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Львів, Четвер, дня 18 (ЗІ.) липня 1902.

Виходить у Львові

Передплата
в Австриї:
цїлпй рік .
пів року
чверть року .
місяць
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пл.Домбровского(Хорунщини).Екс-

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

що дня

крім неділь і руских сьвят
о о‘|а год. пополудня.
Редакция, адмінїстрация і
експеднция «Руслана» під ч. 1.

на «РУСЛАНА» ви носить:
на
на
на
на

Річник VI.

на цїлпй рік

«Вирвеш ми очп і душу ми вщ веш : а не возьмеш милости і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска < — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шаіпкевича.

педпция місцева в Аґенциї Соколовского в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертає ся лише
на попереднє застережене. —
Реклямациї неопечатані вільні
від порта. — Оголошена зви
чайні приймають ся по цїнї
20 с. від стрічки, а в «Наді
сланім» 40 с. від стрічки. По
дяки і приватні донесеня по
ЗО с. від стрічки.

ственним властям, як і публи .ці, н. п р ., десятковь магнатові,, которьіи своимь маінспекциї кр. інспекторів, обовязані давати !терияльньї.мт, состояніемь ровняютея фабричвластям вияснене про стан свій. Сьвідоцтва ньімь потентатам!., остальньїи влекуть незави
(Замітки з нагоди наміреного. відкрита рускої
приватної школи не мають ніякої ваги, а дную жизнь е ь года на годі., подобно тому скаприв. ґім назиї женьскої).
хто хоче з приватної школи одержати важ ’зочному герою, которьій, спускаючись по пере
не сьвідоцтво, має піддати ся іспитони в в е с л і с ь неба, когда ему перевесла не зтало,
(+ ) Серед нашої суспільності!, що рве публичній школі.
і в’ь го р і его отрізьівалі, и в ь низу надточи валі,,
сн до культурного розвитку і поступу, ба
Мінїстер просьвіти Може іднак уділи 'щобьі такт, достатись на землю. Вь виду сего
чимо останними часами прояви благород ти приватній школі права пубдичнОсти, на стрейки бідньїхі., органивованньїи противь имуних нераз і щирих поривів, бачимо почи коли протягом кількох рокіг наслідком ) щого сословія, против бО Л Ь П ІИ Х Ь зем лев.іадільни роботи на ріжних полях, в ріжних на щорічної інспекциї краєвого інспектора по ’цеВ'Ь, бідньїмт. не помогуть, имущихт, же р >3прямах. Одначе тим поривам і починам не каже ся, що приватна школа відповідає *орять, ибо принадять к ь лихварской иомощи
стає дуже часто добре обдуманого напе всім вимогам; які прикладає ся до публич- Ітіхт., которьіи стоят’ь своими капиталами вьіше
ред пляну, нераз не обчислено всяких е- ної школи.
істрейкові, и конець будеть такій, що капиталивентуальностий, не переведено орґанїзациї
Про зміни в зборі учительскім, про ’с тьі заберуть оті, слабшихь землевлад-Ьльцевь
сил, потрібних до тої або сеї роботи. Крім відкрите кождої нової кляси треба доно 1их'ь им інія с ь т ім і,, щобьі т і-ж е з а т ім і, пере
того дуже часто ті, що беруть ся за яку сити сейчас дотичній власти.
ждати ИМ’Ь в ь в и д і иосесіи».
небудь орґанїчну роботу, не знають закон
Що-до женьских ґімназий замітно ще
Боячи ся, щоби дідичі не зійшли на посе
них приписів і постанов і задля того в своїх й се, що мінїстер просьвіти не признає їм сорів через страйки, автор побоює ся також за
починах і роботі стрічають перепони і труд- назви ґ і м н а зи і, лише ґімназияльної шко богатших селян; однак з дотичних виводів так
ности, які або ударемнюють задумане діло, ли женьскої або ліцей, В г-рудни 1900. р. і і видко, що кацапскому «консерватистови» (маабо проволікають єго здійснене і тим по- видав мінїстер просьвіти навіть окремий , буть маститому пан отцеви з села) ходить о те,
чинателї знеохочують ся, а суспільність за плян науковий для таких ліцеїв женьских і аби взагалі платня хліборобскої платні не під
знає розчарованя а нераз і шкоди.
і відповідне розпоряджене що-до підгото- скочила і він сам не був примушений робітпика
Такі поміченя насунули ся нам, жоли вленя учительских сил для таких ліцеїв : платити по людски.
ми недавно прочитали допись з К о л о м и ї, (гл. їегог(1пип§8ЬІа(1 гіе8 к. к. ЛІіпіаіе
«Стрейки — каже — направленими про
в якій з виділу руского товариства неда- гіишз 1. Сиііиь и. Ь'піеггіеін). Знаємо н. тив!, дворові,, относительгю-же иротиві, больше
ґоґічного заповідають відкрите з вереснем гір., що один жєньский інститут подав до богатьіхь землевладільцев-ь, там ь, г д і н іт'ь
п р и в а т н о ї ж е н ь с к о ї ґ і м н а з и ї і взи міністерства просьбу, щоби міг перемінити 'двора, свернутся против!, самьіх-же кресгьянт,
вають інтересованих, щоби зголошували ся ся в ліцей (однак між силами учительски- і и подорвуть ИХ'Ь матерьяльньїи СИЛЬІ, и то в ь
до проф. О. Макарушки. Незнане законів ми є деякі лиш для народних шкіл квалі самомь начал і ихь розвитія. Ибо банки, в ь руне оправдує навіть звичайного чоловіка, а фіковані, що є недопускальне), а заразом ках'ь которьіхі, наЯодятся в с і парцеляційньш
вжеж той, хто бере ся за таке діло, як домагає ся признаня права публіічности д іл а , заберуть назадт, оті, новьіхь влад'Ьльцевь
відкрите женьскої ґімназиї, повинен бути для сего лїцея, який ще не єствує, не міг дворскихі, парцель ихі, владініе и тогда к ь
обзнакс лений з усіма дотичними приписа отже бути інспекціонований і не міг зло еровнительно малой части беззем ельним , прими і постановами, а передовсім повинен се жити доказів, що відповідає вимогам та соединятся ново-розоренньїи крестьяне и будуть
знати виділ тогож Товариства. Колиж може ких публичних закладів, очивидно, що од д іл а т и им ь конкуренцію. По т ім і, причинам!,
не для всякого приступний Дневник дер ного і другого не може осягнути, бо не требованія улучшенія бьіта сельскихт, робочихч,
жавних законів, то вжеж легко є доступ нримінив ся до приписів.
вт, ф о р м і стрейковь —■ самоубійственньї».
ний збірник, п. з »С8Їалуу і гогроггай/еОтсих кілька заміток подаємо до відо-і
Автор шукає за «своїмсп >еоб їм», л к би по
піа оЬо\'і§7.щасе XV ^аІісу.ізкісЬ згкоІасЬ мости наших земляків, щоби у всіх таких мочи селянам і між причинами їх теперішнього
йгесіпісії, 2Є8іа\уії ргоі. Коріа хує Ь хуо- і подібних починах перше добре обзнакоми- сумного положеня наводить очивидно те, що на
хуіє 1900*.
ли ся з постановами і приписами, бо инакше родові! «замкнули приступ к церковним книгам
Отже звідтам можна поучити ся, чого на кождім кроці будемо снотикати ся, і посредством фонетики і нового(!) язика; єго увимагає ся при відкрито приватної ґім на будемо стрічати перепони і трудності!. Ор- чителей, із воспитателей в християньском дусі,
зиї. Приватна ґімназия мусить мати дире ґанїчна робота вимагає ладу і розуміня.
передїлали в яких то безконфесийних Масісіїеп
ктора, який є одвічальним за стан закла
їііг а11е«з!.„
ду перед властями правительственними. Він,
Своїм віщим оком автор бачить вже буяк і учителі мусять мати п о в н у к в а л їдуччину і малює єї страшними красками з гайф і к а ц и ю (отже не можуть бути суплєнти
дамацких часів, що жаден польский шовініст
або видїловцї) і бути австрийскими підда
не иовстидав би ся такого опису: Перед нами
ними, бездоганними з морального і полі
В справі хлїборобских страйків »Ґалїчанін« — каже — страшний образ братоубійственної(!)
тичного боку. Устрій приватної ґімназиї вибрав «золоту середину». Для него ся дорога борби. Брат на брата(!) кидаєть ся з ножем(!!)
мусить відповідати що-до наукового пляну найдогіднїйша, — а звісно — ему ходить тілько щоби достати кусок хліба, іли ложку ностной
і наукових засобів таким закладам публич- о свою вигоду а не о народну справу— бо ідучи по страви. То борьба за хліб — голого з голим(!!).
ним. На відкрите такої школи т р е б а д о  ній, можна від часу до часу і вступити з комплі Она уже замітна по селам. Тут купка господаз в о л у м і н і с т е р с т в а п р о с ь в і т и , до ментом до двора польского дідича і напасти на хату рей — там громада безземельних ісгоєв...
якого належить внести подане через шк. кр. Українця. Отеє знов помістив етатю під емф а Они єще не розошлись окончательно только
раду. До сего поданя треба додати: науко тичним титулом «Спасаймо селян-хлїборобів»! нишкомь, тихцемт,, ворогують и виступаю ть
вий нлян такий, як і в публичних школах; в якій про все говорить ся, лише не про те другь противь друга подь видом борьби с ь ве
виказ материяльних засобів, якими школа спасене.
ликим!, паномь — дворомі,. Но когда р іка стразабезпечена на цілий ряд літ; виказ нау
Отже наперед автор, для піддобреня ся стей еглступити изь берегові, то она порветі всякій
кових приборів і приладів; виказ уміщеня Полякам, вступає до шляхецкеґо дворка і пред связи и родства и кумовства и сватовства\
відповідного санітарним вимогам.
ставляє єго таким бідним, що против него і
От як представляє кацап наших сьвідомих
Коли хто задумує відкрити таку при страйкувати не яло ся!
і мирних селян, що лєґальною дорогою хотять
ватну ґімназию, обовязаний о тім донести
«Присмотрівшись безпристрастно м атерь-!добити ся якої-такої підвишки платні! Чи у них
бодай три місяці наперед через раду шк. яльньїм отношеніямь землевлад'Ьльцев'ь, мьі дол- ріка страстий виступить з «берегов», се ще не
кр. Наколи нема условій повисше наведе жньї признати, що загаль ихь отпосительно н е ' знати, але що ріка кацапскої підлоти розливає
них, може правительство заборонити від лучше стоить, як и тіі сельскіи робочій, кото- ся по цілім краю, се нам аж надто добре відомо.
крите такої школи, або коли би хто без рьіи у них роботають. Й о нашихь сельскихь І які-ж способи заради дає сей кацаиск.й
дозволу правительства відкрив, нравитель- потентатах^., як ь и о роботникахь, можно с м іл о 1соціольоґ, на свою страшну дияґнозу? Ось каже:
ство може зарядити єї замкнене. Приватні сказати: «Жебрак на жебраку "Ьдеть и жебра-і
«Не агрономическихь школь, пе школь
ґімназиї підлягають так само правитель- ком погоняеть». З а исключеніемь нФсколькихь для форналей намь нужпо, но реальной помо-

Лад в ніш юродш починах.

Кацапи про страйки.

\
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нам не І Галичини, так на той сьнів і на той голос
здорове
а
особливо
в
місяцах
від
мая
до серп і дзвінка то майже всім нам зібраним в домі
овци, дещевос топливо, а прежде всего хліб и * .— Чи
чував хто таку нісенітницю? Шкода, що не до ня, коли ту маємо в тім часі зиму. Тоді пові- Божім покотились слези по твари з очий, а не
дав ще: пару чобіт, дві зелївки і що тиждень трє є непостоянне, бо в ночи є мороз, зрана аж один і не одна то і в голос заплакали з жалю,
шустку на тютюн! Коби то не писав сам «Ґалї- під полудень є зимна густа мрака, а від по щосьмо так свою матір а Божу церков в своїм
чавїн*, а хто другий, то він зараз добачив би лудня до вечера гріє сильно сонце. Такепідсонє родиннім краю опустили, а ту в такі дикі пу
в такій дурници пропаганду комунізму! І справ є для людий нездорове, бо слабнуть богато на стині сьмо заплили, а по відправі часів півця
ді треба або дуже ограниченого чоловіка, щоби смотолоку і біль голови та з часта дістають об- церковного повиходили були люди на цвинтар і
в такій формі подавав свої проекти социяльних студи і довго хорують. Тепер вже наші люди стали в купі радити ся о житє душевне і ска
реформ, або безсовісного киринника, числячого потроха привикли до того клімату, та вже ви зали, коли вже Богу дякувати лекше нам стало,
на темноту народних мас, щоби в такій хвилі глядають зовсім здорові і так з часта не хорують то треба тепер старати ся і о житє душевне,
бодай за тих 3 роки, абисьмо могли хотяй раз
піддавав спокуси, яких в сій формі здійснити і не умирають як першого року.
Початкове житє наше було дуже прикре і посповідати, діти похрестити тай і Службу Бо
не можливо, а навіть було би безцільно і паголодне, бо як іно уряд був нас ту завіз, то ту жу і науку духовну почути.
губно.
І в тій нараді вибрали були наші Русини
Наклеветавіпи‘так, статя «Ґалїчанїна* при була велика пустиня і дикі, незмірені, великі
знає остаточно, в суперечності! до своїх попе- ліси і дикою тростиною порослі, так що і сьві- двох членів по імени Івана Гупала, півця цер
редних виводів, що «у наст> ньін'Ь все органи- та Божого неможна було нігде побачити, як ковного, і мене і післали до сусїдної оселі, від
зоване — начавши отт> краевого маршала до тілько ліс і небо. На кожду родину уряд дав даленої від нас на 16 миль дороги до Ріо Кляльвовского «заметана* улиць. Неудивительно, що нам начипє до роботи, то є сокиру, мотику, ро до руского сьвященика о. Никона Роздольи крестьяне напинають органгізоватись, щоби в и  рискаль і фойсу, котра служить до витинана ского з просьбою до нас прибути на нашу кобороти собі долю*. І немов жалуючи своїх попе- дрібного дерева і тростини. З тим начинєм ви льонїю, абисьмо ся могли всі посповідати і но
редних крутійств, автор наводить байку в якій правили нас були в тоті глибокі вікові ліси воженців повінчати і діти наші похрестити, з
сказано, що
хліба доробляти с я ,'а притім дали нам по 10 котрих вже в тім часі богато було поумирало
анкрів землі (25 гектарів = 40 моргів. Ред.~) на нехрещеппх і нас жиючих зарадити і помочи
«Перо, що много писало,
кожду родину і на початковім часі давав нам о постараню для нас руского сьвященика
Так ся раз тим величало:
нам уряд через 6 місяців їдло. Але через той місцевого на завше.
В мене мудрість від азбуки
І о. Никон Роздольский були вислухали
час, коли нам уряд давав житє, тосьмо нічого
До найвисшої науки
не могли робити, бо ще не -було ґрунтів помі- нашу просьбу, нас двох путників з пустині на
рених
на парцелі для наших людий і так без шої, і були прибули до нас дня 1 .серпня 1898.
а на самім кінци дав ся чути голос:
роботи сидїлисьмо через 9 місяців і чекалиеьмо, р. та були у пас через 2 неділі. Через той час
«Помиріть ся, низько прошу,
заким інзінєри були помірили ґрунти на парце о. Никон Роздольский наших людий сповідали і
Мою справу я приношу:
лі, (тепер нїчо не дають, кольонїзация замкнена що дня відправляли Службу Божу. Се була на
И мені дайте трохи слави!
і ніхто туди не їде. Р е д \ А колисьмо вже поу- ша перша сповідь в Бразилії. І лишили нам о.
Відозвав ся плуг зпід лани*.
сїдали на ґрунтах, які ту називаємо шакрами, Н. Роздольский по собі велику памятку, за
то перший рік дороблялисьмо ся хліба в голоді; котру і нині складаємо о. Н. РоздольскоЧи не міг був автор зачати від того кінця, рубалисьмо тоті вікові ліси і палилисьмо огнем, му сердечну і щиру подяку, бо в тім самім ча
спитаємо, і станути на тім сгановиску, що коли а як прийшло сіяти і садити то не було чим і сі о. Н. Роздольский заложили нам братство
вже «перо* т. є всі урядники аж до державної не було близько де купити, то ми ходили по 10 імени св. Иоана Крестителя, котре нас лучить
прислуги вдів і сиріт і пенсіонїстів одержали по 15 миль дороги за насїнєм і
дорого пла до купи і до того часу. До нині се братство
підвишку ненсиї на кошт податників і робітни тили і на плечах носили так далеку дорогу. тримає ся і поступає добре; каса нашого брат
ки мають свої каси хорих і унормовану плат А булисьмо до того самі змушені, бо інакшої ства має тепер 1.000 мільрейсів готового гроша
ню і час праці, то наконець час і илугови т. є І
в той час не було ради, і то в першім році окрім видатків, що також вже перейшли до 400
хліборобам упімнути ся за якусь достойну чо-і збиралисьмо дуже мало, босьмо не знали нара мільрейсів, а гроші з каси випозичаємо нашим
ловіка платню? Тут не може бути двох думок, зі, як ту управляти; і з тої причини 2 роки пе членам братства на процент, аби можна бора становиско «Ґалїчанїна* і єго «консерватив ретерпіли ми голод. Аж на 3-ім році за Божою ше чогось ліпшого доробити ся, щоби було чим
них* доиисувателїв, що хотіли би консервувати волею дочекалисьмо ся свого хліба і дохова- розпочати якесь діло в часі, як до. нас приїде
хлопску нужду і темноту, є крайнє партпйне, лисьмо ся вж е потроха інвентару бодай з без- наш місцевий рускин сьвященик, котрого ко
перфідне і зрадливе, бо оно стремить лише до рог і дробу домового, то вже на третім році нечно у нас потреба. З дня на день єго вигля
того, аби піддобрити ся польским шляхтичам нашого побиту ту в Бразилії'було нам значно даємо і чомусь не можна ся дочекати. Потіша
і нанести як найбільше шкоди руско-українь- лекше о житє тілесне. А о житє душевне то ли нас дописи в попередних числах Вашої почсрій справі.
ще було нам дуже тяжко, бо через тих 3 роки тенної ґазети «Руслана*, що мають не в довгім
тосьмо усі були несновідані і не видїлисьмо часі виїхати рускі сьвященики з Галичини до
через той час жадного сьвященика руского і не Бразилії' і до нашої кольонїї Антонїо Олїнто.
чулисьмо жадної відправи слова Божого, ані не І ми сподївали ся були наших оо. на Воскресе
чулисьмо голоса дзвона, до чого ми були в ро нє Христове, що приїдуть з Галичини до нас, а
тепер про них нічого не цути.
димім краю призвичаєні.
З Парани
Аж року 1898. на Воскресенє Христове зга
(Конець).
III.
дали наші люди про житє душевне, коли вий
II.
Теперішнє житє наших людий
шли з церковці як тоті бідні овечки без свого
Початкове житє наших людий в Бразилії в оселі пастира і стали перед дверима на Стихи ВосТепер, дякувати Богу милосерному, прожи
Антонїо Олїнто
кресні, а коли півець церковний засьпівав Хри- ває ся нам значно лекше як попередних часів.
По 6-ох роках нашого побуту в бразилїй- стос Воскресе і дав ся чути голос маленького Хліба маємо подостатком і збуває по трохи на
скій Парані привикли ми вже до тутешного го дзвінка, котрий привіз був один чоловік ще з продаж бодай на покрите наших домових вищ и для крестьян'ь. Народу нуж ни: х л іб і, корови, дячого підсоня, котре початково було

Д о п и с ь

Ярослав Окуневский.

Листи з чужини.

В Єгипті.
Національно-релігійна борба з Візантийцями тревала майже двіста літ. Коли утиски візантийского уряду перейшли всяку границю,
Копти закликали до себе Амра ґенерала, що
стояв табором на границі! Єгипту і піддались
під високу руку калїфа Омара в 640. році по
Христї. Від сего часу починає ся панованє Ара
бів на земли єгипетскій. Богато Коптів приняло
магомеданьство, богато з них перемішало ся
з Арабами і сотворило нову расу єгипетску.
Вплив Арабів був так сильний, що навіть староєгипетска бесіда, котра тревала в мужицкім
демотичнім диялєктї майже до Х-го віку, про
пала з лиця ззмлї і доховалась ледви в релі
гійних книгах, писаних в III—IV віці.
З забором арабским став Єгипет осеред
ком магомеданьстта і магомеданьско-арабскої
культури. І тут старий культурний ґрунт станув
в пригоді. Новий, молодий нарід арабский, при-

нявши щепок із старої культури, розвинув єї
в новім напрямі. Із щепка виросло гарне дере
во, що розпустило свої галузи по цілій Африці,
в Азиї аж до Тибета, Китаю та Іпдий, а в Европі в полуденну Італію та в Іспанію. Стара
культура, відживши раз в християньстві а по
тому в магомеданьстві, покорила під свої ноги
сьвіт увесь.
Вже 909-го року по Христї заложили калі
фи в Каірі університет ель-Азгар (цвитучу шко
лу). Коло мошеї побудовано бурси на удержанє
студентів та мешканя для професорів. На ті ці
лії поробили заможні люди щедрі записи І уряд
каліфів уважав від давиа своїм обовязком удер
жувати сю школу. Недавно ще, іїеред шіснацятьма роками, Рагіб-паша зробив запис, після
котрого єго Ьпадкоємцї обовязані удержувати
в школі 135 студентів. Абу-Султан, намісник
висілого Єгипту, дає 500 бохонцїв хліба денно,
міністерство просьвіти дає 4.000 бохонцїв хліба
денно, і т. д. Тут всі студенти — а в році 1884.
було їх 10.000 — удержують ся на кошт або
державний або стипендийний. 1 найбіднїйший
має тут можність користати з жерел науки.
Правда, в сих землях іде ще наука вкупі з ре
лігією. На підставі корана учать ся тут не лиш
закони божого, але і юріспруденциї, і фільософії,
і т. и. Екзеґеза корана — річ найголовнїйша.

Но і попри коран викладають тут і математику,
і астрономію, і иньші науки. Правда, все те від
буває ся в схолястичнім тоні, алеж чи давно
то й у нас, в Европі, покинули схоластику?
В році 1287. калїф Калаун заложив морістан — шпиталь публичний, де професори вчи
ли медицини. Ся публична інституция була в
найвисшім значіню гуманітарною. Там лічив ся
кождий за дармо, ді.-тапав харч, а при виході
навіть одіж. При сім заведешо був дім для невилїчимих хорих. Усе то діялось перед сотками
літ і було випливом чуветв, на які ледви тепер,
в XX віці, здобувають ся Европейцї.
З цілого магомеданьского сьиіта збирають
ся студенти до університету ель-Азгар. Тут в
великій сали, де стоячи під одною із сто кольон викладають лєкциї доценти, надибати мо
жна між студентами представників рас зі всіх
околиць сьвіта. Тут жовто-зелений Індиєць або
Маляєць лежить на коврі, прислухуючись викла
дам поруч з білим Персом або Турком — неда
леко від него чорний Неґр або гордовитий Берберинець та Мароканець. Всіх їх лучить одна
віра і одна жадоба науки.
Особливу специяльність сего університету
творять сліпі студенти. Они всего учать ся на
память. І з них то виходять найзавзятїйші про
повідники магомеданьства.

з
датків, на купно соли, полотна і більше на по дає богато до думаня терором, побоями та зну- піддає знов плян, щоби великі лядифундиї покрите нашого тіла, бо тканини ми ту жадної не щанєм і неоправданим вмішуванєм ся сеї ору- дільскої шляхти розгіарцелювати на кількаморвиробляємо. Конопель не сієм, бо не удають ся, жної сити в справі страйків, мусїли запротесту ґові держави і випахтувати їм безрільним Ма
отже мусимо всьо за гроші чи за збіже в скле вати наші посли в письмі до президента міні зурам. Домки для тих мазурских нахтярі'в по
ні куновати і то дуже дорого платимо, бо за 1 стрів, др. Кербера, яке звучить: «Жандармерия, 300 —600 К побудували би польскі банки, а
метер полотна чи якої иньшої материї, що в Га котрої уживає ся против масового страйку віль господарских приладів та насїня на загосподаличині коштує від 10 до 15 кр., то ту у нас них робітників східної Галичини, споводованого рованє дали би польскі господарскі товариства!
мусимо платити за 1 метер 1 мільрейс і дороз- надзвичайно нужденною платнею за роботу, ви Очивидно в разї потреби можна би затягнути
ше; на австрийску монету то буде трохи біль кликує, в супротивности до войска, поступаючого яку заґварантовану »краєм«, безпроцентову по
в р е ґу л ї тактовно, своїм нераз прямо провокую зичку на сю цї'ль, або і зажадати «субвенциї
ше, як 1 корона.
Землю маємо потроха добру, урожайну, чим иоведенєм сильне роз’ярене. (Тут наводять краю» — ай т а і о г е т £ Іо гіа т Роїопіае і на н е
кукуруза і фасоля не всюди добре удає ся, але ся для прикладу кілька місцевостий і повітів). минучу погибель Русинам.
жито, гречка, ячмінь, горох і картофлї (чи ба Дальше подібне поведене може, помимо звісної
Ось як виглядає се ельдорадо та «вспуль
раболі). майже всюди добре удають ся і при терпеливоети руского хлопа, довести до сумних на ойчизна», до якої м ал и .в ес т и всякі «ун'Гї»,
зборі приносять добрі видатки. З посіяної одної наслідків. Також є наріканя на поведене деко за яку «богатежи з Соловіюфки“ поклали свої
кварти (т. є 10 літрів) жита при зборі маємо 1 трих старосте. Ситуация дуже поважна. Просимо голови, і в честь якої жадано від нас обходу
і 2 копі, а одна копа видасть 2 кірці чистого видати сейчас відповідні порученя». — Також по ґрунвальдскої річниці! Навіть чеснїйші і незазерна. Пшениця сего року удала ся у нас добре, сол Брайтер вислав від себе телеграму до дра слїп.іені безголовим шовінізмом Поляки — яких
обурюють ся
бо вже декотрі наші Русини мали по 2 і по З Кербера в справі поведеня жандармів. Рускі по на жаль вже стало дуже мало
копі і більше, а кількох наших людей мали по сли Гурик, о. Богачевекий і др. Кос виїхали в на тоту ііольску безглядність. Одна Иом'а Ке9 і по 10 кіп пшениці, а одна копа видає біль страйкуючі повіти.
їо г т а виступила з осудом тої полїцийно-репреше як і корець. З того не тілько наші люди
І справді, єще лише одна армія пригадує сийнбі і шовінїстично-екстермінацийної нагінки на
сего року мали пшеницю на кутю, але і також нам тут в Галичині, що ми належимо до Австриї, Русинів і про полагоджене хлїборобских страй
мали на паску, а притім управляємо мандьоку там ще нема нагінки на Русинів, нема тої про- ків пише: Ми сильно переконані, що скоро ли
і патати і також декотрі наші люди зачали скрипцпї, супроти якої вже є гріхом і осудже- ше властителі' дворів заявлять щиру охоту до
управляти виноград і минулого року мали вже< нєм признати ся до імени руского. При асистен- сповнеия справедливих жадань робучого люду, сей
по 100 і більше лїтрів чистого вина і добре циї для страйків но селах, австрийске війско люд перестане слухати підшеитів політичних
удало ся. З інвентаря, як корови, коні і т. д. поводило ся зовсім инакше, як галицка жандар- агітаторів, бо переконає ся, що они противлять
також потрохи вже маємо і вже з Божої волі мерия, якій вже не поможуть прускі шеломи! ся єго материяльним інтересам. Завзиванє на
значно нам тепер лекше проживає ся, але на Де лише \5уло війско по селах, не напастувало глої інтервенциї властий не осягне сего вислїду.
жнтю душевнім дуже іце болимо і слабнем, бо супокійних селян, не визигало їх і невчасним вмі Бо теперішний страйк сам в собі вислїдом хвиле
свого ще місцевого руского душиастиря не ма шуванєм ся не приводило до катастроф. А де ви вої аґітациї, лише наслідком давних гріхів і за
ємо. Глас нас воиіющих но пустиня.
їмково ррийшло до якоїсь задирки, то і там недбана властителів дворів. А коли спір скінчить
Стефан Дума з Антонїо Олїнто.
треба би пильно розвідати чи комендантом* не ся, належить подумати про тревале зреформо
ване відносин і системи праці і платні».
був який за горячий Поляк.
Як далеко сягає вже почуте суверенності!
(Копець буде).
у наших Поляків, стає доказом, що польска
праса диспонує усіма державними средствами
против страйкуючих хліборобів, як своїми влаЗвісний і сьвіжий єще в памяти є висказ снимр і то без огляду на конституцию і спра
81о\у а роїзк-ого: »Гди ойчизна наша стане ся ведливість. Взивають гірокураторию до конфі
— Календар. В ч е т в е р : гр.-кат. Якинта;
вольнон і потенжнон, ґдч урок імєня Польскі скована. хотяй би найлєґальнїйших брошур в рим.-кат. Ігнатия. — В п я т н и цю : гр.-кат. Мозаблисне наново, вувчас розвйонзанє квестиі ру- справі страйку, староства і жандармерию, крає- крини; рим.-кат. Петра.
скєй утрац'і цалон свон трудносць і завілосць«. вий і повітові виділи з цілим їх персоналом,
— Від Адміністрацій-. Просимо наших ВП. Пе
Здавало би ся, що се писано рго Гиіиго, на даль щоби «придавили страйк», а навіть Ргге^і^сі редплатників, відновити як найскорше передпла
шу мету, але вибуялий серед польскої суспіль розпорядив ся війском, щоби віііскові власти до ту і вирівнати залеглости, бо на кредить рш учо
не будемо посилати часописи.
ності! клич пориває єї з собою так скоро, що вже старчили (очивидно не за дурно) обшарникам
— Рільні страйки. В Залїщицкім страйк ду
нині можемо оглядати примір, як то виплядала вояків до пільних робіт! Бо для польских шові
же
заострив ся. Селяне жадають 1 злр. денно
би тота «вспульна ойчизна», якою нас Русинів ністів були-б навіть кримінальники при роботі' або 6. снопа і від сего не уступають. Деякі з
Ліпші, чим жадний» праці і примиряючий з го дідичів спровадили гуцулів з гір, але ті по біль
трактують Поляки від віків!
Нині вже в Галичині чують ся Поляки, як лоду руский селянин, який прецінь має отверту шій части покидають роботу, коли зміркують,
у себе дома. І справді, она лише номінально ле дорогу до Канади або... на другий сьвіт, аби о що розходить ся. У всіх селах стоять уланьскі патрулі.
жить в Австрпї і належить до країв* єї корони. зробити місце Мазуровн.
В бучацкім повіті застрайкували ще грома
На зборах властителів більших носїлостий,
Фактично она вже вилучена, заким той посту
ди Зубрець, Золотий Потік і Коропець. В Корол а т буде переведений правно і формально. Не які відбули ся в околицях, загрожених страй нци на лані жне 7 підупавших шляхтичів, а їх
лише уряди і власти є наскрізь снольопїзовані ками, а вчера тут у Львові, не установлено жа стереже жандарм. Страйкуючі поводять ся спо
і пересяклі польским духом, не лише ціла авто дної норми що-до платні робітника, яка подала кійно.
В Гусятинщинї найгрізнїйший страйк є в
номічна, коштовна але і успішна машина у їх би субстрат до переговорів зі страйкуючими і
Зеленім Куті, де селяни облягли двір і знищили
евентуальної
згоди,
але
противно
там
падали
руках і вплив поваги латиньского костела, але
часть засівів на двірскім лані. До сеї місцевости
навіть і втискає ся нольский шовінізм, де він погрози, щоби не поступили ся В нічім в не- вислано війско. В иньших селах мимо спокійно
вольницких, нелюдскпх, дотеперішних платнях го по ’еденя населеня відбувають ся численні
повинен бути рішучо виключеним.
Поведене жандармериї при нагоді тепері- хліборобскої праці, а натомість зорганізувати арештованя.
В теребовельскім повітї ще вибухнув страйк
шних мирних і легальних хлїборобских страйків, імпорт Мазурів, аби руский мужик ні крейцара
в
Янові,
Довгім, Хмелівці, Заздрості! та в Микуне заробив від двора. Надто депутация обшарлинцях. Майже всюди страйкує також двірска
ників удала ся вчера до намісника і - як до служба. До «Діла» доносять з Кобиловолок:
Ректором університету є глубоко-учений
носить Оаг. пагосіоиіа — представила єму по- »Дня 25. липня (в пятницю) прибув до Кобило
коранїст шех Абасі ель-Магді, каірский жид,
дрібно ситуацию. Намісник приняв депутацию волок секретар староства Стан. Виспяньский,ве
перейшовший на магомеданьство. Теиерішний по
дуже прихильно і дав відповідь більше-менше лів скликати до уряду гром. страйкуючих форступовий уряд стараєсь зреформувати універси
таку: Намісник уважає хлїборобскі страйки в сій налїв і дав наказ відескортувати їх двом жан
тет на европейский спосіб. До деяких галузин
дармам до двора. Ту вийшов до них посесор
формі (?), яку тепер ириняли, проявою дуже Гіремінґер і став питати, чому они страйкують.
із строгих наук покликано Евронейцїв, але поки
шкідною не лише для більшої власности, але Форналї поздіймавши капелюхи, заявили, що не
що проекти сї стрічають велику опозицию зі
передовсім і для самих селян, які під впливом мають, іцо їсти. Двох тілько . не здіймило капе
сторони сьвященьства магомеданьского.
шкідливої аґітациї вирікають ся
релятивно люха а то Павло Свобода і Иоспф Вішньовский.
Ся стародавня аіша т а їе г , що закостеніла
обильного (!) зарібку в часі жнив. Власти бу Один з ескортуючих жандармів обом з цілою
в своїй методі', все таки робить глубоке вражінє.
силою дав в лпце(!!) Пан Виспянський заночував
дуть старати ся виступати енерґічпо"(єще би ні!) в уряді громадскім і так поучав поліцая гроПодумати тілько, що она заложена в 909. році,
против всяких насильств, а заразом стреміти до мадского, котрого для безпеченьства держав цілу
— т. є в тім часі, коли в Европі ніхто і не ду
поученя населеня, яке на жаль під впливом оту ніч коло себе: «А комітетових палицею, пали
мав про науку
в часі, коли та велика маса,
манена ставить переважно услівя прямо немо цею!». — «Ба, а як би ви потім судили мене»
живуча на північ від Греків, звала ся Скитами,
жливі до иринятя. (Подайте ви свої! — Ред.). замітив поліцай. — «Но то так робити, щоби не
Сарматами або попросту варварами, — в часі,
було сьвідків(!)«.
Урядники змагають до сего, щоби наступили
В Чортківщинї відбувають ся масові аре
коли в наших сторонах, або в цілій Европі па
порозуміня на підставі раціональних услівій і штованя мимо повного спокою по селах. В Швайнував хаос, який тепер подибати можна хиба
успокоеня населеня. Відтак була депутация у ківцях приміром увязнено до 60 мужиків і .за
в осередку Африки. Цікавий і дуже наівний
ведено до староства, де всіх переслухано.
краєвого маршалка ґр. Андрія Потоцкого.
опис високої культури арабскої подає один з по
В Перемишлянщинї вибухнув вчера новий
Між тим шовіністична праса не спочиває,
слів від хрестоносців, що був на дворі калїфів
страйк — як нам доносять — в Дусанові. День
але на здогони заміщує неможливі картини передше відбула ся нарада, на якій вибрано ко
в Каірї. Сей Ногіепзіиз аЬ Адиі1е)а описує сї
«дзїчи і звироднєнє» руского хлїборобз, яке у мітет з 10 людей. В склад комітету входить та
чуда так, як колиб їх описував приміром який
управнює всі власти і всі верстви иольского на кож місцевий парох о. Кекиш. В Дусанові є по
Неґр або Маляєць, котрому лучилось побути те
селеня до самооборони против «ишевротових сесором жид. Селяни домагають ся 8. снопа опер в культурних центрах Европи або Америки.
донжень гайдамацкіх». І з ревностию, гідною зимини і 7. снопа ярини За приміром Дусанова
застрайкувало кілька сіл в полудневій части
(Дальше буде).
ліпшої справи, розпрягають ріжні проекти, якби перемишляньского повіта. Ві вторник рано а р е 
найскорше і найуспішнїйше галицку Русь ско- ш т о в а н о в Дусанові двок академиків В. Куш
льонїзувати Мазурами. Отже Б гіеппік роїзкі ніра і Кекиша.

Вспульна ойчизна.

Н овинки.
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В Бережанщинї вибухнув новий страйк в
Плотичи, де посесором є жид Блюменфельд.
Чужі робітники, які прийшли в товаристві жан
дармів, покинули роботу.
До »51о\\- а роїзк-ого доносять, що до Чорткова під дозором піхоти, уланів і жандармериї
приведено 150 араштованих селян з Бураківки
і Слобідки кошиловецкої. З Чорткова відставлять
всіх арештованих до Тернополя.

жним людцям концесії! з фальшивими підписами
і підробленими печатками, а належитостию за
концесії! ділили ся. У головного виновника най
Відень, 29. липня. Мінїстер війни бар. КріГдено вдома точно ведений спис всіх «клієнтів», гамер повернув до Відня з Ґаштайну, де відбу
за якими глядять тепер власти.
вав курацию.
— Др. Володимир Охримови*, провізоричний
Рим. 29. липня. Раігіа доносить, що пок.
редактор «Діла», виїхав на кілька тижнів на
кардинал
Лєдуховский записав весь свій маєток
відпустку, а редакцию обняв п. дир. Александер
(1 мі.іїон лїрів) свому найстаршому братанкови.
Борковский.
— Русини в Босії!. Президентом окружного
— „Для тяжко хорого письменника" прислав — Мощі покійного спічнуть, як сам бажав, в
суда в Сараєві (бодай в Боснї один, коли в Га на наші руки Впв. проф. Агафанґем Еф. Крим- Тебах, яко тебаньского архиепископа іп рагЯЬиз
личині нема!) іменований наш земляк п. Севе- ский від п. Конст. Фрайтаґа, слухача Лазарев- іп іїй еііи т
рин Медведский шваГер пок. проф. Омеляна 0- ского Інститута східних мов в Москві — 3 ру
Папа іменував кардинала Фоттіозо Гене
гоновского. Дальше іменований совітником в е р  блі (7 К об сот.),
ральним
префектом Пропаганди, а на місце кар
ховного суда в Сараєві п. Никола Яворский, брат ; — Переписна Редакції!. О. Гр. в Кол. Чиїсь
о Иосифа Яворского з Лучинець коло Рогатина | видумки ми не обовязані збивати, доки не по- динала Ванутеллїого префектом заваду Пропа
— Іменована і перенесеия. Цісар іменував ди-і дасьте нам жерела, звідки до Вас дійшла ся ганди кардинала Аллїардіого.
ректором державних зелїзниць в V кл. ранґи зі чутка і хто тота «високопоставлена» особа, бо
Відень, 29. липня. Воєнна школа (Кгіедзнаданєм титулу радника двора, Иосифа Горошке і лише тоді зможемо перевести доказ, що жаден зсіїиіе) буде обходити при кінци жовтня с. р.
вича.
член редакції! навітц «довірочно* не міг вказу 50-лїтний ювилей свого істнованя.
0. Іван Пачовский з львівскої архидиєцезнїі вати на Вас, як на антора дописип про о. Хо
Берлин, 29. липня. Мінїстерияльне пересине
іменований війсковим капеланом II кл. в резер мишина, вже з тої простої причини, що Ви ним
ві 80. п. п.
не є. Ж адних «довірочних» інформації!! члени не в Сербії покінчило ся тим, що ново вибра
— Підроблені концесії!. На днях арештовано’ редакції! взагалі не дають і така видумка є ли ний президент скупчини, Стоянович, зрік ся
своєї гідности, а президент міністрів Вуіч цоу Львові кількох диюрнїстів намісництва, які ше злобною і обидною інсинуациєю.
фнув свою димісиго.
від довшого часу на власну руку видавали рі-
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РІК ЗАСНОВАНЯ 1892.
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Товариство взаїмних обезпечень
Львів, ринок ч 10. (дім »Просьвіти»).
є одиноким руским Товариством асекурацнйпим.
.о
’х
•с

Л

Фонди «Дністра» з днем ЗІ. грудня 1901

Резерв^лреж’ц 1'1' ;

у

ІЯ іі Тп

П

V І иЦ
Г

386 402 кор. 83 сот. І
205 227 „ „ і
равом
ґ 645.3Ч3 кор. 59 сот.
6.090
47.753
76

Резерва специяльна
Фонд емеритальний

«Дністер» обезпечає будинки як також збіже і нашу про-

тив шкід огневих. Всі три ВИ. Ординарияти припоручили «Дністер» Всч. Духовеньству і всім вірним.
Оплата премії в »Днїстрі« є уміркована, а чистий зиск
надвижку з оплат — розділяє
«Дністер» межи своїх членів яко звороти. В р. 1900. і 1901. виносить зворот 8°/0.
Шкоди виплачує «Дністер» дуже скоро, а оцінку шкід переводить разом з деле
гат м і 2 членами місцевими. До 31. грудин 1901. виплатив «Дністер»
5.075 відшкпдовань в сумі 2,656.787 кор.
Члени «Дністра» можуть без перешкоди затягати позички в Банку краєвім і ка
сах ощадності!, бо каси ті принимають поліси «Дністра» при
позичках (іпотечних.
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 дс^бродїйні цїли.
Аґенціїі передає «Дністер* радо селянам, господарям, особливо де нема «Дні
стра». Агенти заробили 349.486 кор. провізії!.
■■И Н Я КЯ ЕК853Я Н
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Селяне! убігайте ся тілько о аґенцнї «Дністра.
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у Львові, в пасажи „ГЕРМАНА“ ул. Сонїшна
Найславнїйша програма!
від 16. до ЗІ. липня 1902.
При співучасті! війскової музики 30. п. п.
1) Марш. 2) Увертура. 3) М. Зіппе, субрет
ка. 4) боНіаш і 81еа»8оп, американьскі акроба
ти. 5) Нагоіф тресура псів. 6) Ьапгеїіа, імітатор
Оіего і Гои^еге. 7) АгіеІ І ІоиЬе, комічні циклїсти. 8) Орхестра. — РеклямоГраф. 9) І_оІІа
Ноугів, субретка. 10. Иаіігаде, комічний черевобесїдник. 11) Магідоііїз, анґлїйскі сьпівачки і
дансерки. 12. Американьский біоскоп. Найновійша
траґедия американьска Жертва алькоголїзму.
Що дня о 8. год. вечером велике предста
влене. В неділю і сьвята два представлена. Що
іятницї НідК и го представлене. Білєти вчаснійт е можна замовляти і набути в конторі Пльона
яри ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.

можна набувати в Ставропигійскій Книгарні! у Львові
по ціні 2 К за гарно онравл.
примірник, (з почт. пересил.
о 45 сот. більше).

Розклад поїздів зелїзничих обовязуючий від 1-го мая 1902.

К* 5

(Приїзд і від’їзд поданий після часу середно-европейского).
Поїзд
посп | особ.
приходить
о годині'

Контора виміни

Б анку

1.35

Гіпотечного
куп ує і продає
ВСЯКІ

Кракова, Берлина, Варшави, Відня
Чернівців (Іцкан, Галацу), Чорткова
Брухокич, іцод. від 15. мая до 14. вер. вк
ЯноваГІідзо іочисв, Бродів на дв. Підзамче
„
на дв. головний
Лавочного (Пешту\ Калуша, Хирова
Сокаля, і ави рускої
Кракова, Відня, Браги, Берлина
Ряшова, Любачева
Станиславова (Кересмезе, Потутор)
Лавочного, Калуша, Хирова, Борислава
Я нова
Підволочиск, Копичинцїв на дв. II дз.
1,,
„
на дв. голов.
Бруховпч (15. мая до 14 вер. в вед. і сьв.
Самбора, Стрия, Сколього (1/5 - 30 9)
Підволочиск (Київа), Бродів на дв. ІІідз.
„
„
на дв. голов.
Чернівців, Іцкан
Кракова

ь 10

ц. к упр. гал акц.

2

ДО Львова

•цг-

620
650
7 45
7’40
8-09
8-10
8-15
8-50
1025
11-55
1-Ю
123

2 20
2 35

145

папери цінні

ЗТ4
440
511
5-35
5-40
5-50

Ніч

і МОНЕТИ
по н а й д е ш е в ш і м кур
сі деннім не мислячи ніякої
провізні.

6-00
804
9 12
1215
9-20
925
840 \ 9-50
231
10 03
10 02
1020
10-50
314
335

з
з
з
з
з
з
з
8

Сокаля, Бедзця і Любачева
Брухович (15. мая до 14. пер. в нед. ісьв.)
Бруховпч (15. мая до 14 вер. в нед. і сьв.)
Чернівців, Букарешту
Янова (від 1. мая до 30. вер. в нед. ісьв.)
Кракова, Відня, Берлина) Ясла, Роавадова
Янова (від 1. мая до 15. вер. в нед іс .ч і
Підволочиск (Київа) Бродів на дв.
„
,
.,
надв. і ...„в.
з Лавочного (Пошту) Хирова Калуш і
а Тернополя, Грималова на дв. Підзамче
„
па дворець головний

|
Поїзд
1 посп. І особ.
ВІДХОДИТЬ
О 1’ОДИНЇ

1 55
2-99
830

2-40

6-25
6-30
6 43
6-35
8-49
909
915
9-50
10 39
19-40
10-57
1-25
2-15
305
3 15
3-26

з-зс

зі Львова
до Сучави, Жидачева, Кересмезе, Потутор
до Підволочиск (Київа) Бродів дв. головний
,.
„
„
дв. Підзамче
до Лавочного(Пешту) Борислава, Дрогобича
до Кракова (Відня, Праги), Берлина
до Лавочного, Хирова, Калуша
до Янова
до Белзця, Сокаля, Любачова
до Чернівців, Потутор
до Тернополя, Потутор, дв. Підз.
„
дв. гол.
до Янова від 1. мая до 15. вересня в неділю і сьвята
до Брухович від 15 мая до 14, вересня
в неділі і сьвята
до Стрия, Сколього від 1. мая до ЗО. вер.
до Янова щоденно від 1. мая до ЗО. вер.
до Брухович іцод. від 1. мая до 15. вер.
до Ряшева, Хирова, Любачева

Н 1ч
6-Ю до Станиславова, Ж идачева
6-20 до Кракова і Відня, Берлина, Варшави)
12-45
6-30 до Янова від 1 мая до 15. вер. будні дни
анід 16 вер. до 30 цьвіт. 1905. щоденно
6-35 до Лавочного (Ііешту), Калуша, Хирова
7-10 до Сокаля і Рави рускої
8 16 до Брухович (15. мая до 14. вер. в нед. і сьв.)
825 до Перемишля
9-00 до Підволочиск, Бродів гол. дворець^
920
„
,,
дв. П дзамче
/
1005 до Янова від 1. мая до 15.вер, в нед. і еьв.
2-51 10-30 до Іцкан, Чорткова
11-00 до Кр кова, Відня, Варшави, Праги
11.10 до Підволочиск, Бродів дв. головний
„
„
дв. Підзамче
1132
4-15 до Кракова, Відня, Праги, Самбора
5-60 до Брухович від 15. мая до 14. вер. щод.

ЗАМІТКА: Пора нічна числить ся від 6 години вечером до 5 години 59 мічут рано.
Час середно европейскпй ріжнпть ся від часу львівского о 36 мінут, а іменно 12 год. часу середно-европей
ского = 12 год. 36 мін. часу львівского. — Бюро інформацийне ц. к. велївниць державних (ул. Красїцких ч.
5.) уділяє пояснень в справах зелїзничих, продає білети всякого рода і розклади їзди.

Видав і відповідав за редакцию Лев Лопатиньский.

З друкарні В А. Шийков і ого.

