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Львів, Субота, дня 23 лютого (8. марця) 1902.

Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвят
О о'із год. пополуднії.

передплата
ва «РУСЛАНА» виносить:

в Австриї:
на
на
на
на

цілий рік . . . . 20
пів року . . . . 10
чверть року . . . 5
місяць . .
1-70

Редакция,

. .
або
на пів року . .
або
Поодиноке число

16 рублів
36 франків
8 рублів
18 франків
по 16 сот.

адмінїстрация

і

експедицин «Руслана» під ч. 1.

кор.
кор)
кор.
кор.

пл.Домбровского(Хорунщини).Екс-

За границею:
на цілий рік

Річник VI.

»Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: а не возьмеш милости і віри не вовьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.« — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. ПІашкевича.

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

1904 р. то є від 1. вересня 1903, і всі риі Сильвестер Вітошиньский. Найліпшим дока
держави мають уніфікувати цукрове цло зом ДІЯЛЬНОСТІ! сего комітету є се, що в корот
на б франків. Ми певні, що австрийско- кім часі, бо ледви в протягу ДВОХ місяців ВІДОугорскі відиоручники поборювали скілько слав сей комітет до головного комітету у Льво
(X) Хоч в раді державній веде ся бу- мога сей предлог, бо відиоручники мусїли ві суму 900 К, зібрану в Сокали і околиці. Ту
джетова розправа, в якій речники підно мати переконане, що сей предлог не може треба відзначити і виславити громаду Угринів,
сять нераз важні політичні справи, звер бути корисний ані промислови ані рільно- де місцевий діяльний патріот о. Смулка так
нена головна бачність на економічний пе му господарству. Під напором межинарод- умів розбудити національне чувство в своїй пареворот, який може викликати цукрове пе- ного примусу і загрожені реторзийними рохії, що не тілько поставив величаву муровану
ресиленє. Саме тепер відбула ся в Брук цлами, була і Австро-Угорщина приневоле церкву, приєднав для товариства «Просьвіта»
селі конференция межинародна н сій спра на полишити опір і прилучити ся до брук дуже много діяльних членів, але тепер зібрав
ві, на якій лн ґлїя вийшла побідно. Що не сельскої конвенція’. Але відпоручники на на потреби академиків квоту 173 К і єї вже
веліла она осягнути доси на нідденно-афри- шої монархії не вийшли без. успіху. Всеж яко другий даток на сю ціль переслав. Мала
каньскім боевищу, се повело ся їй в Брук- они перевели цінну постанову в договорі, громада Нусмичі переслала просто до Львова
селї: там Анґлїя перенерла свої домаганя яка дає обезпеченє краєвій продукція' пе 200 К.
і уміла здобути для них признане. Дванай ред чужою конкуренциєю в державі. Дер
Дальшою, дуже потішаючою появою є у
цять списаних на папері артикулів- забез жава, котра наслідком установи 6 франко нас в Сокали, засноване перед роком руске по
печує Анґлїї успіх. Наколиб так можна вого цла потерпить через привіз чужого вітове Товариство кредитове котре дуже красно
було за грозою реторзийного цла завою  цукру, може відкликати ся до бруксель- розвиває ся під проводом о. професора Раковвати Бурів, то без сумніву Чемберлєн у скої конференції о підвисшенє цла. Бодай ского і адвоката д-ра Петрушевича; в першім
жив би був сего способу против ворогів найгірше хотіли відпоручники Австро-Угор вже році свого істнованя циказує обороту над
Анґлїї в Африці, сего самого способу, ко щини відвернути, позаяк зважаючи на про- 50.000 К. Оба ті ревні патріоти жертвують без
трим загрозив енропейскнм державам,- на дукцийні обставини мусїли побоювати сн, корисно для сего руского товариства не тілько
колиб не схотіли узнати артикулів, які Лн що загально установлене на 6 франків цло свої сили і час, але др. Петрушевич відступив
ґлїя бажає ввести в житє.
не дає ніякої охорони для австрийскої про також зовсім безкорисно па сю ціль і одну пой
Бруксельску цукрову конвенцию дове дукція. Однак хоч ся засторога є певного няту свого помешканя, за що належить сн єму
дено до кінця мимо найзавзятїйшого опо рода успіхом, який дає спромогу відпору, прилюдна подяка. Дай Боже кождому місту
ру поодиноких відпоручників держав, осо але заразом показує, що конвенция є не-' богато таких щирих людий, як ті два мужі,
бливо Австро-Угорщини. В остатних тижнях безпечна.
а певно наша народня справа стояла би інакше.
було багато біганини, безнастанного телєВикличе се велике зачудованє, але не[ Та на жаль піднести треба, щ о передові Руси
ґрафованя сюди і туди, була справдешня буде несподіванкою, наколи парламенти ни сокальскі, що могли би своїм впливом бога
нагінка за конвенциєю, щоби її зробити мимо уложеного Анґлїєю межинародного то добра зробити, якось занадто рівнодушно
спроможно корисною, однак Анґлїя не по примусу будуть робити опір, який полиши відносять ся до сеї молодої інституциї, а деякі
дала сн в основних постановах ані троха. ли відиоручники. Рільники монархії дро- навіть не тілько свої власні, але і нубличні гро
Чиж такий вислїд осягнений придавленє.м жать на думку про довершене конвенція' ші поскладали у каси польскі, що виступають
всякого опору може вдоволити?і вважають обниженє цла нещастєм для неприхильно проти всего, що руске. А прецї в
Конвенция написана і лежить готова управи буряків цукрових. Се тим більше такій справі повинні устати всі особисті згляди,
до підпису. Відиоручники умістять на ній нещастє, бо не признано переходового а лучити повинна всіх одна гадка поліпшеня
свої підписи, навіть сі, що спершу не хо стану, якого домагали ся відпоручники долі нашого народу. У нас в Сокали як-раз сеї
тіли ані одного артикулу одобрнти. Длнто- Австро-Угорщини. Державне пособлюванє провідної гадки, сеї лучности просьвічених рус
го вже тепер вяжуть сн з ґенезою брук управи буряків признаванем якоїсь премії ких людий зовсім не видко. Кождий хоче вести
сельскої цукрової конвенція цікаві погово з ощадностий з бонїфікаций за цукровий політику на свою руку і часто без оправданої
ри. Вправдї легко заперечити сим погово вивіз є після бруксельскої конвенція недо- причини косом дивить ся на другого таки свого
рам, але не можна їх усунути, наколи они пускаєме. Держава однак буде приневоле чоловіка. А вже найбільше шкідливі ті ріжні
мають сяку-таку основу. Наколи возьмемо на запобігти пересиленю, яке викликала згляди, котрі мовби то не позваляли трудити ся
під розвагу цілу ґенезу бруксельского до Анґлїн. Відпоручники держав були вкупі в щиро для свого народа, а власно тими зглядаговору і мати-мемо на тямцї зачудоване Брукселі, але не погодили ся, лише усту ми многі наші люди взагалі всюди, а особливо
викликане домаганєм Анґлїї на обниженє пили примусовії. Чи сей примус доведе до в Сокали кермують ся. Треба нам одже доконче
цукрового цла, тоді можна припускати, що введена конвенції в житє, се покаже бу- тїснїйшої злуки і орґанїзациї місцевих сил і з а 
оправдають сн поговори, що конвенция не ччіїна.
гального щирійшого відданя ся рускій справі.
осягне нотвердженя в парляментах. НїмецБуло би проте великою і патріотичною заслу
ке правительство зараз поквапило ся по
гою наших сокальских передових людий, коли
дати заперечене в ХопІ. А1І£. 2 і £., коли
би се сполучене ту перевели, бо загал дивить
в підписаню договору німецкимн відпоручся на них, як на своїх провідників і сего від
никамн добачувано понуку, що Брукселн
них домагає ся, а людий охочих до роботи не
З Сокаля.
сказала своє слово, але що там не вискабракувало би.
зане останнє слово, а остає ще відворот Справа академиків. — Руский банк. — Концерт
(Копець буде).
в честь Папи. — Будова церкви. — Відтягано ся
на парламентарну основу.
наших передових людий.
Покликано в тім цікаву цифру 174,
котра дасть зараз пояснене. Та цифра о
Сокальска Русь, що через кілька послїдних
значає позицию, під якою є вставлена ви лїт не давала о собі майже жадного знаку жи
сокість цла від цукру в начерку нїмецкої та, тепер від якогось часу починає будити ся
На вчерашнім заеїданю державної ради
цлової тарифи. В тій автономній тарифі з иросоня. Вплинула на се і справа наших акавставлено 40 марок від тростинового і бу демиків і почуте тим більшої любови своєї на відчитано між иньшими інтерпеляцию пос. Ш ерякового цукру і тепер покаже ся, чи з родносте, з чим більшими перешкодами мусить нерера і тов., в якій інтерпелянти домагають ся
іменованя бодай одного нїмецкого міністра без
того можна буде зробити конвенціональне она бороти ся.
теки,
як се мають Чехи і Поляки. Інтерпелянти
цло на 6 франків. З підвисшенєм цла з 5
От перед двома місяцями завязав ся тут
на 6 франків скінчили ся всі уступки, які повітовий комітет до несеня постійної матери- питають президента міністрів д-ра Кербера, чи
Анґлїя зробила опорним державам.
яльної помочи нашим академикам. Предсїдате- він готовий предложити короні іменоване одно
Всяка премія, чи она тикає ся про- лем сего комітету є Впр. о. крилошанин Орест го нїмецкого міністра з поза парляментарних
дукциї або вивозу цукру, має бути знесе Чехович, скарбником лікар др. Мирон Яюс, а кругів та чи постарає ся перевести виокремішна з почином цукрової кампанії 1903— секретарем ц. к. учитель при тутешній семина- ненє Галичини; вкінци питають, чим він оправ-

Цукрова конференция.

Д Оп и с ь

Державна рада.

дає правильне протеґованє славяньских канди
датів на посади в державній службі, а відсува
не нїмецких кандидатів. Пос. Брайтер і тов. ін
терпелюють президента міністрів д-ра Кербера
в справі перского посла у Відни, котрий мав
за високу оплату приречи одному з богатих фінансїстів на Угорщині поміч при одержаню ти
тулу барона і високого ордеру. Задля того інтернелянти питають, чи президент кабінету в
порозуміню з міністром заграничних справ постарає ся, аби перске правительство відкликало
посла Мерімана Іхана.
Дальше приступлено до
буджетової розправи

над етатом міністерства внутрішних справ. Пос.
Майредер обговорює справу поміщеня держав
них урядів і виступає проти поміщуваня урядів
в приватних домах. Бесідник жадає, аби утво
рено центральний уряд для кермованя будовою
державних будинків, що мав би дбати не лише
про їх техніку але також про їх артистичний
вигляд.
Пос. Ельдерш (социял.) жалує си, що полі
тичні і поліцийні власти утруднюють робітникам
скликуване зборів і віч та ставлятг. перепони
робітничим орґанїзациям. Пос. Штравхер висказує жаль, що в буджетї не узгляднено справед
ливих жадань Буковини. Описує сумний стан
сего краю, що викликало між населенєм еміґрацию до Америки. В дальшій промові пос.
Штравхер жалує ся на переслідуване жидів в
Австриї і подає яко примір Аратенівну і Корнвайсівну, яких поміщено в монастирях. При про
мові бесідник відчитує відповідні уступи з
книжки «про еманципацию жидів«. Неоправдані
жалі пос. Ш травхера на гнет жидів викликува
ли сьміх в палаті, так що президент ґр. Феттер
кілька разів напоминав посла говорити до річи,
а вкінци відобрав єму голос.
По промовах представителя правительства
ш ефа секциї, Вольфа, і референта п. Морсея па
лата ириняла дотичні титули міністерства вну
трішних справ.
З черги приступлено до розправи над справозданєм комісиї для
виїмкового стану в Триєстї.

Слово забрав референт пос. Фукс і предложив палаті внесеня комісиї. Референт меншости комісиї пос. Еллєнбоґен (социял.) твер
дить, що звіт референта комісиї є найліпшим
доказом непотрібного заведеня виїмкового ста
ну в Триєстї. Бесідник досадними словами
критикує поведене дотичної комісиї і виступає
проти референта, який за основу свого звіту
приняв правительственне предложенє. Дальше

закидує пос. Фуксови, що він є приклонником
— Тарасове сьвято у Львові. Львівскі народні
Льойда, а всю вину звалює на робітників. Вка рускі товариства устроюють концерт в 41. роко
зує на поміч правительства, котре помагало вини смерти Тараса Ш евченка дня 13. марця
в салі «Народного Дому*. В концерті возьмуть
Льойдови, бо доставило єму машиністів підчас участь поет-маляр Корнило Устияновач і артистстрайку. Виступає проти твердженю, немов би сьпівак Микола Левицкий. Білети можна замо
в Триєстї була тайна орґанїзация робітників і вляти в Тов. «Просьвіта*, ринок ч. 10.
иротивить ся нринятю до відомості звіту ко
— Тарасове сьвято в Чорткові. В честь памяти
Тараса Ш евченка відбуде ся в Чорткові в сали
місиї.
По йол. Еллєнбоґенї промовляв представи- повітової ради дня 18. марця вокально-декляматорский вечерок.
тель більшости комісиї пос. Спінчіч. Він на о— І. загальні збори «Січи* товариства молоснові приватних донесень оправдує ужите ору- дїжи у Львові відбудуть ся в суботу дня 8. с
жя війском та доказує, що в виду загального м. о б. год. вечером в комнатах «Руської Б е
переполоху, який настав в Триєстї, треба було сіди*.
конечно завести виїмковий стан. Однак бесід
— Товарискі сходини в Стрию. Виділ філії Тов.
ник зазначує, що власти і дирекция Льойду не «Просьвіта* в Стрию устроює в днях 9, 16, 23.
остали без вини. Дирекция Льойду вчас не у- марця і 6. цьвітня в сали «Народного Дому*
«товарискі сходини*, получені з відчитами, прозгляднила жадань палячів, а правительство за дукциями сьніву і деклямациями. — Вечерницї
винило, що скорше не виступило в посередниц 16. марця будуть присьвячені памяти найславтві. Вкінци бесідник ставить ряд внесень на нїйшого сина Руси, незабутного Кобзаря Тараса
знесене виїмкового стану в Триєстї, аби не дра- Шевченка. — Кождого разу початок точно о 5.
год. пополудни.
знити славяньске населене.
— Відчит в Самборі. Виділ «Рускої Бесіди*
Пос. Гортіс обговорює події в Триєстї і по
в Самборі подає до відомості! всіх членів і го
кликує ся на зізнаня наочних сьвідків Радить стей, що в суботу, 8. н. ст. марця відбуде ся
покликати деяких сьвідків до Відня, де би ко- відчит проф. Філярета Колесси п. з. О повістях
місия їх переслухала, а також є за висланєм Мавка Вовчка. — Вступ 20 сот. Початок о 8.
окремої комісиї до Триєсту, котра провірила би год. вечером.
— Іменована. Цісар наділив приватного доцен
справу на місци. Бесідник зазначує також, що
та новітної істориї на львівськім університеті
правительство не є без вини. Війско не поводило д-ра С. Ашкеназого титулом надзвичайного про
ся після приписів, хотяй признає, що деякі офі- фесора. — Мінїстер рільництва іменував мінїцири визначали ся незвичайним таком. Виїмко стерияльного віцесекретаря Станислава Нечуя
вий стан заведено тоді, коли в Триєстї був спо Добровольского мінїстерияльним секретаром.
— З львівскої судової салі. Розправа проти
кій і грабежий вже не було. Що демонстранти
студента
львівскої політехніки, Михайла Кобера,
допускали ся грабежий, винна сему полїция, що
за чинну знезагу ґімназияльного професора д-ра
на телефонічне візванє сейчас не прибула. Вкін Яворовского, покінчила ся вчера засудом Кобе
ци бесідник відкликує ся до всіх сторонництв,- ра на 2 місяці' вязницї. Акт обжалованя заки
аби голосували за безпроволочним знесенєм ви дав Коберови, що він І) дня 24. січня с. р. об
межив особисту свободу д-ра Яворовского, ириїмкового стану.
На сім перервано наради, а дальший хід держанєм єго на улици, 2) що нарочно легко
ушкодив професора на тілі, 3) що професора
дискусиї назначено на нинї о 10. годині.
дійсно знасилував, 4) що сему професорови, як
також М. Ямруґевичови і д-рови К. Гекови, про
фесорам IV ґімназиї у Львові, грозив ушкодженєм на тілі і чести в тій цїли, щоби приневоли
ти їх до занедбаня дисциплінарного слідства
проти ґімназиястів, що брали участь в демонстрациях дня 21. січня с. р.
До розправи покликано вісьмох сьвідків, а
межи ними навіть ґімназиястів з і і II кляси.
Обжалований признав ся до обиди чести проф.
- - Календар. В с у б о т у : гр.-кат. Поликарпа; Яворовского, але не почуває ся до тілесного урим.-кат. Івана Божого. — В н е д і л ю : гр.-кат. шкодженя професора. По нереслуханю сьвідків
Партенїя; рим.-кат. Францїшки.
суд признав Кобера винним тяжкого тілесного
— З Наукового Товариства ім. Шевченка. В не ушкодженя і намови ґімназиястів до битя своїх
ділю дня 9. марця о 4. год. пополудни буде за- професорів.
Кобер приняв кару 2-місячної вязницї, а
сїданє історично-фільософічної секциї з таким
порядком: І) С. Томашівський, Київська козач прокуратор застеріг собі на нізнїйше рішене що
чина 1855. р. й нові материяли до неї. 2) М. Га- до зажаленя неважноети.
лущинський, Мемориял в обороні прав право
— Прасовий процес. Замітка про «АпЬіпсІеп*,
славних і дисидентів з часів чо і иролїтнього в Самборі підчас осїнних маневрів, поміщена в
сойму, зреферує М. Грушевський.
сімох львівских часописях, була вчера предметом

Пора відновити передплату!
Н о в и н к и.

ні й роси в губі не мав а полуднє
вже надходи. Онде в торбі кавалок
Андрій Веретельник.
паланицї сухої, а і та вже мусїла
самерзнути.
— Ану! ти! що так лізеш як
та муха в смолі! диви, де вже плуг!
назад навертає!...*
Було зимно і повівав острий,
Матвійко здрігнув ся цілий, на
проймаючий, осїнний вітер. Матвій- че пробудив ся зо сну і побіг за
ко йшов за панським плугом і зби плугом.
рав у кошик холодну бульбу. На
— Ая, добре тобі кричати на
великім панськім полі ходило кіль кого, як наїв ся свинини з хлібом;
ка плугів і за кождим плугом не але нехноби ти так наїв ся як я,
величкий хлопчина ходив і збирав то певно не кричавбись так... Він
бульбу, так як Матвійко. Бульба кричит, а я зіхляв вже... бігати не
вже давно були викопана, тілько здужаю, а ті воли, бодай поздиха
тепер переорували, аби визбирати ли, ще так гонять як всте.клі...
до послїдної. Біля палаючого на
З під плуга висипалось кількаузбочі вогню сидів червоний польо найцять бульбів нараз.
вий Микита.
— О, він кричит: хутко! а кіль
Микита держав над вогнем в ко тут бульби...? Нїм позбираєш, то
одній руці на патичку свинину і плугом вже навертати буде...
припікав її. Свинина скварчіла і з
— Ано! полуднє!...
неї лив ся товщ; але він, коли по
Стали на полудень. Матвійко
чинало капати скоро, підставляв сидів, держав обома руками шма
другою рукою хліб і товщ скапував ток сухої паланицї і силувавсь ку
на нього, а опісля Микита облизу сати. Була зачерствіла.
вав свої грубі пальці.
— Але як запарі в ноги зай
Матвійко за кождим разом шли!... нехсї сказит!... перше й не
проходячи понад польовим, кидав чув, а тепер вогнем пече... Не так
лакомо поглядом на свинину при як польовий, взутий у великі, теплі
шкварену і на товстий хліб.
чоботи. А то щоб я був польовим..?
— То то добре польовим бути!..
— Вставай...!
Иш! як свинину смачно заїдає; сиЗірвав ся мов попарений і далі
дит собі і нїц не роби. А я ще ни знов за плугом.

За нятнашть креацарів.

— А то скажений польовий!
навіть спочити не дасть, а тут спи
на так болить, що годі витримати.
Ніс повен кошик бульби до каравуша*).
— Гей звивайте ся! бо онде
пан їде...!
Матвійкови аж мороз пішов по
спині, він знав вже пана як старого
крейцара.
На високім кони з нагаєм в ру
ках, був вже пан коло робітників.
— Ну, Микито, якже тут робі
тники справують ся ?
— А проше вельможного пана
жонци добре, тілько онде той Ма
твій трохи зістає ся часом з заду
за плугом від других. Тамтим пла
тить ся по 15 кр., а їму не варт
більше як десїть денно.
— Ага, то той теї вдови Насті?
— Ая, проше пана жонцж.
Пан під’їхав до Матвія і звільна
поступав за ним та приглядав ся
роботі. Одна бульба лишила ся, Ма
твій не замітив її.
— Псякрев! вруць сє, мудю!
Відзїш яка робота твоя! картофле
зоставяш...!
Прискочив конем і стягнув по
спині та по руці нагаєм.
— Ой-ой-ой... йой. Пане, нанунцю...!
*) Каравуш — віз з пакою.

Лежав на земли і верещав див
ними голосами...
— Ой-йой... за пітнайцять крейцарів ще її тараном бє!...

Пощастило.
Отой Грицько Порадюк не має
опріч старенької хатини, більше ні
чого. Анї клаптика городу, а за по
ле, то нема що й говорити. А і ха
тина та, то аж страх на ню дивити
ся. Добрий ґазда ліпшу кучу має
на безроги, як Грицько хатину: ста
ра, престарезна, віконця малі, пови
бивані, стріха поросла густим зеле
ним мохом, а сама хата похила, як
стара баба, вже в землю запала ся.
Але ніхто не дивував ся, що
Грицько ніяк не може — мовляв —
до себе трохи прийти, та бодай ха
тину сяк-так поправити, а єму са
мому хата тим менше була в голо
ві. Що хата!? і то добре, як є; але
в хаті нятеро дрібних дітей, а шеста жінка, а сам Грицько — каліка
без правої руки, лиш пятьома паль
цями мусів їх годувати. Він заро
бляв, але гіркий той зарібок був
небезпечний і не певний, та щ ож?
мусів так заробляти, як міг.
*

*

*

з
судової розправи в III. секцій у Львові. Перед ти, щоб не підписували контракту, котрого змі толичка церков ухвалила числити за перший
судиєю стануло сімох відвічальних редакторів, сту не розуміють. — Повітові власти мають па день січня першого року по Христї. При обчиа між иньшими і редактор нашої часописи и. жадане давати робітникам вказівки, так іцо-до сленю тої хвилі, в котрій кінчить ся мілїярд
Лопатиньский. По нереелуханю увільнено всіх змісту контрактів, як що-до осіб, з котрими ро мінут, треба насамперед мати на увазі, що аж
обжалованих.
бітники мають робити контракт. В той спосіб до року 1582. числено загально після юлїяньдуже
часто буде можливе полїцийно карати не- ского календаря, що опісля випало 10 днів і що
— З Тернополя пишуть нам: Деякі з нашої
>тверди« намагають ся показати усім, що в них управнених агентів, а чужинців безусловно з роки 1700, 1800 і 1900 мали лиш но 365. З то
уже ні крихти почутя своєї народної і личної краю вигнати. Аби концесіонованим агентам у- го виходить, що з кінцем дня 27. цьвітня наша
гідностп, а »брацям Полякам» хочуть дати до неможливити визискуване робітників, треба кож- християньска ера буде мати 694.444 днів, або
каз, що они з >гайдамаками» не мають нїчо дому аГентови загрозити, що на случай, коли длятого, що день має 1440 мінут, кругло
спільного, а є вповні «блаґонадьожні» і по- будуть намовляли робітників до виїзду до Ні 999,999.360 мінут, отже по скінченю дня 27.
жондні». По звісній заяві погорди «Соколів» меччини через подаване неправдивих фактів, а- цьвітня бракує ще 640 мінут до одного мілїярда,
тернопільскій Руси, ніхто із Русинів, що вміє бо коли будуть в иньший спосіб їлати на шко а тих 640 мінут робить 10 годин і 40 мінут.
шанувати свою народну а навіть личну гідність ду робітників, концесию відбере ся їм безпро- З того виходить, що дня 28. цьвітня о 10. год.
не ходить на ніякі вистави театральні ні кон волочно, без огляду па евентуальне судове по- 40 мін. рано будемо обходити ту хвилю, коли
наша ера буде мати мілїярд мінут. То само б у 
церти, що дають ся в сали «Сокола». Нав ть стунованє.
молодїж шкільна є під тим зглядом солідарна
— Розрухи студентів в Росиї. З Одеси наспі де очжвидно і після старого або Юлїяньского
із громадою своїх старших братів та батьків — ла вість, що тамошний університет замкнено і календаря, лиш що той день після старої дати
буде називати ся 15. цьвітня.
одні лише кацапи ломлять ту солідарність. увязнено 40 студентів.
Між иньшими є ту двох «ґаспадіноф», що
Генерал Губернатор в Київі оголосив кому— Веселий арешт. Недалеко від Вінер Найлізуть; до «Сокола», хоча їх відтам гонять, нїкат про студентскі і робітничі розрухи з дня штадт, але вже на угорскій стороні, є сільце, що
а то: ґ. Процик і Климентій Рудницкій, учите 15. лютого В крмунїкатї описано похід демон єго Німці називають Найдерфель а Мадяри
лі тутешної реальної школи. Ті «ґаспадінове» странтів з червоним прапором. Коли иолїция Ляйта-Сент Мікльош. В тім сїльци є стация шумають почуте народне так ніжне, що їх такі заходила ся около привернена порядку, демон пасова, отже й мусить бути громадский арешт.
«мелочі» як висказ погорди, зовсім не вору странти ставили чинний опір. Козаки ранили А стало ся так, що в арешті як раз в мясницї
шать! Они далеко більше відчувають своїм лише одного з робітників, а не сотки осіб, як сиділо богато шупасників, жінок, дівчат і му«іскренно-русским» серцем злобу грішної ф о  часописи оголосили. З а дбмонстрациї увязнено щин, розуміє ся, розділені окремо. Війт вибрав
нетики, як явно висказану погорду. І такі па 112 осіб і покарано їх арештом від 2 тижнів до ся був в «справах урядових» до Будапешту а
нове учителюють! Они мають виховувати нашу З місяців. — Так мав виглядати в Київі дійсний поправдї, щоби там залагодити деякі свої при
молодїж! Особливо-ж ґ. Процик се «самий ма- стан демонстраций в урядовім сьвітлї, але пита ватні справи та й забавити ея трохи, а слуга
ститїйший» патріот! Руска громада зобовязала не, чи так було.
громадский, полїциянт, возьний і дозорець аре
ся що місяця причинятись своїми датками до
— Кілько може принести доходу одна пісня ? штів в одній особі, подумав собі: Коли бавить
збільшена академічного фонду — та розуміє ся, В одній анґлїйскій музичній часописі показано, ся війт, чому й мені не забавити ся? Взяв отже
додержує зобовязаня Але ґ. Процик, хоч був кілько доходу поприносили авторам деякі пісні. свою гармонію, отворив арешт, повипускав шу
тоді на зборах та мовчки на се згодив ся, опі Так прим, після 8и11іуап-а «Ьозі СЬогй», яку пасників і заставив їх танцювати, а сам при
сля не то, що сам нїчо не дав і не дає, але ще він зложив протягом одної години, принесла йо гравав їм на гармонії. Не обійшло ся при заб а
і «своїх» бунтує, щоби нїчо не давали на »се- му доходу за ту одногодинну працю 200.000 ма ві і без вина. Один із шупасників старав ся о
паратистоф». І найшов кількох таких як сам! рок. За пісню «Іп оМ Маегісі» заплатив накла- то, щоби вино було. А треба знати, що громад
Та нехай їм там! без їх лепти обійде, ся — а дець авторови 400.000 марок. До таких солоно ский арешт побудовано, чи случайно, чи уми
їх поведене та та безсоромність, з якою они заплачених пісень належать єще: ТЬе Веі ег сно, над громадскою пивницею, в котрій стояло
пхають ся у польско-жидівскі пороги, вказують Ьапсі, ТЬе К іусг оі Уеагв, Гог єуєг апсі іог вино в бочках. Арештанти то добачили, зробили
аж надто ясно, що се за люди.
єуєг, ОоойЬуе, ТЬе О єуопсі Ь оуєг, Мапсу Ьее діру під тапчаном і спускали одного зпоміж се
— Доповняючий вибір одного посла до дер Сих шість пісень принесло їх авторам 1,200.000 бе до пивниці зі збанком по вино. Сторож ар е
жавної ради з міста Львова, на місце п. Рома марок, значить пересічно отримав кождий автор штів не знав, звідки они беруть вино, але й не
за них по 200.000 марок. Те все, розуміє ся, ма питав о то. По веселій забаві, порозділяв знову
новича, відбуде ся в половині мая с. р.
ло
місце в Анґлїі; у нас, де цілими літами не арештантів і замкнув мущини та жінки окремо,
— В справі еміґрациї на роботу до Німеччини
можуть
оплатити ся кошти виданя якої книжки замкнув арешт і пішов собі в тім переконанні,
намісництво видало до всіх староств отсей о—
навіть
дуже доброї — про композициї шкода що бідним шупасникам зробив добре. На дру
біжник: Загальний упадок і застій в нїмецкім
промислі зробив, що богато нїмецких робітни й говорити. Та може бути, що ті відносини змі гий день прийшов він з обідом для шупасників,
ків, занятих доси в промислових підприємствах, нять ся коли, але то лише тоді буде, як трі отвирає арешт, дивить ся, а там нема анї одно
будуть сего року глядати зарібків в рільництві. снуть пута наложені на наше слово в Росиї у- го арештанта. Деж би они поділи с я ? — думає
*Л .-Н . В іс т н и к '.
собі сторож; — прецї не втекли, бо арешт був
З тої причини нїмецкі рільники, котрі доси да казом із 1876. р.
добре замкнений; а чей їх також не вхопило.
—
Від
сварки
до
ножа.
Два
селяни
з
Андрі
вали роботу численним робітникам з Галичини,
возьмуть потрібних їм робітників з власного ївни коло Мушини, Павло Головач і Михайло Зачинає шукати і находить діру під тапчаном.
краю; заграничним робітникам буде через се Курудз вертаючи онодї вечером з Мушини, за  Аж тепер стало єму ясно в голові; лїзе за ними
тяжко знайти в Німеччині сталу роботу. Треба чали на дорозі сварити ся. Курудз не могучи і видить, що они снять в пивпици всі за поко
отже перестерігати галицкях робітників, аби в переконати свого противника, добув ножа і ро том. Они но танци полізли всі в пивницю і так
сім році не їхали до Німеччини, не зробивши зпоров ним живіт Головачеви так, що є лиш попили ся, що там таки позасипляли. Війт вер
перед тим службового контракту. Повинні перед мала надія удержати єго при житю. Курудза а- нувши з Будапешту, застав дома немилу неспо
виїздом до Німеччини мати сталий контракт, рештувала жандармерия і відставила до суду в діванку, бо громада зачала домагати ся від него
відшкодованя за вино, яке випили шупасники.
зроблений з достаточно вилєґітимованим повно- Мушині.
мочником роботодавця. При тім треба би звер
— Мілїярд мінут. Один з нїмецких учених
— Переписна Редакциї. ВП. В а с. С. в К а м . н.
нути увагу на се, щоби один примірник був обчислив, що в понеділок дня 28. цьвітня с. р. Господиня вже найшла місце.
в зрозумілім для робітника краєвім язиці і щоби о 10. год. 40 мінут минає як-раз точно мілїярд
робітник примірник сей стало носив при собі і мінут від рождества Христового, або докладнїйпід ніяким услівєм нікому не віддавав. Взагалі ше від того дня, котрий після обчисленя часу
треба робітників при кождій нагоді перестеріга рождества Христового Діонизиєм в 525. р., ка
Був осїнний, приморозковатий
ранок. На полю по густій озимині
сїрів перший приморозок. Ліс був
голий, листе вже давно обсипало ся,
лише старезні сосни та смереки
стояли гордо і зеленіли темно-зе
леним кольором. Було тихо, бо все
у лісі наче дрімало, стояло нерухо
мо, немов чекало великого сьвята.
Попід самим лісом, поміж не
величкими, терновими кущами про
пихав ся осторожно чоловік з ве
ликим міхом на спині.
Міх, очевидно, тяжкий, бо зі
гнув його у двоє. Лице було черво
не аж сине, очи аж горіли, з чола
лив ся цюрком горячий піт і падав
наче сльози на холодну землю. Той
чоловік лише у одній полотняній
блюзі, та в старих мальованих нагавицях, босий, без чобіт. Зійшов
вже на край лїса, приклякнув і обе
режно поставив міха на землю під
кущ, а сам сів на вогкій земли і
рукавом обтирав горячий піт з ли
ця і чола.
— Ну, як зіпрів! нех ті лихо
возьме! ото тягар! а з разу вида
вало ся так легко... А то допіро по
ловина дороги.. Ох, як змучив ся!
— Цілу божу ніч гнав, аж пара
лізла з мене. Ну, та Богу дякувати,
що я *вже тут! Ще десять кроків,
таи границя і аби через границю,
то тоді я варе пан!... А диви, як ру

ка зболіла, навіть не чую її; такий
сьвіт їдною рукою тримати на плечех такого міха.
Підвів ся і ледве» встав, тай
вхопив ся рукою за спину і знов
сів.
— У...у..! як закололо в плечах!...
а!... то міх так коле, але нех коле,
щоб но мені до дому щасливо, а
там вже й колоти не буде... але нїм
ще доволочу ся, то ще нераз зако
ле і заболить, ще не їдна крапля
поту впаде на ту земленьку.
Підібрав ноги босі і став їм
приглядати ся та руками гладити.
— Ох, ноженьки мої... дорогі!
то-то ви вже в своїм житю дороги
зробили!... а як змерзли! як іду тай
не чую зимна, а як сяду, то так і
печуть, як жаром.
Схилив голову і задумав ся.
Думав довго, сидючи мовчки, опер
шись об міха, аж вкінци прокинув
ся раптом з задуми, наче з солод
кого сну.
— Гов! а тож чого я так заду
мав ся, що забув навіть, де я є?
пора вже давно йти, а то, щоб мо
скаля де не наднесло. Ну, але я та
ки хутше верну ся до дому, як
завше; нераз і кілька днів не було
можна вертати, а тепер мені ліпше
пощастило. Парашка аж здивує ся,
[ як зобачить мене нинька в четвер
' дома?! Та щоб як вже хутше, бо

дїтиска погинуть з голоду. Два дні
і дві ночі мене дома нема, а як
відходив, то й кавальчика хліба
вже не було в хаті... Ох! Боже, Бо
же, доки то чоловік так крилірувати буде!
Встав із землі, вихилив голову
зза грубої сосни і став пильно дивити ся вперед себе.
Перед ним простягалось широ
ке поле, а недалеко дорога, котра
тут ішла під гору і геть далі скру
чувала у ліс. Понад дорогою стоя
ли не далеко від себе чорно-білі
високі стовпи, а по той бік тонкі
желїзні чорно-жовті. То була грани
ця, котра ділить Галичину від Ро
сиї.
Ніде не було видко нічого, опріч приграничних стовпів.
— Ну, знать, ще нема нікого,
треба хутко забирати ся.
Присів на землю, задав одною
рукою тяжкого міха, підвів ся, сто
гнучи і зігнений у двоє ступив на
поле і полем став скорше йти до
границі. Глянув у ліво і.струхлів:
гень з гори з лїса виходив москаль
у білім кашкеті і з довгим карабі
ном на плечі, котрого баґнет бли
щав від сонця як золото.
Грицько впав колінами на зем 
лю і тяжко стогнучи рачкував, щоб
москаль його в долині не побачив.

Ноги під ним диґотїли, цілий
тряс ся наче в лихорадці, дух в
горлі запирало, лив ся з чола піт
не горячий а холодний. Вже перерачкував границю.
— Ох! щоб... ще... трохи... до
того корча вільхового.
Був за вільховим корчем і не
рачкував, а згинцем силувавсь бігти.
— Сто...о...о...й!...
Спішив скбрше.
— Стой!... раз!... два!... трі!„.
стрє. .ляю!...
Раптом розлїг ся проразливий
та острий відгук московськзго ка
рабіна. Кулька в повітрі засвистала
і прошибла чоловікови голову.
Впав на землю, бризнула горя
ча кров.
П...а...р...а._шко, дї...ти! — тай
замовк на віки.
Смеркало ся. Парашка з голод
ними дітьми в холодній, нетопленій хаті сиділа біля віконечка і
виглядала з нетерплячкою свого
Гриця — коли верне з бакуном з
заграннцї.
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Наука, штука, література
—

Літературно - Науковий

Вістник, книжка III.

шли в Кракові заходом україньскої молодїжи
в память Тарасового сьвята. Ілюстрация, кисти
и. Ж ука, студента краківскої академії красних
штук, представляє дві гарні Українки при пянофортї. Перед ними в глубинї по одній стороні
вднорять ся символи україньскої музики і пісні,
а по другій стороні палає в сьвітлї ■ концертова
саля — Картки лїтоґрафувала фірма М. Сальбаі
в Кракові.

за марець 1902. року.‘ Зміст : Одержимо, драма
Лесі Українки. — Земля, оповідане Ольги Кобилянської. — Як я вмер, оповідане Бориса
Грінченка. — Мінятюри: IV. Сільські політики,
Климентії ГІ. Б.—IV. З а хвилину до смерти, Я.
Ж арка.—VI. Сповідь, Юрія Кміта. — Загубле
ний батько, опов. Арне Ґарборґа (конець). —
Зачарований край (за Надсоном), Івана Плешкана. — ГЛіга шопіез, Івана Франка. — Поезия
в осьвітленю наук природничих, Івана Раковського. — Із чужих літератур: Дещо про ру
мунську літературу, Ґерґа Адама. — Уваги на
сучасні теми: V. Славяньский клюб у Кракові,
Рим, 7. марця. Австро-угорскпй амбасадор
Б. Л. — VI. «Москалі* про «москалефила*, Віль- при Ватиканї, Сещен, буде нині на авдиєнциї і
хівского. — Хроніка і бібліографія
вручить Сьв. Отцю власноручне письмо цісаря
— Дзвінок ч. 5 з дня 5. марця 1902. Зміст: Франц Иосифа.
Дві могилі (дальше). — Слово Острі йше ніж со
Будзпешт, 7. марця. Цісар приняв вчера на
кира (народна казка). — М. Школичепко'. Хлоокремій
авдиєнциї президента міністрів Селля і
пець-сирота. Григорий Сковорода (з портретом).
— Маленький граф (Анґлїйска повістка Уйди). надав єму велику лепту ордеру св. Стефана.
— Переписка Редакциї.
Париж, 7. марця. Росийский амбасадор, кн.
— Гарні переписні листки з ілюстрациєю вий Урусов, одержав від царя Миколи власноручне

Т е л є ґ р а м н.

ВІК ЗАСНОВАНІЇ

С0Ю88ЕИМ Егпезіа ТЬогпа
у Львові, в пасажи „ГЕРМАНА11 ул Сонїшна.
Нова величава і гензацийна програма!
від І до 15. марця 1902.
При співучасті! війскової музики 24. н. и.
1) 5 1 Ье Гіує Іиддііпд ІоЬпзопз, найбільша
еензацийна повість американьска, переходить
границі' можливости. 2) Загадка XX столїтя ЕуегЬагТ, король обручів. 3) Мізз КаіЬагіпа ВагІІю,
ргіша Ьаіегіпа театру „Меігороіііап Орега Ноиве« в Новім Иорку. 4) Баз Ьзігеїтз, іспаньскі
дансерки. 5) Мізз 8аі(1а, воздушна артистка. 6)
Реіга РиІІега, ексцентрична субретка. 7) ТНе ІоІаг’з, ексцентричні акробати в продукциях ніко
ли не виджених. 8) і_ез Мізігеі Рагізіеп, ііарискі
сьпівакн уличні. 9) Ба ВеІІе НаІІег, найзнаменнтша даньска субретка. 10) Синобороди найбіль
ший та найгарнїйший образ американьского
біоскопу!
Що дня о 8. год. вечером велике предста
влене. В неділю і сьвята два представлена. Що
иятницї НідЬ Щ е представлене. Білети вчаснїйніе можна замовляти і набути в конторі Пльона
при ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.

письмо до президента Любета, в якім цар про
сить президента до відвідин Росиї.
Вчера през. Любе приняв росийского амбасадора Урусова, котрий вручив єму царскі за
просини до Росиї. Опіся Любе відбув конференцию з міністром Делькасе.
Вешинґтон, 7. марця. Сенат приняв закон,
який назначує кару 25 літ (доси було 10 літ) за
атентати.
Рим, 7. марця. З Люкки, Ферари і Фльоренциї доносять про легкі землетрясеня.
Сідней (в Австралії), 7. марця. Доси було ту
46 случаїв чуми, з тих 14 смертельних.
Пекін, 7. марця. Француске посольство одержало вість, що ворохобники замордовали на
границі Тонкіну француского офіцира.
Льондон, 7. марця. Йіапсіагії доносить, що
президент Штайн і ґен. Девет перейшли зелїзничий шлях в Натали і стрітили ся з Людвиком Ботою в окрузі Утрншт, де мають відбути
наради над планом дальшої війни.
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Товариство взаїгсних обезпечень
Львів, ринок ч 10. (дім »Просьвіти«)є одиноким руским Товариством асекурацийним.
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Дністер

Фонди «Дністра* з днем ЗІ. грудня 1901

386 402 кор. 83 сот. І
205 227 „ І
разом
і 645.383 кор. 59. сот.
6.000
76
47.753

Фонд резервовий
Резерва премії . .
Резерва специяльна
■Фонд емеритальний

«Дністер* обезпечає будинки як також збіже і пашу про

тив шкід огневих. Всітри ВП.Ординарияти припоручили «Дністер* Всч. Духовеньству і всім вірним.
Оплата премії в «Дністрі* є уміркована, а чистий зиск
надвижку з оплат — розділяє
«Дністер* межи своїх членів яко звороти. В р. 1900 і 1901. виносить зворот 8%.
Шкоди виплачує «Дністер* дуже скоро, а оцінку шкід переводить разом з делєґатом і 2 членами місцевими. До 31. груднії 1901. виплатив «Дністер*
5.075 відшкодовань в сумі 2,656787 кор.
Члени «Дністра* можуть без перешкоди затягати позички в Банку краєвім і ка
сах ощадности. бо каси ті принимають поліси «Дністра* при
позичках гіпотечних
На житє можна обезпечати через «Дністер* — капітали на дожитє, посмертні ка
пітали, посаги, ренти і т. д — краківскім Товаристві, а з провізні від
тих обезпечень відступає «Дністер* часть на рускі добродійні цілії
Аґенциї передає »Днїстер« радо селянам, господарям, особливо де нема «Дні
стра*. Аґенти заробили 349 486 кор. провізні.
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Селяне! убігайте ся тілько о аґеїшчї «Дн < г; а

Складайте свої ощадности в Дністрі!

Товариство взаїмного кредиту,

II п і рт р її стоваРиіиене зареєстроване з

Vі Vр обмеженою порукою у Львові,
Ринок ч. 10 дім «Просьвіти*

принимає вкладки щадничі і
тг „
опроцентовує їх по 4°/„ від ста.
ДН1СТЄІ) Став вкладок 31. грудня 1901
900.193 К 53 с. на 1.063 книжочках.
уділяє своїм членам позичок
на векслї і екрипти за інтабуляциєю або при відповідній по
руці на 5 1/2% і І % додатку на
кошти адмінїстраці. Сплату по
зичок розкладає «Дністер* до1 НІСТЄІ) г*дн0 також ДО 10 літ. Членом
І може бути тілько член обезпечениіі в «Дністрі*, від огню.
Уділ членьекіїй виносить 50 К,
впнсове 2 К. Уділи вплачені по
день 31. грудня 1901: 81.169 К
37 с Членів було: 2.006. Стан
позичок: 869 245 К 4 с.
уділяє рікрічно з чистого зиску
,
датки на публичні добродійні
І СТЄР РУСКІ Фли — на церкви, бурси,
шклоли і т. д. — До кінця ро
ку 1901 уділено 8.840 К.
ІнФормаций в справах позичок уділяють
аґенти і Дирекция

Видає і відповідає за редакцию Лев Лопатиньский.

Банк
Гіпотечний
Відділ депозитовий
прпнимає вклади і виплачує завдатки
на рахунок біжучий, принимає до пере
хована папери вартістні і дає на них
завдатки.
Крім того впроваджено подібно як
в інституциях заграничних т. зв.

Депозити сховкові
(8аГе ОерозИз)
За оплатою 25 до 35 кр. а. в. річ
но, депозптар дістав в сталевій касї
панцирній сховок до виключюго ужит
ку і під власним ключем, де безпечно і
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
ділі' ДЄП08ИТ0ВІМ.

НАКЛАД А ХОЙНАЦКОГО.
Лзз Лолаїиньїкий.

рГП
ІН 1
ї'1

'

.1)1 VI
\ 1
II »)Аі і

комедия з сїльского
жити в 3 актах
Ціна 60 сот. - - - -

жіітя схоплені тиші, погідна веселість і
п.остота сці нічної обстановки чинять сю
о* еді ю дуже при гідною до вистави навіть
д іл мені.тих аматорскнх кругів
•
Набути можчи в С'тавропнгійскій книгарні/
у Львові..

З друкарні В А. Шийкові -кого.
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