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Річник VI

пя.Дом6ровского(Хорунщини).Екс-

•Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: а не вовьмеш милости і віри ие воаьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.< — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. ІПашкевича.

педиция місцева в Аґенциї Соколовского в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертає ся лише
на попереднє застережене. —
Реклямациї неопечатані вільні
від порта. — Оголошеня 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.
■5

самостійна Фінляндця, звідкіля чимало лю  у своїм власнім краю жиє як чужинець. Тому
дий причинило ся до подвигненя культури й не диво, що не може розвивати ся; бо хоть
в Росиї, нині дізнають подібної заплати, би чужа інтелїґенция, несьвідома рускої мови, і
як Україна, котра дала найкрасші свої си була зичлива та прихильна рускому народови,
(+ ) Керму великої росийскої держави ли, щоби з азийскої Московщини зробити то та прихильність гріє нарід тілько так, як
держить цар Миколай II, чоловік доброї европейску Росию. Обрусительна система осіннє сонце, що від него вся природа помалу
волі і благородних почувань. Єго змаганн- проявляє ся подібним гнобленєм, якого засипляє і завмирає. У подібнім положеню на
ми головно дійшло до відомої конферен- зазнала і зазнає Україна, а так як права ходить ся справді руский нарід у Буковині. З а 
циї в Газі, яка мала метою обмежити і України зломив Петро В. і Катерина II ми мість поступати наперед, він по 127 роках та
усмирити варварства крівавих війн, дове мо присяг, так нині ломить ся автономію кої опіки над ним починає цофати ся назад. Як
сти до всесьвітного мира. А хоч сї зм ага- Фінляндці мимо присяги Александра І. Не то видко по тім, що діє ся в нас з православ
ня остали в практиці непереведені, хоч помагають ніякі депутацйї, ніякі пропамя- ними церквами, і потім, що люди покидають
варварске лютованк Англичан супроти не тні письма, вкриті сотками тисячів під свій край. Правда, зі всіх боків присягають ся,
мічних але лицарских Бурів є справдеш писів Фінляндців, як не помагали депута що рускому народови всі прихильні, та що з
ньою наругою з постанов Гаґскої конфе т и і представленя Українців.
того, коли нарід таки не поступає наперед.
ренції], ксеж треба признати, що сама ідея
Отаку війну серед мира веде Росин
На приклад, пан мінїстер судівництва мо
була людяна і .йрсїупова. Так само і що в своїй державі проти національного єство- же й не мав злої гадки, коли недавно настано
до внутрііііпих\ ,Ь'дносин в дечім проявила ваня всіх немосковских иародностий, війну вляв двох заступників прокуратора в Чернівцях,
ся була благородна воля царя, однак і тут проти унїверситетскої молодїжи, що не мо що не знають по руски; а проте таки заподіяв
остала она безоН'л&ною супроти чинників, же втерпіти кайдан деспотизму і варвар- він тим способом велику кривду і дуже пошко
які окружають пащеку владу і не дадуть скої управи. В тій боротьбі виступають див рускому народови. Бо Чернівці лежать у
їй перевести найкрасших намірів.
прояви, які грозою переймають кождого рускій частині краю і тут мусять ті панове без
Від довшого вже часу проявляють ся [ гуманного чоловіка не менше, як варвар
настанно урядувати і мати діло переважно з
і на півночи і на полудни зворушеня уні- ства у війні крівавій з гарматами. Яскрава
людьми, що й не знають інакше говорити, ли
верситетских студентів, які не динамітом, суперечність між благородними почуванями
ше по руски. Ті панове повинні контролювати
не бомбами, не потайки, але явно висту царя а справдешньою управою в Росиї, і рускі часописи, а они не знають ані читати,
пають, обговорюють невиносимі відносини показує, що сї відносини внутрішні вели
ані писати по руски. Яка з того може бути
і домагають ся справдешнього сьвітла на кого царства є соромом перед усім сьвішкода, зрозуміє кождий, коли довідає ся, що на
уки, справдешньої волі і явно борють ся том, і доки они будуть, будуть все від ча
пятьох урядників прокураториї в Чернівцях тіль
з царством темноти. Останними часами су до часу зворушеня.
ко сам прокуратор знає по руски, а заступники
знов на університетах в Петербурзі, Мо
єго не знають. Таке постуиоваиє властий з ці
скві, Харкові і Київі дійшло до бою по
лим народом мусить нас боліти тим більше, що
між безборонними студентами, а полїциєю
при іменованю заступників прокуратора можна
і війском, що нагайками сотки людий тяж
було найти і Русинів, але міністерство не зва
ко поранили, а хто утік перед кнутом, по
жало ані на них, ані на потреби руского народу.
пав в Сибір або в салдати. А позанк мимо Промова пос. вротея ПігуляКа в державній раді.
такого поступованя полїциї і війска не
Нема з чого жити
Нарід чує ся опущеним
втихомирило ся, отже почали закривати
Так то беруть собі легко права рускої мо
Я міг би навести числа таких подій, іцо
університети один за другим.
ви
у
Буковині; через то й така біда між Руси
В чім жеж лежить провина тих людий сьвідчать про тяжке положене руского населеня
нами
в тім краю. Бо справа мови якогось на
і задля чого против них виступає ся так у єго власнім краю; я міг би назвати людий і
роду
то
також дуже важна справа єго прожит
по варварски? Певно неодин подумає — се по іменп, але не називаю. Наведені приклади
ку.
Мова
то перший і найважнїйший спосіб до
нігілісти і анархісти і в душі оправдає та показують найліпше, як у нас поступають з Ру
ке ноступованє. Тимчасом і найбільш за  синами — більше прикладів і не потрібно. До безносередного зарібку, і коли про неї дбають,
крашені урядові справозданя не мають від того мені не йде о те, аби тих людий карати. то она дає основу до добробиту народу. Чим
ваги сих заворушень звести до нігілізму і Зовсім не бажаю собі того. їх і не можна за спокійнїйше яка мова і нарід можуть розвива
анархізму. Унїверситетскі студенти домага таке карати, бо всюди настали неприхильні для ти ся і справді розвивають ся, тим більше зро
ють ся там лише тих прав, які признано Русинів часи, а они зросли і виховали ся у ті стає інтелїґенция того народу і нарід через ню
унїверситетскій молодїжи в цілім культур часи і стали урядниками, отже й поступають може лекше бороти ся о своє житє. І навпаки,
чим більше між народом темноти, тим більша
нім сьвітї, але сего- не- хоче допустити ад так, як їх навчено.
між
ним нужда, тим він біднїйший. Хто пере
мінїстрация і бажає держати їх дальше
Треба й те сказати, що не всі урядники,
слідує
мову народу, той не дає єму станути
під полїцийним доглядом. Однак дармо си що не є з роду Русини, і не вся інтелїґенлує ся царство темноти обгородити ся ки- ция в краю така неприхильна рускому народо- висше в науці, а через то не дає й доборотн ся
тайским муром від впливів культури і ци ви, як на приклад сенат університету цісаря красшого прожитку, зводить єго на біду.
Що то помогло би народови, колиб єму
вілізації, дух поступу втискає ся до росий- ФранцИосифа. Але що є такі люди на публичдавали
тілько ґрунта або гроші, або заробок,
ского царства з кождою. новою зелїзннцею, них посадах, що є навіть цілі такі уряди в краю,
коли
він
темний, неписьменний? Коли би на
з кождою новою школою, яка-б она не що можуть діяти ся і діють ся справді такі рібула, а все те підтинає корінь абсолюти чи, які я оповів, про то сьвідчить тяж ке, а, як приклад звільнили єго від усіх державних і громадских податків, коли би навіть єго -маєток
зму і деспотизму. Нелад, перекунство, са де, то і безрадне положене руского населеня.
моволя і всякі иньші прояви деспотизму
Я не хочу показати тілько самий чорний збільшили в двоє і в троє, то й тоді того добра
виступають самі яко вороги сеї системи і бік нашого житя, а ясні, добрі боки затаювати, не довго не стало би і ніхто не міг би заручи
підривають єї єствованє. Невдоволенє з та щоби все виглядало як найтемнїйше. Ні, я того ти, що вже людям на всі часи буде добре.
ких відносин проникає в серця і голови і в гадці не маю. Я не хочу бути несправедли Більше вчений суперник зараз найде спосіб, аби
богатих і убогих, високопоставлених і сі вим і обмовляти невинних людий; скажу прав від темного чоловіка забрати то, того в него
ромах, а перед в усім веде унїверситетска ду: велика, а може, й більша частина неруских більше.
В нашім краю так і є, що чужинці, котрі
молодїж, одушевлена змаганямн до волі і урядників і інтелїґенциї в краю досить прихиль
на рускому народови. Але отся ліпша частина прийшли і все ще приходять у Буковину, не
сьвітла.
Але не лише на унїверситетску моло таки не розуміє натури і душі руского народу. боять ся за свою мову і жиють добре; а тим
Руский нарід має па кождім кроці діло з часом рускі люди, що жиють на місцн, найбіль
дїж налягла важка рука царства темноти,
але й на всі немосковскі народ» своєю чужими урядниками і інтелїґенциєю, котрі ча ше зазнають кривди у своїв мові, збідніли, таи
немилосерною
системою
о б р у с є н і я. сом не знають і слова по руски; через то й чує тепер покидають свою батьківщину. Коли пер
ГІрнбалтийскі краї нїмецкі і до недавна ся осироченим, опущеним, безпомічним — і сам ший раз Русини вивандрунйли з Буковини, я о-

Внутрішні відносини в Росиї.

Русини на Буковині.
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бракував у кіцманьскім повітї, що хто мав з тих
людий, що утікали за море, і показало ся, що
на сто таких переселенців 85 були тілько х а 
лупники, а ґрунту мали найбільше пів фальчі.
Так то темнота звела людий цілком на біду.
Тут їм навіть їх стару славяньску церкву відби
рають, а тут знов тратять люди попросту ґрунт
під ногами.
Звідки така біда спадає на нарід, того на
ші люди, що по нинїшний день загалом взявши
ще невчені, не розуміють; онн бачать тілько, що
годі збути ся біди, она все звідкись бере ся.
І як то наші люди звичайно не знають собі ані
порадити, ані помочи, они зараз внвандровують.
Забирають ся з краю перед часом і не з ро
зумного рахунку, як у других народів, тілько з
тої причини, що сама держава, можна сказати,
не дає їм у своїм ріднім краю прийти до р озу
му та до добра і не дає їм хоч потроха тих
способів до житя, які в нинїшних учених часах
можна людям подати.
До чого може довести занедбане і переслі
дуване якогось народу, на то не треба шукати
ліпших прикладів, як Русини дають: бо тілько
темний чоловік, що не знає правдивих п ідїй
міг би сказати, що Русини не піднесли би ся у
всім і не зросли би в силу, коли би їм не ки
дали па кождім кроці колод під ноги. Істория
сего народу вчить, щн він від 13. столїтя аж до
часу, як утратив свою свободу, міг що наймен
ше зрівнати ся зі всїми тодїшними розвитими
народами.
І хоч такі річи діють ся, Єго Ексцелєнция
пан президент міністрів каже, що »в Австриї
про се й мови не може бути, щоби хтось нарід
переслідував!»
Се правда, що Русинам у Росиї і в Угор
щині ще гірше веде ся, як австрийским Руси
нам. Але з того ще не виходить, аби й австрий
ским Русинам мало так зле поводити ся, як
тамтим. Се би і самій Австриї зашкодило, як
бу такий вірний нарід, як Русини, мав нівечити
ся так, як в Угорщині або в Росиї.
(Дальше буде).

Інтерпеляция
посла Ол. Баріпьского і тов. па 96. зас'іданю X I I I
сесіїі дня 24. лютого 1902. р., до цілого ц. к. м і
ністерства.
Язикове питане управнльнене для Галичи
ни мінїстерскими розпорядженями з дня 9. лип
ня 1860. р. ч. 10.340, з д. ЗО. жовтня 1861. р. ч.
9,962, з д. 5. червня 1869. р. ч. 2.354.
Хотяй сї розпорядженя не обнимають ц і
лий обсяг, на якім населене приходить в стич
ність з властями, та не управильнюють всіх
случаїв, отже е недостаточними, то і ті розпо
рядженя власти не узгляднюють, так що уряди,
винявши немного случаїв, з руским населенем
зносять ся на польскій мові.
Наводимо поодинокі случаї, де власти зне
хтували повисші приписи:
1. Після розпорядженя з дня 5. червня
1869. р. ч. 2.354 припоручено слідуюче:
»ГІідвласні міністерствам внутрішних справ
власти і уряди, іменно фінансів, торговлі та
рільництва, а також для краєвої оборони і публичної безпечности, опісля ц. к. краєва рада
шкільна і ц. к. суди, так у внутрішній службі,
як також в зносинах з краєвими і війсковими
властями, урядами і судами в краю мають ужи
вати польскої мови. Приписи про зносини вла
стий, урядів і судів з партия.ми, з некраєвими
властями, з корпорациями і громадами остають
теперішним розпорядженем ненарушені».
Отже з сего виходить, що кореспонденция
краєвпх властий і судів з греко католицкими
парохіяльними урядами має вести ся не на
польскій мові. Однак діє ся противно, а для ооправданя сего відкликують ся раз на перека
заний круг дїланя, то знов на те, що парохіяльні уряди є метрикальнимн урядами, і веде ся
кореспонденция на польскій мові, хотяй парохіяльні уряди не є краєвими урядами.
2. Розпорядженем міністерства судівництва з дня ЗО. жовтня 1861. р. ч. 9.962 припору
чено, що на случай, коли протокол має спису
вати ся на рускій мові, нема причини, щоби і
вступ протоколу не був списаний на рускій мо

ві. Наперекір сему приписові! висшчй краєвий
суд розіслав підвласним собі судам друки на
рускі протоколи зі вступом, списаним на поль
скій мові.— (Доказ в прилозї).
3. Мінїстерским розпорядженем з дня 9.
липня 1860. р. ч. 10.340 розпоряджено, що »всї
судейскі власти при службовій стрічи з партиями
мають завсїгди послугувати ся лише зрозумілою
мовою для вартий, як і їх переслухаия, так са
мо сьвідків і знатоків при судових розправах
треба взагалі прпнимати на нїмецкій, польскій,
або рускій мові після сего. чи один або другий
з тих трех язиків є матерною мовою нартиї».
Сей припне зовсім не припущено до вико
нана, протоколи з рускими партиями знимають
ся на польскій мові, урядники до тепер не з н а 
ють рускої мови, так що по рускн зложені зізнаня сьвідків записують не завеїди вірно в
протокол по польски.
Адвокат др. Дутчак хотів зложити адвокатску присягу в президиї висшого краєвого су
ду у Львові — на рускій мові: се відкинено єму
і єго примушено заприсягнути нїмецку роту
присяги. Високе міністерство може набрати пе
реконана через судових інспекторів, що сего
розпорядженя зов іїм не придержують ся, а ко
ли тут і там виїмково приймуть який протокол
на рускій мові, то се стало ся лише під загро
зою внесена жалоби.
4. Згадане мінїстерске розпорядженє зара
джує дальше:
• Коли нема під рукою жадного поданя,
жадного устного предложеня, ані протоколярноного преслуханя, повинно уважати ся на те,
щоби виготовлене наступило в сій із згаданих
мов, яка є материою мовою дотичної партиї. Се
заряджене обовязує всі галицкі власти для всіх
виготовлень, отже для всіх рішень, заяв, пові
домлень, візвань, нрипоручень і т. и.«.
Се збуває ся майже без виїмки на поль
скій мові. Доказу на се могуть достарчити дру
ки замовлювані судами.
Для зображеня, як сей уступ наведеного
розпорядженя виконує ся, пригадати бодай сей
випадок, де руских соймових послів завізвано
на сьвідків до суду польскими візванями, та що
они бачили ся примушеними, внести задля то
го інтериеляцию до правительства в галицкім
соймі.
З політичних краєвих і повітових властий
фінансової краєвої і повітових дирекций руский
язик є формально виключений; від сих урядів
не дають руским партиям ані візваня, ані рознорядженя, ані якого-небудь рішеня, а коли су
ди ще десь-недесь послугують ся рускою мовою,
то урядники других властий твердять, що они
не обовязані присвоїти собі знане рускої мови
та висказують ся супроти руских партий, що
они радше говорили-б по китайски, чим по
руски.
5. »Устна кінцева розправа, оновіїценє і ви
готовлене вироку в карних справах має насту
пити на нїмецкій, польскій або рускій мові, п і
сля того, чи одна або друга мова є матерною
мовою обжалованого».
Як і виспіє наведені уступи згаданого роз
порядженя, так само і сего уступу зовсім не
узглядняють. Доказів на се є досить в актах
судів і треба дивувати ся, що сї надужитя не
спостережено при судових візитациях.
6. Дальше заряджує висше наведене роз
порядженє:
•З огляду на урядові зносини з властями
та урядами що-до урядової мови, належить з
громадами поводитись на рівні з партиями».
Сей послїдний уступ наведеного 'розпоря
дженя не є ліпший, як попередні уступи і коли
не узгляднює ся перших уступів, то і сей уступ
поминають зовсім. Навіть громади формально
примушують, иослугувати ся в кореспонденцнї
з властями польскою мовою, щоби урядникам,
які не знають рускої мови, не перебивати їх
байдужностп. Молодші урядники навіть не сьвідомі, що істнують подібні розпорядженя, тим
більше, що їх зовсім не примінюЄ ся в практиці.
Таке нехтованє язикових розпоряджень під
копує довірє населена до властий та заострює
в високій степени роз'єднане обох, замешкую
чих край народів.
Опираючись на попередно наведенім, ста
влять підписані запитане до високого прави
тельства:

1. Чи високому правительству відомі сї
язикові надужитя, се нехтованє істнуючих язи
кових розпоряджень ц. к. урядниками ?.
2. Які міри думає ужити високе правительство, щоби запобічи сим язиковим надужитям,
вимочи послух для дотичних розпоряджень та
унеможливити вкраданє ся на урядничі посади
особам, які не знають руского язика?
Відень, 18. лютого 1902.
Б а р в і н ь с к и й , Романчук, Василь Яворский, др. Жітнїк. др. Гладишовский, др. Король,
др. Шустершіч, Пігуляк, др. Ґреґорчіч, Чічкар,
Спінчіч, др. Стоян, др. Грубан, Поґачнїк, Пфайфер, Повше, Берке.

Державна рада.
На вступі вчерашного заеїданя президент
ґр. Фетер повідомив палату, що львівский суд
домагає ся виданя пос. Брайтера. Відтак відчи
тано внесеня та інтерпеляциї, між якими нахо
дить ся нагле внесене нп. Р і ґ е р а , Н е р н е р с т о р ф е р а і Д а ш и н ь с к о г о взиваюче правительство до предложеня до 8 днів
прасової реформи.

Пос. Р і ґ е р підпираючи наглість внесеня,
пригадує заіювідженє єї в престольній промові.
Мимо того реформи нема, а конфіскати і проце
си здержують розвій дневникарства в Австриї.
Бесідник обговорює практики прокураторів і ви
ступає против заказу кольпортажі. Коли нравительство не предложить проекту до 8 днів, то
палата сама єго предложить.
Др. К е р б е р заявляє, що відповідно до реґуляміну дискусиї не буде займати ся істотою
річи, лише зазначує, що лекше є поставити на
гле внесене, чим випрацьовувати закон. Правительство займає ся тепер важними справами,
замотаними і трудними переговорами з заграницею, підготованєм торговельних трактатів, а
мимо того занимає ся випрацьованєм зрефор
мованого, правового закона.
Пос. Ґ р о с доказує конечність реформи
прасового закона та заявляє ся за наглостию
внесеня. — Пос. Р і ґ е р .стратив слово задля
неприсутности в салі, замкнено дискусию і по
промові ґенерального бесідника рго пос. X о ц а
— відкинено наглість внесеня.
З дневного порядку приступлено до даль
шої
подрібної дискусиї над буджетом.

Пос. Ґ л є к н е р виступає Остро против Анґлїї з причини бурскої війни, закидає Австриї
зломанє невтральности. Вступає ся за підвиспіенем жолду воякам і критикує остро економічні
відносини Угорщини зглядом Австриї. Кінчить
заявою, що буде голосувати за буджетом в на
дії, що цравительство буде рішучо боронити ін
тересів Австриї.
Пос. С п і н д л є р (Молодочех) обговорює
справу видалюваня австрийских підданих з Ні
меччини. В двох послїдних літах видалено з
одного опольского округа 3450 осіб, коли тимчасом у нас Прусаки є директорами і управите
лями промислових заведень з товстими пен
си я ми.
По замкненю дискусиї промовляли ґ^неральні бесідники Кінман рго і Бянкінї сопіга, а
відтак в голосованю принято титул «Спільні ви
датки». Відтак приступлено до етату міністер
ства внутрішних справ, іменно до першого ти
тулу: «Центральний заряд».
Пос. Ф о р м а н е к внравдї признає поступ
в політичній адмінїстрациї, але підносить ріжні
заміти. Ж адає ремунерациї для тих урядників,
які володіють двома або трема краєвими язи
ками. Відтак промовляли пп. Ґрацгофер і І рушль.
Пос. Біндер жалує ся на велике перетяженб адмінїстрацийних властий в Галичині. Ж адає
утвореня нових урядів низшої інстанції! та упрощеня поступованя і заведеня устної процедури;
домагає ся системізованя канцелярийних уряд
ників і слуг. Порушує з черги справу еміґрациї
та жадає підпираня промислу в Галичині. Під
носить потребу нового полїцийного права і при
гадує жаданє Львова, Перемишля і Кракова реорґанїзациї полїциї. Годівля худоби в Галичині
утруднена через ветеринарийні приписи та че
рез самоволю намісників Чех і Австриї низшої,

з
які зовсім замкнули границю для довозу галиц
кої худоби. Бесідник жадає звороту коштів для
Кракова і Бялої за побудоване контумацийних
заведень та вкінціі полемізує з виводами пос.
Василька.
На сім перервано наради. Пос. Д о б ош и н ь с к и и складав мандат до петицийної комісиї,. а пос. Ф о ґ л є р інтерпелює іцо-до полаго
джена закони про відвічальність електричних
зелїзниць.
Слідуюче засїданє в понеділок о 3. годині'
пополудня.

Пора відновити передплату!

Н о в и н к и.
— Календар. В н е д іл ю : гр.-кат. Теодора;
рим.-кат. Симплїция. — В п о н е д і л о к : гр.-кат.
Льва папи: рим.-кат. Кунеґунди. — В і в т о р 
і ї нк: гр.-кат. Архіїпа, Теодога;
рим.-кат. К ізиміра.
— При зміні" місяця просимо наших ВПов. Пе
ред.їлатників відновити передплату і вирівнати
залеглости, бо інакше будемо приневолені здер
жати висилку часописи.
— Реколєкіиї для Вч. Духовеньстаа. Виділ То
вариства св. Ап. Павла подає до відомости, що
реколєкцчї духовні для Вч. Духовеньства відбу
дуть ся па днях 11, 12, 13. і 14. н. ст. марця
1902 в львівскій духовній семинариї, улиця Коперннка ч. 36. Перша наука зачне ся 11. марця
с. є. ві вторник вечер. Ж елаючі взяти участь
в тих реколекциях, зволять повідомити Гінділ
Товариства принайменше два дни наперед.
— Тарасове сьвято в Дрогобича Гуска дрогобицка молодїж устроює в неділю дня 2. марця
с. р. в сали Гімнастичній в Дрогобичі! вечерниці
в честь Т. Шевченка з такою програмою: 1)
Вступне слово (виголосить Ви. п. судин Йойко).
2) Пісня «Щасть нам Боже». 3) Відчит (вигололить Вп. н. Кузїв). 4) Піснь «Хто за нами». 5)
Деклямацня „І свитає і смеркає». 6) Піснь «Та
не люблю я». 7) Деклямацня «Вихор, громи».
8) Піснь >0 Маріє» 9) Деклямацня «Наша Русь».
1(і) Піснь «Де є руска вітчина». 11) Деклямацня
«СотвОритель сьвіта». 12) Піснь «Ой пішла-б я
на музику". 13) Деклямацня «Провидїнє». 14)
Піснь «Знаєте причину». 15) Деклямацня «Потїшенька батька» 16) Іііснь «Здоров будь рідний
краю». — На закінчене забава і танці. — Поча
ток о год. 7*/2 вечером. — Дохід призначений
на добродійні цїли. — Вступ І К.
— З Кракова пишуть нам: Вчера (дня 27. лю
того) відбув ся в Кракові загально-академічний
комерс пі і проводом тт. Сиручка (Поляка) і ’ Я
римовича (Українця). На порядку дневнім сто
яли два реферати, один польский, виголошений
т. Ж улавським п. з. «Становище молодїжи зглядом москвофільських течій у польській суспіль
ності! і австрийська Вжесня», другий руський,
виголошений т. Темницьким п. з. «Становище
української молодїжи звлядом москвофільства
в українській суснільности». Зверну увагу го
ловно на другий реферат, бож він безіюсередно
нас обходить. Розкажу передовсім один цікавий
факт, який зайшов підчас промови т. Темницького, а який сьвідчить, що і ту суть засліплені
шовіністи. Коли іменно т. Темницький (як се
дотепер ми в Кракові практикували) зачав свою
промову по українська, підняли деякі з Поляків
галас і шум, з серед котрого мож було почути
слова: »ро роїзки іпоміс», «піе гоги ш іету», »(,о
з/капсіаі, £еЬу акасіетік піе и т іа і ро роїзки»
і т. п. Розумієть ся, найшлись деякі розумнїйші
Поляки, котрі спротивились такому некультур
йому жаданю своїх товаришів. Коли утишилось,
начав т Темницький свою промову знова по
українськії і заявив, що говорить по українськи
не з якогось шовінізму, але тому, що польської
мови добре не уміє і що думає, що самим По
лякам. не дуже бул оби прпятно, колиб він шкалював їх мину. Приступив опісля до самої іеми
і говорив. що москвофільство у нас ріжнить ся
зовсім від москвофільства у иньїи їх Славян, бо
коли у них москвофільство оперте на Грунті по
літичнім, то у нас є воно неґациєю своєї влас
ної нациї, так, що кожднй москвофіл серед у
країнської нациї є заразом ренегатом свого
власного народа. Розумівсь, що такими людьми
погорджує уся сьвід ома українська суспільніність
— тим б іл и те, що наші москвофіли — се л ю 
де без ідеї, прямо підлі, котрі надуживають і
релігії і несьвідомости народу лиш на те, щоб
його отуманити. Поляки мають дуже хибні по
гляди на нашу суспільність. Іменно уважають
они москвофілом кождого, хто-б лиш виступав
против Поляків. А тим часом так не єсть». —
Та при тім знова повстав крик і деякі стали
кричати: »№е гоги ш іету», «ро роїзки» і т. д.
І коли знова трохи успокоїлись, заявив г.- Тем
ницький, що ради спокою буде вже промовляти

по польськи, хоч дуже дивує його сей шовіні ка, так, що той опісля зробив з него свого най
стичний настрій деяких польських академиків. більшого вірника. Гессельшверт возив короля
А в дальшій своїй промові зазначив, що хибне по Швайцариї, відтак їздив з ним до Парижа,
є понятє деяких Поляків — начеб Українці бу а в 1881. р. завіз єго перший раз до нової чу
ли якимись їх приятелями або приклонниками. дово збудованої і украшеної палати на острові
Вони вправдї не є ворогами польського народу — в озері Хієм. Як звісно, король Людвик II був
але завзято борють ся з сею часию польської несповна розуму, і видавав множество гроший
суспільності!, котра держить керму галицької на всілякі непотрібні палати і театри, так, що
самоуправи — котра змушує 700 руських ака наробив був довгів на 13 і пів мілїона. марок. В
демиків, кинути рідний край і сей університет, Бавариї тоді загально говорено, що тому всему
котрий по всякім Божім і людськім праві їм на виноватий вірник короля, старший стаєнний Гес
лежить ся. На тім закінчив т. Т. свій реферат. сельшверт, котрий тихцем раїв єму всіляких
Наради (головно над першим рефератом) лихварів. Обурене на Гессельшверта стало ще
тягнуля ся дуже довго, так, що по ухваленю ре- більше, коли розійшла ся була чутка, що король
золюциї з першого реферату голова зборів, з а  піелав свого стаєнного до Петербурга а навіть і
для спізненої пори відложяв наради на другим до турецкого султана, позичати гроший. Дня 8.
рефератом до слідуючого комерсу, який н ко мая 1886. р. дав був король Гессельшвертови
роткім часі" для тої справи має скликати ся.
на письмі повну і необмежену вдасть усунути
/. Я.
веіх міністрів, і утворити нове міністерство під
Іменованя. Професор львівского університе своїм предсїдательством. Так мало-що не став
ту, радник двору др. Людвик Цьвіклїньскнй, іме Гессельшверт президентом міністрів. Видко, що
нований мінїстерияльним радником в міністер Гессельшверт сам того перепудив ся, бо подав
стві просьвіти з титулом і характером секций- то до відомости свого начальника, і то стало
ного шефа в місце теперішного віцегірезидента ся одною з найважнїйших причин, задля кот
рих короля Людвика II усунено з гірестола і угалицкої шкільної ради. и. Едвина Піажека.
Др. Теодор Галій, конципіє іт при прокура- становлено реґенцию. Короля вивезено опісля
ториї скарбу в Чернівцях іменований конце- до замку БерГ над Штарнберґским озером, де
пістом.
єго мав доглядати лікар Гудден. Підчас проходу
— З нотарияльних кругів. Мінїстер судівництва над озером король скочив до води, і утопив ся,
переніс нотаря Франца Шелєвского з Грималова а з ним утопив ся і лікар, що хотів єго ратувадо Перемишлян та іменував нотарияльного кан ти. Про старшого стаєнного люди скоро забули,
аж ось єго смерть пригадала знову цілу сумну
дидата Войтїха Маєра нотарем в Грималові.
історию, і ту ролю, яку він в ній відограв.
— Прогнане двох техніків. З а демонстрацій
— Конкурс на посаду міского ветеринари роз
львівскої молодїжи перед росийским консула
том нолїция зарядила Оезпровллочне прогнане писує магістрат Городка з платнею 1400 К і
двох Поляків студентів львівскої політехніки з трема 5-лїтями но 200 К. Ііоданя можна вноси
границь з Австриї. Оба студенти є підданими ти до дня 15. марця с. р.
росийскими і колиб їх відставлено до границі,
- - На фонд академічної молодїжи зложив в на
то не оминула-б їх каторга. З а старанєм стар шій Редакциї ВИ. о. Іван Попель з Довгополя
ших впливових Поляків намісник дозволив обом 20 К; разом від 18. лютого с. р. 41 К.
технікам покінчити сей курс на львівскій техні
ці, а від їх теперішного поведеня буде зависїти
дальший побут в Австриї.
Наука, штука, література.
— Робітня гроший. В Будапешті увязнено ар
тилериста, що міняв фальшиві коронівки. По
Любляньский «З іоуєпєс» почав друкувати
нитці дійшла поліцая до клубка і викрила, що
в магазині оружя 14. полку кріпостної артилє- в фейлетоні повість Володомира Короленка п. з.
«Сліпий музика» в перекладі п. Крілїча.
риї вироблювано коронівки з цини.
— Кольоман Надь, один з молодих але тала
— Руский народний театр під дирекциєю Мих.
новитих угорских різьбарів, помер недавно на Губчака переїде з Долини до Калуша і там по
пискову і ратичну пошесть. Надь працював над чавши від 4. марця дасть в сали Ляндсманів
якимсь твором, до якого уживав ягнят яко мо- вісім представлень, ‘добираючи що найлучші
делїв. Одно з ягнять занедужало, а різьбар до штуки. На перше представлене’ ві вторник дня
глядав єго сам. Аж перед кількома днями Надь 4. марця відограє «Пісні в лицях» комічну^оперу
дістав горячку і перенесено єго до шпиталя. З в актах Кропивиицкого і Порошина.
Ту лікарі ствердили, що Надь має гіисково-ратичну недугу, якої набрав ся від ягняти. Мимо
старанної лїкарекої опіки, різьбар помер.
— З редакцийних кругів. Маврикий Йокай, слав
ний угорекий повістиписатель, є начальним ре
дактором дневника Ма^уаг И е т г е ї а заразом
Рим, 1. марця. Прибули ту окремі місиї анбув фейлетоністом в Резіі Нігіар, На днях Йокай одержав лист від видавців Резіі Нігіар-у, ґлїйска і нїмецка з нагоди папского ювилея.
братів Лєґради. з донесенєм, що зривають з ним
Атени, І. марця. Грецкий мінїстер судівниумову задля сего, що Йокай в своїм дневнику цтв.’ в наслідок якоїсь поєдинкової справи по
критикував політичні погляди Резіі Нігіар у. На
жадане Иокая братя ЛєГради виплатили ему ці дав ся до димісиї.
Вешинґтон, 1. марця, Кн. Генрих пруский
лорічну иенсию. Ся справа викликала сензацию.
Товариство «ІІатефіого» відбуло тайну нараду відвідав вчера родину през. Рузвельта в єї мев сій справі, а вислїдом наради була величана шканю.
овация в честь Иокая.
Толєдо (Іспанія), 1. марця. В Мадритейос
— Добрі жнива. У Відни було сих мясииць прийшло до розрухів. Демонстранти підпалили
1.767 вінчань.
цловий уряд і перервали телеграфічні дроти.
— Розрухи студентів в Росиї 3 Петербурга
Букарешт, 1. марця. Сесию парламенту про
доносять, що в наслідок студенгскіїх розрухів в
довжено
до 10. марця. Палата послів приняла
Москві, 250 студентів та иньшнх осіб засудж е
но в полїцийній дорозі на арешт від тижня до вчера предложенє в справі заосмотреня на
старість.
трех місяців.
Льондон, 1. марця. Після урядового спису,
— Відповідь хвали-бідам. Анґлїйскі Генерали
і полководці в полудневій Африці часто виси було в остатних днях в відділі Дометса 119 ра
лали телеграми до льорда Кітшенера з донесе нених Англійців.
нєм, що бачили Бурів і вислали за ними кілька
Гранатів і куль карабінових На кінця телєґрамів звичайно додавали: «В битві богато Бурів
ЛЬВІВСКА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА.
звалило ся з сідла». Кітшенеровн було за мног > такої самохвальби і він відповів на одну т а  Дня 28. лютого с. р.
За 50 к л ґ.
ку телеграму ось як: Надію ся, що Бури не пі Пшениця р г іт а 9.00—9-10. Пшениця серетонкій ся, падаючи з сідел».
дна 8’70—8'80. Ж ито р г іт а 675 - 6 ’85. Ж ито
— Замах на пруску княжну. З Монахова доно середнє 6-60—6-75. Ячмінь броварн. р г іт а 6-50—
сять: Коли полуднево західний поїзд експресо- 6.25. Ячмінь на пашу 5 50—5 75. Овес двірский
вий з Берлина переїздив коло Ратисбони, *\тось 7-60—7-25. Овес хлопский 6'75—6-90. Кукурудза
кинув два камені у вікна реставрацийного ва р г іт а 6’10—6.20. Кукурудза середня 5'90—6-00.
гона і вибив одну шибу зовсім, а в другій зр о  Насїня олійні: ріпак зимовий 13-75—14-00; лен
бив лише діру. Коло вікна сиділа княжна Фри- 1250-12-75; сїмє 9 5 0 —975. Конюшина червона
дрихова Каролева, що їхала до Фльоренциї, але р г іт а 5300—6 Г00. Конюшина червона середня
єї нічого не стало ся.
, 48-00—5200. Конюшина біла р г іт а 65 00 —100-00.
— З почтилїона кандидат на міністра Недавно Конюшина біла середня 0-00—0-00. Конюшина
помер в Монахові давнин слуга баварского ко шведска 50.50—70.00. Тимотка 30.00—36.00. Аниж
роля Людвика II, старший стаєнний, Кароль плоский 0’00 —000. Аниж округлий О’ОО —0-00.
Гессельшверт, котрий з почтилїона мало-що не Насїня струкові: горох до вареня 8-50— 12-00; го
став міністром. Смерть сего чоловіка нагадала рох на пашу 7-50—8-00; бобик кіньский 6 0 0 —
Баварцям, ба й цілому сьвітовп сумну історию 6-25: вика 8'00 —8-50. Отруби 0 00 —0 00. Хміль
королївскої родини баварскої, котра закінчила о-оо-о-оо.
ся була в 1886. р. страшною катастрофою. Гес
сельшверт зачав був свою службу як почтилїон
у баварского князя Альберта, і вже від 1866. р.
мав велику ласку у баварского короля Л ю дви

Т е л єґр а м и .
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Поетичний зїльник.
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А старість лізе й нахиля

Старість — не радість.

Мене під гостру косу — смерть!
Василь Швавв.

З бурливим вітром хлюпотить
На дворі дощ всю довгу ніч...
Не спить.. Серце сум гнітить...
Забутись з дум важких не вміч:

В час горя і муки ..
Глянь лиш на мене!
В час горя і муки,
В хвилях зневіри, грізної розпуки —
Твій зір журбу мою віджене:
Глянь лиш на мене!

П РО ЛЄ ТАР. .

Веселі дні мої на вік
Перемінились на сумні,
Як літа час хуткий на бік
Звернув, потяг на осени1

Тьма тисне ся в вічі; в лице затинає
Пекуче студена хуґа-метелиця.
Кров стине і в серці як камінь ствнаєсь.
В жолудку бушує голодна чортиця.
О, люди! хоч шматочок хліба!

Як осінь нищить, загриза
Розкішне літо без жалю,
Так старість стиха підлїза
Зажерти молодість мою!

І мов до мене!
Коли сум огорне
Душу й зневіра овіє мя чорна —
Твій звук огріє серце те студене
Мов лиш до мене!

Стогнанєм кормлю ся і сльози спиваю,
Та пяний качаюсь в болоті і в калі.
Зі злості, рву тіло, шматую, кусаю,
І в горло толочу, — заткати скрижалі.
О, люди! подайте відраду!

Розкішним кучерям кінець;
У сїдинї вже, як в пуху;
Не йдуть і ночи у танець
І стан згиняєть ся в дугу!

Горнись до мене!
Вічною любвою
Днесь лине дух мій за тобою,
До тебе серце рвесь шалене:
Горнись до мене!

Вже серце ся корчить, меньшає, стягаєсь,
Ваоить ся, клекоче, пінить ся та грає;
Рікою страданя, розпуки сновняєсь...
Ще хвиля тай трісне — як грім заридає:
Суспільність гірш ката жостока, без
[серця!
Петро Карманьскнй.

В очах палких огонь стуха;
Не гра, як перш, на щоках кров,
(Кохана) дівчина глуха:
Вже не вчуває про любов...

Остап Луцький.

Як птаха на зїму — моя
Пірхнула молодість геть, геть...

Господиня

С0Ю 88ЕІІМ Егпезіа Тііогпа.
у Львові, в пасажи „ГЕРМАНА" ул. Сонїшна
Небувала, сензацийна програма!
від 15. до 28. лютого 1902.

При співучасти війскової музики 24. н. п.
1) Увертура і кінематограф. 2) Велика песя
лантоміна В. Імманса п. з. «Пригода на ловах*,
в якій беруть участь 1 пані, 2 пани і 9 гарних
расових псів. 3) І_а і йо, парискі сьпіваки уличні. 4) Дружина ЗЬІІІу, еволюциї егинетских кро
кодилів. 5) Ева НаІІег, найзнаменитша даньска
субретка. 6) Вгапгііпі Тгіо, феноменальні акро
бати. 7) Без Ропіез, гарний терцет трансформацийний. 8) ТЬе Иіадага’8, подорож на телегра
фічнім дроті. 9) Без Ігоіз Оепизе, комічні вірту
ози. — 10) Американьский біоскоп, нова серия
образів.
Що дня о 8. год. вечером велике предста
влене. В неділю і сьвята два представленя. Що
пятницї Нідй-иТз представлене. Білети вчаснїйше можна замовляти і набути в конторі Пльона
при ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.

Одинока
(рекламована ..докторами")

для заряду дому і господарства, вдова середних літ, пошукує місця на скромних Підручна
услівях.
|
Близші інформациї в редакциї «Руслана*.

від найдавн. до найнов. часів

Всілякі

для старших, молодежи і пр.

вийшла з друку. Дістати можна: у Йосифа Застирця, Бережани, по 85 кр. з портом.

КУП О Н И

НАКЛАД А. ХОЙНАЦКОГО.
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2

вильосовані

• МСШШшУт^и та Вигадки
яіршом і прозою.

2 Сей справдїшний калейдоскоп віршів та до 2
• бірпих дотепів стане пригідною розривною, •
2 особливо в подорожі,, в почекальнях та вза ■
2 галі В ХВИЛЯХ нудьги, КОЛИ щирий СЬМІХ СКО•
рочує нам час і скріпляє духову силу.
•

виплачує без нотрученя

2

провізні або коштів

•

ц. к. унр. гал. акц.

Прехороше видане на велїновім папері сто ть ли
ше 3 норон.

Чистий зиск призначений па запомоговий
фонд академиків.
Замовленя приймає п. 3. Сушко, Львів, Ри
нок ч. 10. II п. і друкарня п. Вл. Шийковского,
Львів, Коперника ч. 5. — Також книгарня Тов.
Наук. ім. Ш евченка, Львів, Чарнецкого ч. 26.

Набути можна в Ставроліігійскій книгарні,.

•••••••■•••••■•••••••«Є!•’

Контора виміни

Альманах руско-україньских богословів.

••••Ж вїФ О '

Лев Лопатиньсний.

•

цінні папері

Вже вийшов

Істория
рускої літератури

Д | .У Р О В Л ІШ ІІ

Б А Н КУ

«в*-Сів

Д ІД |

з оФІцинами, садом і огородом
в БЕРЕЖАНАХ (ч. 4. побіч ставу)

Гіпотечного.

продам сейчас за 4.000 зр.
І

Зголошеня приймає Редакция «Руслана*.

І
В КАНАДУ І

Хто ще не читав і
ФРАНЦА

М ЕШ КА:

т Д р а м а на с е л і
ціна 70 сот.

як і до всіх других заморених земель переправляє
V

НАЙДЕШ ЕВШ Е
повсюди знакома фірма:

В. К А К І ^ К Е І Н і і
Н А М В О Є , Регбіпапгівігавве 15.

.«
. х.
2 Поки хто иіифкарту купать, нехай зрівнае мої ціни з цінами
агентів корабельних.
1— 10

Видає і відповідає за редакцию Лев Лопатиньсний.

і того самого автора:

НАГУЛА
ціна ЗО сот.

оповідана з житя Словінців в перекладі І- Кузїва
нехай як найскорше замовить сї дві книжочки в Наук.
Товар, ім. Шевченка, ул. Чарнецкого 26, або в Ставропигійскій Книгарня ул. Руска у Львові.

у

З друкарні В А. Шийковского.

