дистриктї Дофинї, в Канаді.
сну компанію приняла публика окликами: Вер
в присутности о. Митрополита Шептицкого, кс.
• Б аз Р оїепН іит пасЬ гиші Ігопіеп* під та 
тати!
Проч з Анґлїєю! Слава Бурам! Полїция аархиепископа Більчевского і єпископів обох ким заголовком ново-йорска нїмедка часопись
рештувала
кількох демонстрантів, при чім прий
обрядів з цілого краю. Вступ до вірменьскої ка- ЗоппіадзЬІаП; ііег
Уогкег Уоіквгеііип# ч. 1.
тедри буде дозволений за білетами.
з 5. січня с. р. видруковала обширну статю д-ра шло до бійок.
— Виділ Товариства »Сїч* у Відні подає до Івана Франка. Статя складає ся з двох частий.
Берн» швайцарске 29. січня. Тутешнє між
загальної відомості!, що з днем 1. лютого с. р. В першій части вказує др. Фрапко на гнет По
народне
мирове бюро одержало повідомлене, що
Товариство переносить ся до нового льокалю ляків Прусаками і пруским рядом, а особливо
звісний
банкир
бл. п. Бльох, записав 50.000 ру
VIII В. Ріагізіеп^аззе № . 46 НосЬраПег. Почав на остатні події в місточку Вжеснї в Познаньши від того дня просить ся висилати всі пи щинї, і демонстрації Поляків проти Прусаків в блів на цїли мирової пропаганди.

Н о в її н к и.

Т е л є ґ р а м и.

реходимо попри него. Киває голо
вою, що нема!
Іду далї. Переходимо коло почти. Я дивлю ся на годинник: за
пять дванацята.
— Ах, я забув післати гроші
на часопись...
Шукаю за мошонкою. .
— ...І гроші забув! Бодай тебе,
а тут зараз дванацята...
— Скільки вам треба?
— Три коронї.
— То я можу позичити вам на
разі.

— Ах, добре, добре... до завтра.
Дуже дякую... Прощавайте, бо му
шу квапити ся...
— Здорові...
— ІІопращав ся із ним, ско
чив на почту підождав у сінях...
А в душі так і регочу ся з йо
го дурноти! Ні, справді сьмішно
мені, як я піддурив сего чоловіка!
Ну, або він мусить бути скінченим
дураком, або я славний комедиянт!
І як він міг повірити, що я забув
гроші. Або сам помисл! >Мушу ви

слати гроші на часописі*. Ха, ха,
ха!... А то вдала ся мені штука!...
Вже замикають почту і я ви
ходжу.
Сьвіже повітрє розвіяло мою
радість. У мене в кишені всього
три коронї і то позичені до завтра...
Приходжу до хати, віддаю їх
жінці. Вона бере, не говорить нічо
го, але відвертаєть ся швидко, аби
не показати мені своєї сльози. Та
я вже .байдужний на сум її, на її
сльози... Лягаю на софі і дивлю ся
бездушно перед себе.
І почуваю ся такий безрадний,
безпомічний...
А враз і чую, як у голові почи
нає мені щось стогнати. У мізку
бють важкі молоти розпуки, безви
хідної розпуки...
Лежу і слухаю сих ударів. І ру
ками лише здавлюю голову. То
знов серце заболить так страшно,
так гірко... З а серце зловлю ся і ле
жу далі...
А між тим перебираю в дум
ках усї способи ратунку, усі можли
ві і неможливі... Не находжу ніяко

— ...Ніхто не знати-ме... Пропа
го. І кручу ся довго, довго в тім
зачарованім крузі, в тій плутанині' ло, як камінь у воду... До побаченя,
думок і плянів, у тім підбираню до милого побаченя...
способів зарадити свойому гіркому
Подає мені' руку. Сотка лишаєть ся в моїй долоні. Він відходить.
положеню.
Нема і нема ніякої просьвітнїй- Я не противлю ся. Відходить із ак
шої думки...
том, забирає мій спокій, мою честь,
Аж нараз стає переломною як мою совість...
би живий фактор:
...На віки, на віки...
— Лише заглянути до актів..
Зимний піт обливає мене. На
силу підношу ся з канапи, отрясаю
Пане судиє, лише заглянути...
- Що?...
ся із своїх думок, відганяю мару
Я глянув на него таким диким від себе...
А то як не стану реготати ся,
поглядом, крикнув на него таким
шалено реготати ся...
острим голосом...
— А прецї нема, нема!... Навіть
— Алеж пане судиє, лише за
і його нема, навіть і злочину допу
глянути...
І шелеснув у руці гіаперцем. стити ся не можу... Ох, а нині, ни
ні був би я на всьо спосібний, на
Синім паперцем: «Соткою...*
— Що ?... крикнув я ще раз, всьо...
а він і знов зашелестів пушками...
— Місю, синочку, а ти певно
І десь не щезла моя лють. забув купити мені' лік... А мене так
страшно коле нині'... Ой... Недовго
Я глянув на него лагіднійте.
— Лише заглянути, пане су вже мені синоньку лазити, не довго...
диє!...
І він заглянув.
— От сей акт... от так...
Бере його до кишені.

ліс на суму 104,142.099 К з премією 927.700 К
88 с. — В 1900. році було 84.765 важних поліс
на суму 89,159.867 К, з премією 771.687 К 46 с.
Прибуло в році 1901 більше о 16.986 поліс,
14,982.232 К обезпеченої вартости і 156.013 К42
с. премії.
Шкід в році 1901 було 1021 случаїв, з то
го виплачено до кінця року 1007 відшкодована,
в 9 случаях здержано єще виплату з причини
доходжень судових, а 5 шкід з причини, що лу
пились в остатних 3 днях грудня, а не могли
бути перед кінцем року виплачені. Сума всіх тих
шкід разом з коштами лїквідациї і надгородами
за рахунок (вчисляючи і 14 зарезервованих в су
мі 6365 К) виносить ЬгиМо 542.317 К 84 с., з то
го відтрутивши часта реасекуровану остзло на
власний рахунок 262.390 К 71 с.
В році 1900 за 865 шкід виплачено 455.617
К 29 с., з того оставало на власний рахунок
218.355 К ЗО с.
Фонд резерЕовий з днем 31. грудня 1901
досягнув квоти 386.402 К 83 с., в році 1900 ви
носив 311.530 К 11 с. збільшив ся отже сего ро
ку о 74.862 К 72 с.
Фонд емеритальний побільшив ся сего ро
ку
о
16.829 К 22 с. і виносить з днем 31. гру
Вісти господарскі, промислові і торговельні.
дня 1901 47.753 К 76 с.
Дальше з приємностию подаємо до відо
Товариство взаїмних обезпечень «Дністер*
в протягу року 1901 видало 101.751 важних по мості!, що з надвижкп сегорічної по дотованю

Льондон, 29. січня. Баііу СЬгопісІе доно
сить, що Анґлїя прирекла Америці, що в случаю, коли би прийшла до успіху європейська
коалїция против Америки, она прилучить ся до
Сполучених Держав.
Білгород, 29. січня. З причини великої аґітацвї в краю, залоги у всіх більших містах сто
ять в поготові. Командант чинної армії ґен.
Стречкович вніс інтерпеляцию в сенаті, чому
офіцирам в деяких місцевостях не виплачують
правильно платні. Уважають се протестом війскових сфер против дальшого обниженя війскового буджету.
Льондон, 29. січня. Величезну сензацию в
цілій Анґлїї викликала вчерашна заява льорда
Бельфур-а в палаті громад, що голяндске правительство урядово розпочало кроки в справі
інтервенциї на річ мира в полудневій Африці та
що анґлїйске правительство возьме під розвагу
се продовжене. Догадують ся, що голяндске
правительство поступає в порозуміню з провід
никами Бурів в Европі і тішить ся, що мир
стане заключений з честию для Анґлїї.

С0Ю85ЕІІМ Егпезїа ТІїогпа.
у Львові, в пасами „ГЕРМ АНА" ул. Сонїшна
Небувала, гензацийна програма!
від І. до 16. с чия 1901.

резерви премійної до 43% і фонду резервовогопісля приписів статути решта обернесь на зво
роти членам в висоті 8% уплаченої премії року
попередного.
Близші дані і замкнене рахунків за рік
1901 подасть ся до відомості! по заеїданю Ради
Надзираючої.
Львів, дня 25 січня 1901.

(Рільничий банк у Львові).
Дня 29. січня. За $0 клґ.
Пшениця готова £-20-8-50. Пшениця но
ва 0-00—0-00. Ж ито готове 6'50—680. Ж и 
то нове 0-00-0-00. Овес на обрік 6-70—7-00.
Овес новий 0-00- 000. Ячмінь на пашу 5-25—
575.
Ячмінь броварн. 650 700 Ріпак но
вий 13-75 —1400. Льнянка 1100 — 1Р85 Горох
на пашу 7-75 —6-00. Горох до вареня 8-80— 12-50.
Вика 6 7 5 —750. Бобик 6.00—6'25. Гречка 6 50 —
6'75. Кукурудза нова 5'60— 5-90. Кукурудза стара
5-80 — 600. Хміль за 56 клґ. 000 — 0 00.
Конюшина червона 5000 — 6200. Конюшина
біла 45.00 — 80-00 Конюшина шведска 50 00 —
80-—. Тимотка 30-00 - 36 00.

Вже вийшов

Дешевим і гарним дарунком

Альманах руско-україньских богословів.

при всяких нагодах,

Прехороше видане на велїновім папері сто ть ли ------- — — —------- яко гарна прикраса комнат і
Т Г П В Т П П Т І ’ ВеРеи4аг**на’ Шевченко в домоше 3 корон.
с і р і ш і й . винї і Сдастьона, Шевченкова
Чистий зиск призначений на запомоговий
могила. — — ----------------------

При співучасти війскової музики 80. її. п.
і фонд академикгв.
Можна дістати через адмінїстрацию „ Р у с л а на"
з пересилкою за 1 кор. 60 сот.
1) Увертура (Реклямоґраф). 2) ТЬе бопегв,
Замовленя приймає п. 3. Сушко, Львів, Ри
сьпів з електричними демонстрациями. 3) А\ма- нок ч. 10. II п. і друкарня п. Вл. Шийковского,
1а, незрівнаний жонґлєр. 4. СЬевІег ІоКивІопе, Львів, Копернпка ч. 5. — Також книгарня Тов.
((
Г
феноменальний американьский циклїст. 5) Моигйіпу, король вломавачів. 6) Орлеаньска дївиця, [ Наук. ім. Шевченка, Львів, Парнецкого ч. 26.
найбільший і найгарнїйший образ американьского біоскопу. 7) Орхестра. 8) Братя Адам, модернїстичний акт ґімнаст. 9) Сагтеп, італїйска су
бретка. 10) Мг. ВшІОІТІ, артист в концертовім
на 1 9 0 2 . рік.
свистаню в пальці. 11) Ріодоко, славна япаньска
Ціна
1
кор.
без
пересилки почтової; з пересил
дружина. 12. Орхестра. 13) 15 білих медведїв, 4 з ОФіцинами, садом і огородом
кою о 10 сот. більше.
пси, 1 кінь. 14) Марш.
в БЕРЕЖАНАХ (ч. 4. побіч ставу)
Замовляти
у Сепя Ґорука у Львові, площа
Що дня о 8. год. вечером велике предста
Домбровского ч 1.
влене. В неділю і сьвята два представленя. Що
пятницї НідІі-ЬіГп представлене. Білєти вчаснїи«ТОВАРИША* можна набувати також у
Зголошеня приймає Редакция «Руслана*.
ніе можна замовляти і набути в конторі ІІльона
[всіх Філіях «Народної Торговлї*.
при ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.

ПуВ
ІнА)

М УРОВАНИЙ

Д І~ М ~

іл ю с т р о в а н и й

ка л е н д а р

продам сейчас за 4.000 зр.

Розклад поїздів

зелїзничих обовязуючий від 1-го мая 1901.

(Приївд і відївд поданий після часу середно-европейского).
ІІ0 Ї 8 Д

посп. І особ.
приходить
О годинї
6-10
6-20

1-35

2-20

2-35
145

до Львова
8
в
8
в
8

Кракова, Берлина, Варшави Відня
Чернівців (Іцкан, Га.ацу) і'усятина
646
Брухович, щод. від 16. мая до 15. вер. вк.
745
Янова
7-40
Тернополя, Бродів на дв. Підвамче
8-00
„
„ н а дв. головний
8-Ю в Лавочного (Пепіту) Калуша, Сянока
8-15 8 Сокаля, Рави рускої
8-50 8 Кракова, Відня, Варшави, Пешту. Берлина
1145 в Ряшова, Любачова, Самбора
11- 55 8І Станиславова (Кересмеве, Потутор)
12- 55 8 Янова
1-10 8і Сколього, Калуша, ХпроЕа а 8 Лавочно
го від 1. черв, до 15. вер.
314 а Бруховпч (16. мая до 15. вер. в вед. і сьв.
4-40
8І Самбора, Борислава, Стрия
5- 11 в Підволочиск (Київа) Бродів на дв. Підз.
5-35
„
я
»
надв.голов.
5-50 8 Кракова
540 в Чернівців, Іцкан
6-00 в Сокаля, Белаця і Любачова

Ніч

8-40

2-31
1215

1-55
2-08
8-30

2-55

2-40

8
8
8
8

9-50

з Кракова (Відня, Берлина), Ясла, Розвадова

8- 40

9-00
9-15
9-25
9-42
10-20
10-25
1-25

305
315
3-26

3-30

зі Львова

Ц. к. упр. гал. акц.
до Станиславова. II ідвисокого, Потутор
до Підволочиск (Київа) Бродів дв. головний
»
>
> дв. Підвамче
до Лавочного (Мувкача, Пешту) Борислава
до Кракова (Відня, Варшави), Берлина
до Ґ! елі.ого, до Л а точного (1. лпп.до Іо.вер
до Янова
до Відвслочиск, Бродів, Гусятина дв.Піда
я
’
>
дв. гол
до Сокаля, Беляця, Рави рускої і Любачова
до Чернівців,
до Янова від 1. мая до 15. вересня в не
ділі' і сьвята
до Брухович від 16. мая до 16. вересня
в неділі' і сьвята
до Стрия, Сколього від 1. мая до ЗО. вер.
до Янова щоденно від 16. мая до ЗО. вер.
до Брухович шод. від 16. мая до 15. вер.
до Ряшева, Хирова, Любачова

Ні ч

Бруховлч (16. мая до 15. вер. в нед. і сьв.)
Брухович від 16. мая до 15. вересня іцод.
Янова від 1. мая до 15. вер. щоденно
Янова (від 1. мая до 15. вер. в нед. і сьв.)

8 Чернівців, Букарешту,
в Лавочного (Пешту) Хирова, Калуша
10- 20 в Підволочиск (Київа), Бродів на дв. Піде.
»
»
»
на дв. голов.
10-02
3-12 8 Підволочиск Копичинець на дв. Відвамче
„
на дворець головний і
3-35

6-25
6-30
6-43
6-35

215

1245

7-36
8-50
941
920
9-40
10-20

Поївд
посп. | особ.
відходить
о годинї

2-51

6-ю
620
6-30

ДО
до

635
7-Ю
7-32
7-26
7-52
9-30
10-30
1100
11.10
11-32
4-15
445

ДО
ДО

ДО

івова від 1. мая до 15. вер. т. в дві б.
а від 16. вер. до 30. цьвіт. 1902 щоденно

„
дворець Підвамче
іля і Рави рускої
ювич (13. мая до 16. в р. в нед. і
Янова від 1. мая до 15. вересня
Чернівців і Іцкан
Кракова, Відня, Варшави
Підволочиск, Бродів дв. головь: іі
>
>
дв. Підза - о
ДО Кракова, Відня, Берлина, Самбора
ДО Брухович від 16. мая до 15. вер. Щ
ОД

ДО
ДО
До
ДО
ДО
ДО

Банк
Гіпотечний
Відділ делозитовий
принимає вклади і виплачує завдатки
на рахунок біжучий, принимає до перехованя папери вартістні і дає на них
завдатки.
Крім того впроваджено подібно як
в інституциях вагранпчних т. зв.

Депозити сховкові
(8аГе Рерозіїз)
За оплатою 25 до 35 кр. а. в. річ
но, депозптар дістає в сталевій касі
панцирній сховок до виключного ужит
ку і під власним ключем, де безпечно ї
дискретно переховувати може своє май
но або важні документи.
Під тим взглядом поробив Банк
гіпотечний як найдогіднїйші заряджена.
Приписи дотично того рода депо
зитів одержати можна безплатно у від
д і л і ДЄП08ИТОВІМ.

ЗАМША: Пера нічна числить ся від 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.

Час середно-европейский ріввить ся від часу львівского о 36 мінут, а іменно 12^год. часу середно-европеиского
12 год. 36 мін. часу львівского. — В місті' видають білети Ї8ди: Звичайні білети аґенция часописиії
Ст. І. Соколовского в пасажи Гавсмана ч. 9. від 7. год. рано до 8. вечером, а білети звичайні і всякі иньші,
тарифи, ілюстровані провідники, розклади їзди і т. п. бюро івформацийне ц. к. велївниць держав них (ул.
Красїиких ч. 5. в подвірю, сходи I I, двері ч. 62.) в урядогих годинах (8—3 а в сьвята 9 —12).

Видає і відповідає за^редакцию Лев Лопатиньский.

З друкарні В. А. Шийковского.

