Другий наклад по конфіскатї.
Ч. 75.

Львів, Вторник, дня 2 (15.) цьвітня 1902.

Річник VI.

Передплата

Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвнт
о о ‘|, год. пополуднії.

ва »РУСЛАНА« виносить:

в Австриї:
цїлий рік . . . . 20
пів року . . . , 10
чверть року . . . 5
МІСЯЦЬ
Г70

Редакция,

пл.Дом6ровскзго(Хорунщини).Еі;с-

За границею
на цїлпй рік
на пів року

. . 16 рублів
або 36 франків
. . 8 рублів
або 18 франків

Поодиноке число по 16 сот.

адмінїстрация і

експедицію »Руслана« під ч. 1.

кор.
кор]
кор
кор.

• Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: а не возь.меш мнлости і віри не ВО81.МЄШ,
бо руске ми серпе і віра руска.* — 3 Р у с л а н о в п х псальмів М. Шагпкевича.

педиция місцева в Аґенциї Соколовского в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав сн лише
на попереднє застережене. —
Рекламації! неопечатані вільні
від порта. — Оголоиіеня зви
чайні приймають си по ціні
20 с. від стрічки, а в «Наді
сланім. 40 с. від стрічки. По
дяки і приватні допесеня по
З і с. від стрічки.

тім правди, годі знати, бо королі не мають
звичаю давати спростована, але се вже
доволі характеризує ситуацию, що такі ві
сти можуть кружляти. А
і оворім щиро і
В газїііа, Р агапа
ясно. Хто пригадує со< сердечність між
ІІпіао сіа У ісіогіа
(-р) Нїмецкий канцлер ґр. Більов в пе Італією а Франциєю г. ас ренії фльоти
еоіопіа: А піопіо Сапсіісіо.
реїзді з Венециї задержав ся один день у в тульоньскій пристани, не може визволиД уже інтересне письмо ми одержали з
Віднї. Вельми цікава річ, з якими новостя- ти ся від поважної задуми Де нанязує ся І Бразилії. Для єго зрозуміня мусимо навести на
ми приїхав ґр. Більов з Італії, про що пе иньїпий союз, там нема вже місця для !т у зам ітку з ч. о. с. р. »Руслана«, як а стоїть в
реговорював він з міністром заі’раничних давного. -Француско італїйске братане очи- тісній зв язи з теперішною дописию. Тодї писасправ ІІрінетім і чи єго авдиєнция у ґр. видно виключає австро-італпїско-німецкии ли ми:
Ґолуховского і у цісаря Франц Йосифа союз.
»3 кольонїї Антонїо Кандідо під Порто Уніон
відносить ся до віднови тридержавного соТимчасом ґр. Більов переїхав через в ІТаранї помістили в курітибскій польскій Газе
юза. Коли він виїздив до Венециї, запо Відень з венецкими тайнами, які тут мусів ті члени портоунїоньского польского товариства
відали повсюду, що се зовсім звичайна розкрити, а тепер покаже ся, які вийдуть »Ро£оіі« справозданє з відбувших ся в день 29.
великодна прогулька, щоби відотхнути тро- домаганя і уступки. Можливо, що погляди падолиста 1901, яко в річницю повстаня листо
ха південним воздухом. Сі півурядові вісти італїйских політиків змінили ся, до чого падового, зборів того товариства. Збори відбули
не дали ся однак удержати і опісля поне- могли їх приневолити грізні внутрішні від- ся на гіідміекій кольонїї Антонїо Кандідо з дохано їх повторюване. Почали отже призна носини, які ми недавно схарактеризували мі Теодора Колодки. Почтивши намять иовставати, що нїмецкий канцлер пересправляв в окремій ширшій статі. Великі областю ня, поставив п. ПІмід внесене, іцоби перенести
з ІІрінетім про віднову тридержавного со- Італії зворушені ворохобнею. Заворушеня і се товариство, котре вж е було завісило свої
юза, а позаяк вважав себе спонуканим по голодові і змови зелїзничі там на дневнім ' чинности — на кольонїю А. Кандідо, а то в цїділити ся вислїдом венецкої конференцій порядку, а невдоволенє мас підготовляє' ли залож еня там нольскої школи. Внесене се
з третьою інтересованою державою, Австо ниву для републики. В таких хвилях вель-1нринято і рішено приступити до будови школи,
Уграми, то можна досадувати ся, що ве- ми важко для правительства, щоби відно-ІМіж списом членів того товариства і підписами
непкі нересіїрави довели до якихсь кон сини заграничні були усталені. Д л я фанта на тій патріотичній дописи читаємо також рукретних вислїдів.
стичних планів триполїтаньских, які пока скі прізвищ а (н. гір. О т у їг о О коіііа і иньші)
Ненеречно справа тридержавного со- зує Італії Франция, тепер не пора, і тим тай сам господар дому, Теодор К олодка, очию за находить ся в сій хвилі на такім сту самим тридержавний союз мусить видавати видцрй Русин. Тож гадаємо, що в тій ш колї но
пні, що він мусить бути або відновлений ся Італії певнїйшим. Але те все дуже гар- винні учити також і по руски. Т ак вим агала би
або рознизаний. Дневникарство заповідає но, що Італія дбає про свої користи, а Ні- справедливість»,
вже віднову, однак сї вісти ще переднча- меччина уміє також походити коло своїх
Дотичне число «Руслана* ми вислали насні, бо наконечні рішеня ще не запали. інтересів, розходніь ся лише о те, ЩОби,ВЄдЄНИМ там господарям і гляди — дїйсність
Перед кількома днями на засїданю бер- Австро-Угорщина допильнувала своїх інте-! не лише оправдала наші припущеня і виводи,
линьскої цлово-тарифоної комісиї заявив ресів.
' але ще і перевисш ила їх богато, як се вііходержавний секретар ґр. Посадовский вира
Задля того передовсім треба усунути дить з надісланого нам отсего листу:
зно, що ґр. Більов ані не заключив з Іірі- всяку неясність з гіересправ, які ведуть ся
нетім ніякої обовязуючої умови, ані не по в справі віднови тридержавного союза. Го
Марта, 23. фе.вруарія 1902.
робив ему ніяких уступок. Стоїмо отже ще ворить ся звичайно, що тридержавний со
Слава Ісусу Христу !
перед недоверпіеним ділом, а се річ вель юз є лише політичним звязком між двома
Ш ановна Р е д а к ц іо !
ми важна. Щ е нічого не рішено і можливі осередно-еврогіейскими державами й Іта
Дуже нас утішило, якєсьм о відобрали той
є ще ріжні постанови. Так само з австрий- лією, а кожда держава має в економічнихі
скої сторони не дано певно ґр. Більову справах поступати після своєї волі і по- ваш пяти® нумер газети »Руслан«. А дуже знов
правосильних, невідмінимих зобовязань.
треби. З такого погляду вийшла нїмецка нас здивувало, з якого поводу так далеко, в наАвстрийеко-угорска монархія може ще цлова тарифа, якої кільці звернені проти ших бразилїйских пущах, моглисьте за нас заотже зробити після своєї волі те, що для Австриї. Але як приймемо засаду, що еко- памятати- Але ЯК£сьмо той нумер перечитали
неї корисне і відповідне. Головне бажане номія і політика дві ріжнородні річи, т о 1тосьм° ся довідали, що через товариство »Позмагає до удержаня тридержавного союза, з якого титулу Італія має вимагати усту- ґонь* довідалисьте ся о наших вазвисках. Най
але під услівем, що Італія не вимагати-ме нок при віднові сою за? Треба отже згоди- ваш Бог, Ш. Р. надгородить, що ви нас напожертв таких, які би заподївали шкоду про- ти ся на який певний погляд. Або союз є минаєте свою руску мову не забувити. Як зн адукциї вина і огородовини. Наколи Італія лише звязком воєнним, тоді економічні єтр) на які|1 підставі взяло чинности тов товазможе иньшими уступками винагородити справи не будуть впливати на єго віднову, риство „ГІоґонь*. Гак не лиш е ті два назвиска
сї шкоди, а Австрия і Німеччина впевнять або він розтягає ся на торговиці, промисл, але ' нас реш та членів є руских.
ся, що Італія є прихильним союзником, то рільництво, тоді єго віднова має бути обуАле як знаєте, Ш ановна Редакцію , що як
трудності! будуть усунені. Неда но один словлена економічними уступками, і тоді хто потопає, т.щї ся і бріітзп ф атає, так і ми
італїйскпії дневник з нагоди авдиєнциї ав- мусить бути погамоване самолюбство, яке зак л ад аєм о підвалину, а на тій підвалині, хотяй
стрийского контрадмірала Ріпера жалував наносило би шкоду союзникови. Австрия * не здібна, але тимчасово можна взяти за зд іб 
ся, що взаємини між Апстриєю а Італією не може дати собі накинути нїмецку цлову НУ> аб « будувати свою хату.
охололи. Деж глядіти причини? З нагоди тарифу, позаяк тридержавний союз є полі-1
Ш ановна Редакціо, сумно дуже наш руский
триєстеньскої ворохобні італїйский посол тичний, а також не може робити Італії нарід виглядав в Галичині, але і в тутейших
Барціляї голосив в римскім парляментї уступок. Австро-Угорщиня не може згоди- бразилїйских пущах ще гірша здичілість. Отже
формальний хрестоносний похід проти Ав ти ся на таке становище, щоби опинила нас кілька руских членів гадалисьмо, що за постриї і ніхто на се не обізвав ся там од ся посеред двох млиньских камінів, які би мочию того тов. .Погонь* залож имо школу
ним словом, а в престольній речи короля її з ириязни союзної роздавили. Длятого польску, а заразом і руску, принаймій, щоби на
Віктора Імануїла не було навіть згадки керманичі австро-угорскої політики повинні ші рускі діти могли хоч руску молитву з рупро тридержавний союз, який бодай доси бачно глядіти, щоби Австро-Угорщина не ского письма змовити. По друге, що тоє това
риство богацько присилають нам Газети з Коє основою заграничної політики. Се очиви- опинила ся в такім становищі.
рітиби і Газету »3ґода« з Америки і иньші пи
дно дає привід до всяких поговорів і по
сьма присилають на поміч просьвіти. А ми тутглядів. Берлиньский дописуватель дневника
ка в тім далекім краю руского письма анї до
»РІ£аго« думає, що віднова тридержавного
ступити.
Я к наприклад приїхали в єднім році
союза неімовірна задля впливу, який має
отець
місіонар,
то привезли такі книжочки, що
король на заграничну політику. Скілько на

Д о п и с ь.

Віїнова тридержаввого союза?

2
п старім краю вартості! єден креицар, а тутки культета я удержовав ся з лєкций і при тім Союв не1розпоряджає:. В' иослїдннх часах відніс
жадали триста рейсів, то має вартости пятнай- получав стипендию зразу ім. Теодора Блажке- ся комітет сего Союза печатаними петюциями
цять крейцарів. Тож Шановна Редакціо, що ми вича, а опісля — аж до полученя Степеня док до ц. к. старостів в; Галичині' — розумів ся но
маємо робити у тій пустиня, що нема жадної тора — імени цісаря Франц-Йосифа від «Народе польски — з прошенвм,. аби само староство і
комунікації! а не можемо того знести.
ного Дому» у Львові.
упрошене через староство- духовеньство і учи
Шановна Редакціо, просимо вас ласки о
Неправдою є, будьто би я, будучи єще а- тельство поперли гуманітарну акцию Союза
пораду, заосмотрити нас яким таньшим пи кадемиком в Відни, або коли-небудь перейшов через заохоту громад і людей до в'стушвеня до
сьмом, бо ми тутка за шість літ дуже бідні, на «правоелавіє» і »доси був таким», будьто би Союза. На тих петициях
ін дорзо — випе
без жадного руского письма, анї просьвіти. Є я в тім дусі орґанїзовав окружаючі повіти, будь чатана готова відозва від староства до зверхнотакі кольонїсти, що не мають жадного калєнда- Іто би я опустив уяїятску церков і був ноторич- сти громадскої — в польскім язиці — «з везря, то нераз і не знають, в котрий день яке ним акатоликом. В виду сего ні. зачим мені на ванєм аби Звєржхносць ґмінна еправе зорґанїсьвято. нрипадає, то уважають за робочі дни.
зад повертати до унїі, котрої я,, не перемінявши ■зованя пшез австрияцкі Звйонзек люду в саНаша кольонїя заложена 1896. р. Є нас до ніколи віроісповіданя, ніколи не покидав.
мопомоци взєлаї нод уваґе на Радзє ґмінней..... і
девятсот галицкого народа, половина руского
Неправдою є дальше, будьто би я був про иоетарала сє ©> то, аби ведлє можносцї власцїобряду, а половина польского обряду а рускої відником місцевого церковного Братства св. цєлє домуф- плацїлї незвикле нїскон рочнон опламови! Померших було до двайцять пять, а вро Архистратига Михаїла, так як провідником того те 44 галєжи. »О децизиї Звєржхносцї ґмінней
дило ся до сто двайцять пять через шість літ. братства є від довгих уже лїт вислужений ди в тей справ® очекуе реляциї найпузьнєй по
Сего року Бог дав урожай на кукурузу, на ректор народних шкіл п. Григорий Д. Кульчиц- упливе 5 тиґоднї».
фаеолю і жита і на иньшу пашню, тілько що кий.
Коли ц. к. староства уділили громадам тії
не маємо кому продавати, тілько що по троха
Неправдою є, будьто би я занимав ся. або петициї «Союза австр народів» ся строго уря
міняємо за лахмани та за сіль і нафту, але хоть міг занимати ся орґанїзациєю братства, а- дова відозва, викликала у наших темних людий
гроша трудно. Земля Богу дякувати добра, кли- бо був помічний при організація того брацтва о. неиорозуміне. Селяне не можуть поняти «Сою
мат здоровий!
адміністратору парохії д-ру Хомишину.
за австр, народів» без цісаря, додає собі про
Сего року 1. марця латиньского були ви
Неправдою є вкінци, будьто би я на мі- те до цілої справи єіце монарха, — особливо,*,
бори на президента до Ріо Жаненро. Тягнули щаньскім вечері сказав річ того змісту, який що комітет Союза австр. народів уживає від
наших ко.іьонїстих, але жаден з нас не ходили, приведений в дописи, або хотьби одну гадку, одно знак, котрі наш мужик легко мішає: з гербами:
тілько три таких, що лакомі на частунок.
слово в 'дописи приведені висказдв в моїй річи, державними — і ложно толкують собі, що ці
Шановна Редакціо! складаємо нас кількох сказаній на міщаньскім вечері в Коломиї.
сар видав таке право — закон, — що хто за
кольонїстих руских щиру подяку, що ви нас на
Вся та допись від початку до кінця є платить 22 сотики від хати, буде обезчечений.
тих пущах бразилїйских завідомили руским пи злобною видумкою несовісного автора.
від всіх елементарних нещасть як повінь, пожар
сьмом. Просимо для нас прислати яким сьвітом
Коломия, 19. марця (11. цьвітня) 1902.
і т. д., і голосять вже, що иньших асекураций
не дорогих книжок і вашого письма. Позволяю
Др. В. Дудикевич.
не потреба, що иньші асекурациї мають бути
ся запитати, чибисьте жадали більше кореспонЩо до першого спростованя замітимо, що скасовані і т. п.
денцїв від нас. (Просимо — Ред.).
Розуміє ся, що сего не наміряли анї ц* к.
наш доиисуватель згадував про бесіди, які до
Теодор Колотка, Дмитро Околита, Григорий тичні особи виголошували н а к о м е р с і , а спро староства, анї сам комітет Союза австр. наро
Флисах, Филип Терешка.
стоване говорить про сам »вечер». Що-до дру дів, тілько наші люди на сель не порозуміли,
гого, то надто мало знаємо регвопаїіа «коло- що Союз не говорінь о відшкодованих за поне
мийскаво рабіна кацапоф», щоби могли кве- сені шкоди, тілько о першій наглій помочи в
стіонувати єго запереченя. Оставляємо слово нещастю, котра після справозданя самого .комі
Д в а спростованя.
тету виносити може на одну цілу громаду кіль
нашому кореспондентови.
кадесяти, а найвисше кілька сот корон, так що
З причини дописи з Коломиї в ч. 42 «Руслана»
на одного господаря може припасти кілька або
про «коренно-русскій бал» одержуємо два спросто
кільканайцять корон, на перші потреби. Відшко
ваня, з просьбою о поміщене. Не задля звісного Союз австрийских народів. дованя за цілу шкоду не може Союз ааетр. на
§. 19. з. п., але містимо сї спростованя в імя
родів нікому уділити, і на се не стало би єму
Люде доброї волі, філянтроии, у Відни за- фондів, — бо єсли би всі громади Аветриї на
максими: агдіаіиг еі аііега рагз та задля даль
вязали перед кількома літами комітет, під не лежали до Союза і платили по 22 сот. мав біт
шого внясненя справи.
I. Неправдою є, будьто би на вечері сказав звичайною назвою «Союз народів австрийских, Союз приходу 700.000: кор., підчас коли самі
яку небудь річ о. совітник Мардарович, неправ «Звйонзек людув австрияцкіх», котрого цїлею є пожари в одній Галичині приносять шкоди 10
дою, будьто би котрий небудь із бесідників ра збирати добровільні датки і з тих фондів нести мілїонів річно, а повени і розлив рік в друге,
тім вечері сказав річ такого або хоть подібного «першу наглу поміч» для громад діткнених еле тілько.
ментарними нещастями.
Потреба, щоби всі Редакциї часописи», і.
змісту, який поданий в дописи.
Поміч ту бажає «Союз» зорганізувати в той люди сьвідомі, особливо духовеньство наше і,
Коломия. 19. марця (11. цьвітня) 1902. Міщаньска читальня в Коломиї. Л. Береакий, се спосіб, щоби в кождій громаді' нашої держави учительство поясними добре ту справу людям в
і збирати щорічно від кождої хати по 22 сотики кождій громаді, — інакше може не один тем
кретар; др. В. С. Юрченко, иредсїдатель.
II. Неправдою є, будьто би я, будучи ака- І — кромі иньших оплат від цілої громади яко ний чоловік через власне непороаумінє віьастц
демиком в Відни, або коли-небудь був стипенди- такої — і обчисляє в своїй відозві, що в той в гірше нещаетє.
стом «благотворительного комитета» або якого- спосіб можна би щорічно зібрати 700.0О0 корон,
небудь чи там комитета, чи якої другої орґанї- слиби всі громади австрийскі до Союза присту
зациї чи личности. Начиняючи з ґімназиї до о- пили, але очивидно, що не всі ще громади при
кінченя правного і відтак фільософічного фа- ступили до Союза і єще навіть такою сумою

Ю)

ОЛЕКСА КУЗЬМА.

остро і немов лагодив ся
Іком межи очи.

заїхати

йому пясту-

Д И В А К.
Сконфісковано.
— Пий!
Дакевич присунув до нього фляшку.
— Не хочу.
— Ти мені подобаєш ся. Видко, маєш
тверду волю.
Приятель вже був готов кинути ся на Да
Незнакомий занепокоїв ся.
кевича,
обняти його і розцілувати. Зміркував се
— Приятелю, я не шпігун, ні. Полїцию не
Дакевич і підсунув йому фляшку, яку одушенавиджу не меньше від тебе.
Вираз недовіря у незнайомого перейшов влений слухач випорожнив до половини.
в хитру усьмішку.
— А в розрухах ти був ? — питав Даке
вич добродушно. •
—- Був.
— Приятелю, дай руку!
Присунули ся оба близше і обсервували се
бе взаїмно.
Сконфісковано.
— Але я не украв нічого — мовив незна
комий — тай ніхто з нас не важив ся красти.
— Ой, була тут крадїж, була. Величезна
грабіж, безличний розбій, в білий день, явний,
при сьвідках, в очах усеї людскости, під охоро
ною законів...
Незнакомий насупив очн. змірив Дакевича

Сконфісковано.

Дакевич задумав ся.
— Отже власне — відозвав ся приятель —•
ми тепер хочемо пімстити ся, М іі не відбираємо
того, що нам богачі загарбали, ні, ми лиш хо
чемо то всьо знищити. Нї вам, ні нам!
Дакевичеви подобала ся та розумна, льоґічна бесіда. Йому здавало ся, що сей чоловік,
то частина його я. Він терпить так само і па
лає такою самою ненавистю до цілого окруженя.
— ПиЙ!
Приятель видудлив спору мірку. Дакевич
випорожнив фляшку до дна.
В тій хвили кімната немов заповнила ся
легкою мракою. з поза якої видно було филюючі стіни. Нічого дивного, бо й долівка колишеть ся як палуба корабля на мори. А стеля
крутить ся млинком і спускаєть ся все низше,
нивше...
Добру хвилю намагав ся зібрати кленки

з

Н О В И Н К II.
— Календар. Ві в т о р н и к : гр.-кат. Тита;
рим.-кат. Целєстина. — В с е р е д у : гр.-кат. Ни
кати; рим.-кат. Ламберта
— Народно рускі посли з Славяньского Цен
тра на засїданю в пятницю ухвалили поставити
своїм кандидатом до спільних делєґаций посла
Барвіньского, що відтак подано до відомости польского Кола. Посли Романчук і др. Король предложили ирезесови Кола Яворскому, щоби раз
вибрано делегата також з їх клюбу, а се домагане обіцяв презес подати до відомости Кола.
На суботнім засїданю Кола вибрано з руских
послів Барвгпьского делегатом.
— Програма парламентарної дальшої роботи
має бути така. Делєґациї зберуть ся в Пештї б.
мая, а 7. представлять ся цїсареви в палаті
в Будї і вислухають там престольної річи. Щ е
того самого тижня збере ся буджетова комісия
делєґациина для вислухаия експозе ґр. Ґолуховского. Рада державна буде відтак продовжати від 12 мая будж-тову розправу, котра ма
ла би покінчити ся до 24. мая. Відтак відбували-б ся наради делєґаций в Ііештї і мали би
покінчити в другім тижні червця свої роботи.
Опісля мають зібрати ся краєві сойми. — Після
теиерішнь/ ї протяглої розправи в иосольскій па
латі представляє ся нам сей розклад парламен
тарної роботи вельми оптимістичним і імовірно
гаді буде додержати у.южених тут речинцїв, а
з сего можна припускати, що сойми зберуть ся
доволі пізно.
-— У ВПреосьв. Млтраполита, перед єго виїз
дом до Відня, була депутация Русинів, зложена
з члена ридїлу краєвого п. Глиджука, професо
ра д-ра Днїстряньского, д р і Костя Левицкого і
проф. Вол. Шухевича. Деиутация зложила Ми
трополитові! подяку за єго дотеперішні горячі
заходи в унїверситетскій справі і просила о під
могу на дальше. Рівнож висказала депутация
онінїю руского загалу про мінїстерский рескрипт,
якого руский загал до відомости приняти не
може. — Митрополит приняв деиутацию дуже
прихильно і запевнив, що як дози, так і на
дальше, не відкаже своєї помочи в заходах ру
ского народу в унїверситетскій справі.
— Адвокат др. Василь Дутчак, за яким так за
журили ся були иольскі часописи по єго наглім
виїзді зі Стрия, отворив адвокатску канцелярию
в Чернівцях, при ул ратушевій.
Товариство «Запорожжя Сїч< в Посмачи
відбуло дня б. с. м. перші загальні збори. З б о 
ри отворив адв. др. Трильовский промовою, в
котрій розповів про значене Козаків-запорожцїв
і їх Січи в нашій істориї, а відтак пояснив цїль
і статут товариства. По нїм говорив Павло Лаврук, господар з Іспаса, а бесіда єго одушевила
зібраних Гуцулів. — Відтак вписало ся до това
риства 64 членів і вибрацо виділ (кошовим зі
став Іван Уторопчук, осавулом Петро Бобяк, учителем Петро Вінтоняк, справником Петро Палїйчук, а скарбником Дмитро Лендюк. Па збори
прибуло богато селян з сусїдних громад. Збори
закінчили ся імном: »Ще не вмерла».
— З Праги пишуть нам про бл. п. Івана Ходзїньского, про якого смерть ми недавно доне
сли: Іван Ходзїньский. капітан 74. п. п. помер
нагло дня 4. с. м. в Лїберци (Райхенберґ) в Че
хах в 41. році житя. Покійний, родом Русин з
Гусятиньщини, признавав ся всегда щиро до
до купи. Чув, що теряє рівновагу, не може онерти ся тягарови власного тіла. Всьо довкола
розвязуєть ся, розсипаєть ся. Він клонить ся
наперед, то в бік, і падає на рамя приятеля.
Відтак опираєть ся плечима о стіну, стукнувши
головою голосно.
Дрібниця, йому так всьо байдуже. Зуби
затискають ся, иястуки в кишенях корчать ся...
— При... приятелю, пімсти ся за... за
мене...
Язик став йому деревіти.
— ...бо... бо я не можу...
Опер голову' на ліктях і відотхнув глубоко.
'
— ... не... нездара...
Приятель оповідав щось про пролєтарият,
експльоатацию, але слова не робили на слухових
болонках Дакевнча ніякого вражіня. Рухи губ
вказували, що він рад був щось говорити, та не
міг найти в роті язика. Лиш з горла вихопив
ся йому згук, який витає нігло відко жована
фляшка. Зуби заскреготала, затиснулись, а худе
лице приняло вигляд засушеного трупа.
(Дальше буде).

своєї народности та всегда осьвідомлював круги
чужої суспільності! (бував стаціонований в Дальмациї, у Відни та в Чехах) про гірке положене
українського народу. Обертаючись часто не лиш
в кругах війскоеих але також і межи цивільною
суспільностию, зумів покійний з ’єднати собі тіль
ки симпатиї, що полишив по собі щирий та
сердечний жаль. Похорони відбулась в присут
ності! репрезентантів властий військових та ши
роких кругів горожан міста Лїберця дня 7. с. м.
Двірский баль. З нагоди скликана спільних
делєґаций в Будапешті, відбуде ся там дня 20.
мая великий двірский баль, на якім появить ся
ціле дипльоматичне тіло.
— НевтральЛсть 3 Рєки доносять, що вчера
відплинув з тамошного порту анґлїйский кора
бель з 800 кіньми до Трансвалю. Є се вже
шістьдесятий з черги пароход, що вивозить з
Австриї конї до полудневої Африки. Доси виве
зено 58.060 коний.
— Краєва шкільна рада на засїданю дня 5. с.
м. ухвалила: затвердити дійсного учит. ґімназ.
в Бучачи Йос. Мазура в учительскім званю і
надати єму титул професора; — перенести: В.
Влодка з Гімн, в Тернополи до І Гімн, в Коло
миї; Вол. Зеновича з І гімн, в Коломиї до Тер
нополя; Ст. Збієвского з Гімн, в Вяшові до Дро
гобича:
іменувати: Авґ. Квєцїньского заступ
ником учителя в гімн, в Ряшеві; Фр. Заморского заст. учителя в III гімн, в Кракові; Ів. Пе
трнцкого заст. учителя в Гімн, в Н. Санчи; кс.
Ф. Боґачика помічником катехита в ґімн. в Яслі; - затвердити вибір: Юрия ґр. Баворовского і д-ра Ст. І льоґера на делєґатів повіт, ради
до окр. шк. пади в Тернополи; — затвердити
іменоване: о. Мих. Литвиновича на члена окр.
шк. ради в Борщеві, а пастора П. Помикача на
члена окр. шк. ради у Львові; — іменувати учи
телями і учительками в народних школах: М.
Скавіньску в Скалатї, П. Телїховского в Тисьменици, II. Волєньского в Олешичах місті, Б. Марчевского в Заторі, К. Дітцївну в Переворску, М.
Яґлярску в Ярославі, Л. Шнайдера в Радомисли,
Ст. Мортківну в Ґрембові, А. Мерцнну в Андрихові, А. Стояньеку в Буковску, Я. Борейківну в
Риманові, А. Роговску в Сассоні, М. Пасєку в Могильници ст., И. Пііотровского в Могилянах, С.
Шарлїньску в Роичинї, Кт. Станківну в Особницї, Йос. Мушиньского директором в Снятинї, Л.
Даньова, Т. Дзеневича, Б. Явецкого, кс. М Бо
рового, о. М. Продана і А. Марковского в Сня
тинї, Е. Меклєрівну і С. Суску в Самборі,. С.
Валлєкікну і К. Новицку в Станиславові, о. Йос.
Сєкежиньского в Сяноцї, С. Палку в Бохни, В.
Мімлєра в Добротворі, Ю. Гушалівну в Кобаках,
М. Красуску в Делятинї, А. Ґлодзїньского і М.
Ґлодзїньску в Березници шл., С. Ґольдблята в
Коломиї, Г. Водецкого, Е. Цїхоцку, Е. Гляватівну,
Я. Щепаньску і М. Салаха в Ропчицях, Л. Ясїньского в Долині, Я. Сойкову в Бережанах, А.
Прокшівну в Войнилові.
Лихварский процес. В Тернополи мала оно
дї відбути ся розправа проти лихварів-жидів з
Заліщик, що оперували межи офіцирами, а най
більше знищили поручника драґонів барона Куденгове, сина намісника Чехії. Однак молодий
барон не явив ся в суді і унеможливив вже
трзтий раз розправу. Сим разом він надіслав
телєґраму, що не обжаловує лихварів і не ж а
дає їх покараня. На вАесенє прокуратора трибу
нал ухвалив віднести ся до війскових властий
о примусове доставлене на розправу барона,
засуджуючи єго на понесене всіх коштів роз
прав, що не відбули СЯ З єго вини.
— Жадоба сензациї... по смерти. В Кракові за
стрілив ся онодї фармацевт зі Львова, Едвард
Андерлє. Причиною сего кроку мала бути не
щасна любов. Денат лишив між иньшими та
кож лист до віденьского тижневника «Баз іпіегеззапіе Віаіі», в якім описує подрібно цілу по
дію і просить редакцпю, замістити лист і свою
фотоґрафію.
— Електричні машини в Росиї. Росийске міні
стерство зелїзниць набуло дві електричні маши
ни для поспішних поїздів на шляху ПетербургВаршава Сели проба випаде добре, то всі по
спішні потзди одержать електричні льокомотиви.
— Населене землі. Анґлїйский місячник «ТЬе
Сиггепі Сусіорсіїіа» за грудень 1901. подає найновійші обчислена мешканців на цілій земскій
кулі. Після сего обчислена населене цілої землі
виносить 1.500 мілїонів ‘ голов, розкинених по
всіх частях сьвіта, а іменно: в Европі 372,925.000,
в Азиї 830,558.000, в Африці 170,050.000, в Аме
риці' 132,710.000, в Австралії 6,000.000. Під бігу
нами 92.000./Всего разом 1.512,333.000 На поо
динокі краї Европи припадає ось кілько ж ите
лів: На Францию 39,000.000, на Австро-Угорщину
36,900.835(?), на Німеччину 56,345.014. на Італію
32,320.754, на Велику Британію 41,454.210. Мо
нархії з кольонїями числять: Франция 94,784.014
Німеччина 71,023.014, Росия 128,832.172, Велика
Британія 390,000.000. З наведених цифр пока
зує сл, що Анґлїя має зверх четвертину всіх
мешканців землі. З тих 0 близько ЗбО мілїонів
Азпятів а 40 мілїонів Африканців. Анґлїйским
язиком говорить нині 138 мілїонів.

— Перша руська робітна

суконь

Товариства

«Труд» отворена при Підвалю ч. 7. II поверх.,
(ріг Руської улицї) вхід з галєриї, на ліво послїдні двері. Робітня отворена від 8. год. рано
до 12 і/, в полуднє і від год. 2. пополудня до 7.
вечером. Просимо спішити з замовленими, а пересьвідчать ся наші Пані, що робота виконує ся
совісно і точно на означений час.
Від Дирекції! Тов. »Труд* у Львові.
— Ц к. Дирекция зелїзниць державних у Львові
оповіщує:

«Газета Львівска» з дня 15. с. м. оповіщує
розписанє лїцитацийної продажи старих материялів, узисканих в окрузі ц. к. дирекциї зелїниць
державних у Львов. Оферти належить вносити
найдальше до 12. години в полуднє дня ЗО.
цьвітня с. р. до висше згаданої ц. к. дирекциї
зелїзниць державних. Услівя продажи подано в
«Газеті Львівскій», а можна їх одержати також
в бюрі для справ варстатових в підписаній ц. к.
дирекциї.
З огляду на надзвичайні утрудненя, що
повстали в наслідок перебудови зелїзничого
двірця в Бориславі, заводить ся за дозволом
ц. к. міністерства зелїзниць з дня 31. марця с.
р. ч. 12560/16, по мисли §. 63. реґуляміну руху
і §. 6. постанов виконуючих до уступу 14 межинародної умови для зелїзничого перевозу, з
днем 10. с. м. продовжене речинця достави для
товарових посилок (з виїмкою худоби) так в
руху австро-угорскім, як і межинароднім. Се
продовжене дотичить так посилок, надаваних в
стациї Борислав, як і носилок, що надходять до
тої стациї. Заведене вже від 1. цьвітня 1889
продовжене речинця достави для подібних поси
лок в руху на ц. к. зелїзницях державних в
Галичині позістає і на дальше в силі.
— На книжочку вкладкову Товариства взаїмн.
кредиту «Днїстерч ч 1300 на фонд запомоговий

для академічної молодїжи вплинули від дня 5.
цьвітня до 13. цьвітня с. р. дальші датки в су
мі 1004 К 69 с ; по день 13. цьвітня включно
вплинуло 62 076 К 61 с.
— Родимцї! Памятайте
ватних ґімназий!

на

фонд

будови при

Посмертна Т оповістка.
— 0. Йосиф Шайдицкий, парах в Гнилій, височаньского деканата, перемискої єпархії, упокоїв
ся дня 1. с. м. в 48. році' житя а в 21. р. сьвященьства. В. є. п.!

Наука, штука, література
Як можна вилічити ся із сухіт (чахотки
Р іі Йіізій р и їт о п и т ). Написав Дмитро Дмитврко,
учитель ц. к. семинариї. Тернопіль, 1902. Накла
дом автора. Друкарня А. Вербицкого в Тернопо
ли. Стор. 31, 16°.
Фахову оцінку сеї брошурки замістив в
«ДФл ї« лікар др. Волод. Вітошиньский і ту по
зволимо собі навести з оцінки два виїмки: »йерецовеїм автор зраджує повне незнане найкардинальнїйших основ хе.мії, фізіольоґії, бактеріольоґії і патольоґїї, основ знаних навіть пересіч
ному інтелігентному чоловікови не-лїкареви«. —
«Взагалі, по перечитаню сеї брошура набирає
ся пересьвідченя, що писав єї чоловік, котрий
не має найменшого понятя про медицину і при
родничі науки, а начитавши ся ріжних шарлятаньских нїмецких брошурок, помішав ріжні рі
чи як горох з капустою і ущасливив Русь «нау
ковою працею». Ж аль, тим більше жаль, що пи
ше се учитель учительского семинара— учитель
будучих просьвітутелїв народа». — Заріепіі заі
— Гасло Під сим заголовком почала виходи
ти в Чернівцях місячна Газетка, орґан україньских социялїстів в Росиї. Видає і за редакцию
відповідає Лев Когут.

Т е л є ґр а м и .
Відень, 14. цьвітня. Ческа народна рада ви
слала законно мотивоване подане до долїшноавстрийского краєвого виділу, в справі заснова
на 20 ческих народних шкіл у Відни і 14 в до
лішній Австриї.
Відень, 14. цьвітня. З кругів духовеньства
заперечують вість, немовби Більов старав ся
в часі свого побуту у Відни вилинути на візиту
наслїдника престола архнкн. Франца Фердинанда
на італїйскім дворі, в цїли усунена напружених
відносин, які мали настати межи Квіриналом а
віденьским двором.
Відень, 14. цьвітня. Кружить поголоска, що
Генерал Ґальґочи, комендант перемиского кор
пуса, зістане Генеральним інспектором війск.

Ґен. Фідлєр, коменд. львівского корпуса,
прибув нині до Відня.
Інсбрук, 14. цьвітня. Нїмецко-народне сто
варишенє візвало всіх нїм. послів, а передовсім
нїм. людовцїв, до сейчасової обструкциї в пар
ламенті, если би гіравительство не схотіло за
вести нїмецкої мови яко державної та не спов
нило нїмецких домагань.
Ст. Пельтен, 14. цьвітня. На зборах вибор
ців пос. Вінтер заявив, що нїм. людовцї не ду
мають розбивати парламент.
Берно (швайцар.), 14. цьвітня. Союзна рада
уділила швайцарскому послови, др. Карлїнови
в Римі, відпустки на неограничений час.
Рим, 14. цьвітня. Пос. Карлїн заявив в інтервієві, що Швейцарця готова є виповісти Іта
лії торговельний договор. Ся вість викликала
ту прикре вражінє.
Льондон, 14. цьвітня. »8іап(1аг(1< нотує по
голоску, що в буджетї, який мають предложити
палаті громад, находить ся проект на підвисшенє цла о 5 пенсів від сотнара муки і о 3 пенси
від сотнара збіжа.

Царгород, 14. цьвітня. В послїднім тижни
померло на холеру в Мецці 66 осіб а в Джедлах
та в иньших місцевостях кількадесять осіб.
Брукселя, 14. цьвітня. Делегати робітничих
синдидатів ухвалили одноголосно розпочати ни
ні загальний страйк.
Шарлєроа, 14. цьвітня. В Тімеон підложено
бомбу під льокаль католицкого товариства. Бом
ба вибухнула, але не нанесла великої шкоди.
В Монс сконсиґновано два баталїони стр'льцїв.
Брукселя, 11. цьвітня. Місто виглядає як в
часі війни. Війско і горожаньска мілїция мусять
здобувати барикади. Ранено звиш 760 осіб. З
провінциї надходять ще страшнїйщі вісти про
революцию.
Вчера в ночи війско здобуло біржовий дім,
причім ранено кількох офіцирів камінами. Д е
монстранти ходять улицями з револьверами в
руках.

венєм.

Хго хоче одержати дійсно правдиве «Ресіога«, няй зверне ся до аптики «Діана», Будапешт
Кагоіу копії 5, котра продає «Рссіога» к пачках
по 2 корони.

С0Ю58ЕІІМ Егпезіа ТІіогпа
у Львові, в пасажи ..ГЕРМАНА'' ул. Сснїшна.
Нова величава і сензацийна проґрама!
від І. до 15. цьвітня 1902.
При співучаети війскової музики 15. п. п.
1) 5 Аигога. чудовні діти на роверах. 2)
Штучний чоловік 6ІІІ0, містичний автомат, який
списує гадки видця і малює портрети. 3) Про
фесор ЄаиІЬІег з Парижа стинає голову женщи
ні. 4) 5 сестер Жапюп, анґлїйскі акробатичні
дансерки. 5) Тгіо Певна, шпортова сцена. 6) ТЬе
АіІоІЬз, гра дітей в огороді. 7) Раці і .ІоЬп Ріеггої в подорожи. 8) ВгоіЬегз ВасЬие, ексцентрич
ні мурини. 9) І_Є8 Непгу, уаїзе тегуоиіііепве.
10) Коптюшок в американьскім біоскопі.

Що дня о 8. год. вечером велике предста
вленє. В неділю і сьвята два представлена. Що
пятницї НідЬЬіТе представлене. Білети вчаснїйше можна замовляти і набути в конторі Пльона
при ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.

М Г У Р О В А Н ІІЙ

Щасливе супружество
других уеловій такі'Ж і головного чинника, а
Іменно хорошого ЗДІ ров.ія обох сунругів. Єсли
батьковії і кормителеви довголїтна болїзнь не
дозволяє давати сім’ї потрібне удержанє, тоді
пропало єї щастє. Тож саме лучає ся, коли вір
на і стираюча ся о дітий матір примушена по- ожити ся в постіль ію причині болїзни і з тої
причини не може опікувати ся дітьми. Але та
кож і у бога-гих люднії ненилічимі болїзни ііищуть легко родинне щастє. Задля того особливо
супруги повинні старити ся, аби обоє були здо
рові. Як легко іа встає з легкої простуди пова
жна болїзнь гортанки або легких, бо недужий
з початку не знертає уваги на ту простуду! Ка
тар гортанного пр воду, недуга горла, запалене
кінчин легких, кашель з кровю, астма, стїсненє
груди, катар легких, інфлюєнца, а гакже кашель
і хрипка— всі ті недуги вимагають сейчаеового
лічена. А при тім кождий може тепер легко собі
помочи, а іменно чаєм, котрого знаменитість
признають всі верстви населеня. Проба средства
«Рееіога», введеного аптикою •Діана» в Була
нештї, буде для кождог > недуж го благосло-

„Тревоги автора івидавчика"
(гумористична подія з натури)

0. Я. Кониського
можна набувати в Адміністрації «Руслана» та
в обох руських книгарнях у Львові.
Ціна примірника на велїновім папери ви
носить всего ЗО сот. (з почтовою пересилкою
35 сот.).

іл ю с тр о в а н и й
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Читайте!

Повне відане Творів ТАРАСІ ШЕВЧЕНКА
коштує лише 2 корони!
Товариство „Просьвіти" бажаючи, щоби в
кождій руській х ті находили ся Твори Тараса
Шевченка, видано сими днями найдешевший
збірник сих творів п. з. „ПОЕЗИ! Т. ШЕВЧЕНКА".
Книжка, оправлена в полотно з золоченими ,ш
тисками, може бути найгарінііііюю окрасою ру
ських хат. На іір велїїінвий, формат на взір єв
ропейських клясіїків, сторін 698.
При замовленні 1<> прим, даємо 16% опуету. Висилає ся тілько за надісланє.м 2 кор. ЗО
сот на адресу: КАКЦЕЛЯРИй «ПРОСЬВІТИ» у
ЛЬВОВІ (Ринок ч. 10.).

Русин

календар

на І © О 2 . рік.

Ціна 1 кор. без иересилки почтової; з пересил
кою о 10 еот. більше.
з ОФіцинами, садом і огородом
Замовляти у' Сеня Ґорука у Львові, площа
в БЕРЕЖАНАХ (ч. 4. побіч ставу) Домбровского ч 1.
♦ТОВАРИША» можна набувати також у
продам сейчас за 4.000 зр. всіх Філіях
«Народної Торговлї».
Зголошеня приймає Редакция «Руслана».

итайте!

з державним іспитом з рахунковости і практикою

шукає місця бухгальтера або касикра при ру
ській фінансовій інституцні. Потрібну кавцию
може сейчас зложити, а надто жертвує І<)<» К
на народну ціль, яку вкаже ся інстптуция, при
якій петент найде посаду.
Близша відомість в редакциї «Руслана»-

Розклад поїздів зелїзничих обсвязуючий від 1-го мая 1901.
(Ііриївд і відївд поданий після часу середно-европейского).

і8Д
*'СП. | особ.

За певну і добру льокацию
поручаємо
І4 '/2о/о листи гіпотечні
4% листи гіпотечні коронові
5% листи гіпотечні преміовані
4% листи товариства кредито
вого земского
4 1/ / / е листи Банку нраєвого
5% облїґациї Банку нраєвого
4°/о позичку краєву
4% облїґациї пропінацийні

і всілякі ренти державні
Ті папери продаємо і купуємо

до Львова

приходить
о годинї

6- Ю в Кракова, Берлина, Ва /лав- Відня
«•20 8 цегнівнїв (Іцкан, Га. »ду. і'усятина
6‘46 8 Брухович, щод. від їй. иля до 15. иер. вк
7-45 я Явова
740 а Тернополя, Бродів на дп. Підяамче
8-00
„
. н а дв. головний
8-Ю я Лявочного (Пепіту) Калуша, Сяиока
8’15 я Сокаля, Рави рускоі'
8-50 8 Кракова, Відня, Варшави, Ііеіпту, Берлина
1-35
11-45 я Ряшова, Любачова, Самбора
11-55 яі Стаї т а в о в а (Керес.меяе, Потутор)
12’55 я Янояа
1 10 яі Сколь.л-о, Калуша, Хирова а а .іаночиою від 1. черв, до 16. вер.
3- 14 а Брухович (16. мая до 15. пер. в нед. і сьв.
4-40 яі Самбора, Борислава, Стрия
•п а Підволочися (Квіва) продів яа дв. ІІІдз.
-20
•35 5-35
„
„
„
на дв. голов.
5'5О а Кракова
5-40 а Чернівців; Іцкан
1 45
«•00 а І.окалн, бел а ця І . І и і п і н

по найточнїйшім курсі деннім.

Н, ч

КОНТОРА ВИМІНИ
4

ц. к. упр. гал. акц.

БА Н КУ

-4 0
231
1216

Гіпотечного

7-36
8-50
9-41
9-20
9-50
9-40
10-20
10-20
10-02
3-12
3-36

ІІОІЯД
..:п | особ.
■одходить
о годині
«•25
1 55 6-30
2-08 «•43
й-35
8-30 8-40
2-55
9-ОЇ
9-15

40

до Сколього. до Ла вочного (1. лпп. до 15. пер
до Янова
до Підволочися, Бродів, Гусятина дв. Иідя
я
>
»
дв. ТОЛ
10-20 до Сокаля, Белзця, Рави рускоі і Любачова
10-25 до Чернівців,
1-25 до Янова від 1. чая до 15. вересня н не
ділі' і сьвята
2 15 до Брухович від 16. мая до 16. вересні
в ві Ділі і сьвята
305
до Стрия, Сколього від 1. чая до 3 * нер.
315 до Яьова п оденно від 16. чая до ЗО. аер.
3-26 до.Брухович шод. від 16. чая до 16. вер.
3-30 до Ряшева, Хирова, Любачова

НІч

6-Ю
6-20

6-8О

а брухович 116. мая до 1’». вер. в нед. і сьв.)
руховим від 16. мая до Із. нересті іцод.
а Явова від 1. мая до 15. вер. щоденно
я Явова (від 1. мая до 15. вер. в нед. 1 сьн.)
в Кракова (Відай, Берлина), Ясла, Розвадова
а

ЗАМІТКА:

до Станиглявона. Підвисокого, Потутор
до Підволочися іКиїна) Бродів дв. головний
’
»
« дв. Підяамче
до Лавочного (Мунквча, Пешту) Борислави
до Кракова (Відня, Варшави), Берлина

9-25
9- 42

12-46

а Чернівців, Букарешту,
в «Іавочного (Пешту) Хирова, Калуша
я Підволочися (Київа), Бродів на дв. Піде.
>
>
«
ва дв. голов.
я Підволочися Копичинець на дв. Підяамче
„
на дворець головний

зі Львова

635
7- Ю
7-32
'7-26

2-51

7-62
9-30

10-30
11-00
11.10
11-32
4’15
4-46

до Станікланова
л Ьракоі.а (Ічднн, Берляпа. Варшави)
до Явова від 1. м ая до 16. вер. т. в дні б.
а від Пі. пер. до ЗО. цьвіт, 1902 щоденно
до .Іавочього (Нешту) ііалуша, Хирова
д о і е | го ї.о д и . Бродів дворець головний
„
дворець Підяамче
до Сокаля і Рави рускоі
до Брухович (13. мая до 16. в р. в нед. і сьв.)
до Янова від 1. мая до 16. вересня
до Чернівців і Іцкан
до Кракова, Бідня, Варшави
до Підволочися, Бродів дв. голов >і
»
«
дв. Підаа
до Кракова, Відня, Берлина, Самбора
до Брухович від 16. мая до 15. вер. щод.

Пора нічна числить ся від 6 години вечером до 5 години 59 мінут рано.

’Тас середво-европеиский ріввить ся від часу львівского о 36 мінут, а іменно 12 год. часу середно-европейского — 12 год. 36 мін. часу львівского. — В місті видають білети іяди: Звичайні білети аґенция часописий
Ст. 1. Соколовского в пасажи Гавсмава ч. 9. від 7. год. оано до 8. вечером, а білети звичайні і всякі иньші,
тарифи, ілюстровані провідвики, рояклади Іяди і т. н. бюро інформацийне ц. к. яеліаниць держав них (ул.
1 раеівких ч. 6. в подвірю, сходи II, двері ч 52 ) в урядогих годинах (8—3 а в сьвята 9 —12).

Видає і відповідає за редакцию Лев Лопатиньский.

З друкарні В А. Ш и й к о ю -кого.

