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За границею;
на цілий рік

16 рублів
або 36 франків
ва пі в року
. . 8 рублів
або 18 франків
Поодиноке число но 16 сот.

РУСЛАН
«Вирвеш ми очи і душу ми вш веш : * ме возьмеш милосіи і віри не козьмеш,
бо руске ми серпе і віра ртс.кя « — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевича.

Річний VI.
Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвят
О О*|, год пополудни
Реданция,

адмінїстрация

і

експедиция «Руслана* під ч. 1,
пл.Дом6ровсного(Хорунщини).Екс-

педиция 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.

в цілій державі, а не лише там, де нїмец- ше питанєм, як ті правні постанови що-до
ке населене находить ся в меншости, бо уживанії язиків мали би бути переведені
Ческе пропамятне письмо. дай о стілько полагодити, щоби они пере виконними властями на всіх областях дер
стали бути е л е м е н т о м з а к о л о т у і жавної управи. В тім зглядї займають ческі
(X) В четвергових відевьских дневни- і н е н а в и с т и ю п а л а ю ч о ї б о р о т ь - посли ось яке становище:
ках ноявило ся пропамятне письмо ч е б и, в якій ми всі без ріжницї страдаємо.
Внутрішня ческ і мова урядова.
с к о ї ш л я х т и , м о л о д о ч е с к и х по
Некористи нїмецкої програми.
с л ів і к ат о л и цк о-н а ц і о н а л ь н и х че
Після історичного розвитку і обовязу
»Виходнчи з сего становища, думаємо ючих основних законів державних мають
сн и х п о с л ів яко відповідь на нїмецку
різдвяну проґраму. Після різкого виступле- одначе, що предлоги нїмецких послів з обидві краєві мови рівне право що до унн ческих послів супроти оповіщених пе Чех мають передовсім одну велику недо живаня в цілім краю і длятого ческі по
ред скликанєм державної ради »основ« д-ра стачу,- яка прямо виключає підготовлене сли не можуть допустити, щоби ті основні
Кербера, можна се пропамятне ческе пи національного мира, імгнно ту, що обме засади язикового права в який небудь спосіб
сьмо всеж таки уважати певним поступом жає ся єдино до Чех. Без р і в н о б іж н о ї мали бути нарушені. Таким неможливим нав справі нїмецко-ческого порозумінн. Вже а к ц и ї д о п р и м и р е и я в М о р а в і ї , рушенєм обовязуючих законів мусїли би
сама та обставина, що Чехи взагалі ви без узглядненії оправданих домагань че ми уважати, наколи би уживане ческої мо
ступили із своїми предлогами у відповідь ского і польского населеня в Ш л е з к у ви у внутрішнім урядованю допущено ли
на нїмецку програму, має певну вагу. Що є всяке з м а г а н є д о п о р о з у м і н н ше в поодиноких случаях, які мали би
ческе пропамятне письмо не може бути між Чехами а Німцями згори б е з ви  бути подрібно наведені, позаяк се не було
схожим що-до змісту з нїмецкою програ г л я д н е. Раз вже длятого, позаяк язико би нічим иншим, як заведенєм нїмецкої
мою, се кождий наперед знав добре, бо ві права не в кождім краю, заселенім державної мови сіє ^иге і <іе Сасіо, на що
инакше не було би великого труду, щоби спільно Чехами і Німцями, инакше повин не може згодити сн ніяке ческе сторонобі народности погодити з собою. Найва- ні бути полагоджені, лише щоби окремі ництво. Навпаки мусимо при тім обстава
жнїйша однак і найнебезпечнїйша ріжницн відносини, в яких Німці жиють в тих кра ти, щоби право уживана обидвох краєвих
обидвох програм є в тім, де говорить сп ях, узгляднити, а відтак, позаяк мир в Че мов у внутрішній службі було управильне
про краї, в яких має бути управильнене хах і рівночасне продовжене національної не для в с е і о б л а с т и ческих країв. При
язикове питане. Нїмецкі посли з Чех зая боротьби в Моравії і Шлезку задля націо тім хочемо лише замітити мимоходом, що
вили рішучо (і під тим услівєм нїмецкі нальної солїдарности Німців і Чехів в усіх заступники ческого народу не роблять нія
посли споза Чех згодили ся на се), що нї- трех ческих краях не дав би спокою дер кого заміту супроти єдности мови війска,
мецка програма обмежає ся виключно на жаві і ніякої поруки мирного розвитку на о скілько се для удержаня а р м і ї монар
Чехи. Ческе пропамятне письмо домагає ших публичних відносин.
хії є необхідно потрібне. Само про себе
»Безуспішність ческо-моравскої угодо- розуміє ся, що ми ніколи не ириложимо
ся, щоби полагоджено язикове питане рі
вночасно у всіх краях ческої корони, в вої конференції в 1900. р. не може в тім рук до законної установи нїмецкої мови
Чехах, Моравії і Шлезку. Дальші ріжницї зглядї відстрашувати, позаяк єї безуспіш яко державної або посередничої.
між нїмецкою а ческою предлогою є ось ність мала инші причини і поводи, нк зма(Дальше буде).
які: супроти домаганя Німців, щоби пола- ганє, щоби між Німцями і Чехами всюди
году національного спору попередила ре привернути мир, де они заселяють один
форма адмінїстрациї на основі поділу Чех край. Досьвідн сеї конференції з 1900. р.
на округи, ставлять Чехи домаганє: напе доказали іменно, що не предмети перего
ред управильнене язикового питаня а від ворів, але метода трактованя так великого
Відповідь п. Романчука.
так поділ на округи. Признане ческої мо обсягу спірних питань є найміродайнїйна
ви у внутрішнім урядованю вичислюванєм для успіху порозумінн.
Висока палато! Незавидна припадає мені
подрібних случаїв відкидають Чехи, а до»А іменно метода предлоги нїмецких задача, що мушу но майже чотиродневній дебамагають ся повної рівноправности обидвох послів з Чех здає ся нам такою, що не тї і по довшій сьвітлій бесіді мого попередника
мов у внутрішній службі, окрім війска. зможе довести до порозумінн. Мимо немо (пос. Дашиньского) промовляти ще, і то в так
Инші спірні питаня, школи для меншостий, жливого обмеженії лише на Чехи, мимо пізній порі, коли дуже богато послів спішить ся
заведене національних курій, охорону на дуже малої уступчивости супроти инших уже до дому. А прецінь не можу зречи ся кін
ціональних меншостий, управильнене ужи домагань оправданих наших, може вже та цевого слова, бо справа се надто важна не тіль
ванії мови в автономічних властях і т. п. обставина вельми обнизити надії на поро- ко для Русинів але і для цілої держави. Тепе
уважає ческе пропамятне письмо легкою зумінє, що розвязку язикового питаня зро рішня розправа над галицким хлїборобским
справою з огляду на значне число підго блено зависимою від розвязки одної з най- страйком перейшла в розправу над відносинами
товних робіт починених в тім напрямі.
труднїйших адмінїстрацийних реформ, від галицких злиденників до великої посїлости, ба
З огляду на велику вагу сего пропа- децентралізації державних і автономічних навіть в розправу над відносинами галицких
мятного письма ческого подаємо єго в властий. Приймаючи однак гадки нїмецкої Русинів до Поляків. Стало ся так, як з тою рі
повній основі:
проґрами що-до розвязки ґрупами цілого кою, що через дощі виступить з берегів і поза
»Представники ко н с е р в ат и в н ої че обсягу спірних питань, чуємо ся обовяза- ливає поля. Уважаю се обовязком внескодавця,
с к о ї ш л я х т и , м о л о д о ч е с к о г о клю- ними, предложити иншу дорогу і иншу 0- завернути ріку назад в її русло. Длятого буду
бу і к ато л и ц к о-н а ці о н а л ь н о г о сто  снову до пересправ.
по можности тримати ся річи, хоч годї мені бу
р о н и и ц т в а в М о р а ії потверджують, що
де поминути й справи, порушені тут мимоходом.
Предлоги Чехів.
одержали предлогу нїмецких послів з Чех.
Зачну по черзі насамперед від інтерпеляциї
>Не хвилеве політичне положене, ли
»По нашій думці є іменно розвязка польского Кола. Ся інтерпеляция виглядає мені
ше будуччина і могутність становища дер я з и к о в о г о п и т а н я в д е р ж а в н и х у- так, мов би вийшла з тісної голови сїльского
жави, яка стілько страдае задля національ р я д а х , як се в 1900. р. ясно добачува- панка. Ті панове у своїй інтерпеляциї не зна
ної боротьби, що обмежае ся тепер на че- но вступною головною вимогою для роз ють нічого, лише аґітацию і анархізм. Та се
скі краї, вимагають рішучо мирної полаго- вязки всіх инших проблємів. А ся розвяз вже річи старі і давно забуті, так що таке по
ди бодай найбільш пекучих спірних пи ка не є зовсім така трудна, позаяк язико важне Коло польске не повинно би показувати
тань. Не лише розвязка предстоячих вели ві домаганя ческого народу не вимагають ся тут з ними.
ких задач законодавства, але й цілий еко нового права, нових уступок, лише пере
Було то ще перед девяти роками, в р. 1893,
номічний социяльний і культурний розви ведене обовязуючих законів було зависиме коли у східній Галичині проявив ся не страйк,
ток народів і держави в напрямі здорово від призволу одного або більше сторон- а наглий вихід до Росиї. З а кілька неділь тисячі
го поступу є зависимі від того, чи на о- ництв.
руских селян покинули нагло рідну землю і пі
станку поведе ся, н а ц іо н а л ь н і п и т а н я
»Переговори могли би занимати ся ли шли за кордон. Я вніс тоді в тій справі інтер-

Страйкова дебата в раді державній.
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пеляцию в парлчмент?. Тоді рускчй клюб хви
лево ліпше жив з польсквм Колом, ніж тепер;
а іцо мені залежало на тім, щоби всі галицкі
посли постояли за справу, то я удав ся до стар
шини польского Кола, до ексц. Яворового, щоби
й він попер інтерпеляцию. Але мені відказано,
що польске Коло не підпише інтерпеляциі, бо
инакше задпвляв ся на причини виселеня, ніж
ми, хоч я в моїй інтерпеляциі ЗОВСІМ не ударив
на дідичів. Ото я бачив причину передовсім в
нужді, а польске Коло чи то его старшина ува
жали єдино'аґітацию за причину того виселеня.
І тепер по девятн роках повтаряє ся знов те
саме: аґітация тай лише аґітация нібито могла
так розворушити селян в близько 500 громадах
і 24 повітах, що они взяли ся до так великаньского страйку! Се вже така простодушність, що
йде поза звичайні межі. Та й щеж і про апар
хізм говорить ся в тій інтерпеляциі! Не знаю,
що ті пани, що підписали її, властиво звуть
анархізмом; але коли справді був в Галичині
який анархізм, то не по стороні страйкуючих
селян, а по стороні галицких властнй, бо тут
кождий міг усе робити на власну руку, не огля
даючись на закони, на мораль, на людяність.
Переходжу тепер до заяви правитильства.
П. президент міністрів поспішив ся висказати
свій погляд на наглі внесена, як і відповісти на
інтерпеляцию польского Кола. Головний зміст
відновіди правительства є, думаю, такий: Трохи
Вашої правди і трохи Вашої правди; але Поляки
мають 65 послів. Я не могу без них обійти ся,
длятого мушу з ними тримати. Дайте Ви’ мені
65 послів, то буду з Вами тримати. Може то й
вигідна політика для міністра, що лише хоче
пересмикувати ся; але не повинен так посту
пати державний керманич, бо єму ходити по
винно не о хвилеву вигоду, а о добро цілої дер
жави.
Єго ексцелєнция покликав ся тут на справозданя, які, розуміє ся, дістав від галицких властий. І мені пригадує ся той день — було то 7
цьвітня 1897. - як ґр. Ваденї, коли говорено
тут про галицкі вибори, читав нам також справозданя галицких властнй про ті вибори. І що-ж
показала с я ? Що в тих справозданях були гру
бі очивидні брехні, котрі по части таки зараз
можна було виказати, а почасти виказались они
аж пізнїйше. Наведу лише один примір такої
грубої ложи: ґр. Ваденї правив тут, що мов би
то одному прихильному до правительства селя
нинові! розвалено велику хату; а тимчасом по
казало ся. що той дім стояв собі цїлїський без
найменшого ушкодженя. А що правительство
такими грубими ложами не могло, розуміє ся,
очистити ся, то 78 послів виступило тоді з внесенєм на поставлене президента міністрів Баде-

нього в стан обжалованя і в тім внесеню
казали також по черзі ті ложі.
(Дальше буде).

ви у давних кошах, инші завданя стають перед
людьми та инші способи і дороги ведуть до цїли.
Тому стає дивним, коли «Діло*, завзиваючи до
страйку та бойкоту протав польскої навали, на
випадок, колиб і се не вистарчило, — висказув ся:
«Діло* візва ю до страйку і бойкоту про
тив польскої навали, а колиб се не вистарчило,
Поява Вшехполяків та їх аґітациї в імя то — висказало ся — ми зуміємо війти на до
»народового еґоїзму* викликали в п іслїдних ча рогу давної історичної борби та піти слідами
сах в Галичині такий шовінізм і роздвоєне, між наших предків. А скоро спостережемо, що збли
обома народами, замешкуючими край, що прихо жає ся рішуча хвиля, в якій будемо мусїли ви
дить не то дозаїлости, ал : прямо до зденервованя ступити, тоді Галичина займе ся такою луною
по обох сторонах. Ми вже доволі підносили ио- братовбійчої борби, якої полумінь відобє ся да
являючі ся ріжні неправдиві закиди та обвиненя леко поза границями краю, а руский нарід най
польскої праси на тему «руского гайдамацтва* де в широкім сьвітї сильних союзників»!
і ті ріжні плани та способи на знищене Руси —
Поминаємо ті голоси і коментарі польскої
все те є лише доказом зденервованя польскої праси, які посипали ся задля сего уступу. Що
праси і суспільності!, бо чейже ніхто з нормаль они старали ся можливо найбільше користий
ними нервами че може надїяти ся знищити, або осягнути з тої загонистости зденервованого
спольонїзувати сей нарід, який перетревав ти- дневникаря, се зрозуміло кождому. І хотяй пре
сячлїтні негоди після зради всіх своїх інтелї- цінь нині не вірить ніхто в якісь насильні спо
ґентних та маєтнїйших сил — та вже майже соби борби, бо они були би найбільшим нещавід сотки літ находить ся в ф азі постійного і стєм для кождого народа, що на десятки літ
жвавого розвою.
цофнуло би єго назад в культурнім розвою і
Як сказано, ми вже досить писали про те, економічній силі, го — завдяки нерозважному
а тепер хочемо приглянути ся і самим собі, бо висказови одиниці, заміщеному в «Ділі* — тота
і по нашій стороні добачуємо у деяких чинників «братоубійча борба* зробила сензацию і стала
поступки і вцскази, які можуть походити лише немов квестиєю дня, яка від кількох тижнів
із зденервованя, що відбирає розвагу і розум, а товче ся по польскій прасї.
Тож цікаво буде почути голос з неї бодай
попихає безцільно до скрайпостий. Вже погроза
пос. Романчука в парламенті здивувала розва тих тихих союзників наших націон іл-демократів
жних політиків, так само як і відповідь єму п. з «Діла*, від яких они зазичилн не лише свою
Ґломбіньского, який поставив ся до очий Роман- назву, але і людий для звісного переведеня ре
чукови і заявив, що готов бити ся на житє і форми після банкроцтва консолїдациї. Отже сосмерть — викликала загальний несмак — а на циялїстичний орґан Харггбії пише в сій кве
стиї: «Не розуміємо добре, що значить в кровіть в заграничній польскій прасї.
Не привязуємо ваги до таких кличів та вавих ворожбах шовініста з «Діла* слово: «бра
погроз, які пр. кидають «Гайдамаки*, бо хотяй тоубійча борба*. Чиж би кровю набіглими очи
они і можуть стати шкідними, однак не вплива ма переочив се слово, яке говорить прецінь про
ють на загальний хід народної політики та ор- «братерство* межи обома народами? Чиж би се
ґанїзацию праці. Є се впрочім природною реак- була лише некьнтрольована хвиля, яка пригадує
циєю на такі-ж напасти польскої провінціональ- несправедливому мозкови, що поза єго ненавиної та брукової столичної праси, яка нераз по стию є ще і якісь великі «братерства* на сьвітї,
суває ся до того, що прямо неґує істнованє Ру ш0 люде кість не завеїгди має бути «племенем
синів на Руси. І так пр. тижневннк »О)Сйугпа« Каїна ?«
«Як-раз ми маємо право до таких питань,
виводить «історично*, що Галичина давнішнє
називала ся »Тер.ієтина«(!) була цілковитою пу- ми, польскі социялїсти, які і в нашім народі
стинею(!), а польскі пани заселяли єї мазурским підняли бій з канїбалїстичним націоналізмом,
кольонїстом(?), тому ціла ся земля є нольскою ми, які стоїмо рамя при рамени з нашими
а не рускою і все населене є лише зрутенїзова- братьми і товаришами з руско україньскої соци ялїстичної партиї, ми, що зложили докази,
ними Поляками.
Такі історичні виводи та відгребуванє істо що побіч людоїдчих інстинктів, є в кождім на
ричних подій і ключів стає простою нісенітни роді скарби солідарності! і людяних почувань —
цею. Істория іде та не вертає; з неї треба вчити братерства.
«Нехай шовініст з «Діла* гляне на етногра
ся, а не завертати єї. Нині вже инакше лицар
ство та инакше козацтво можливе на сьвітї, як фічну карту східної Галичини, а побачить около

Зденервоване.

в) метафізичних квестий не тикати в льо4. Яких способів належить ужити в цїли |
ґіцї зовсім, а в психольоґії лиш о стільки, о
запевнена науці пожаданих успіхів ?
Др В. Щ у р а т .
Після довгої дискусиї результат голосованя скільки вони конечно потрібні;
г) книжка повинна бути написана звязко,
випав такий:
I. Внесене д-ра М. Сабата: щоб в першім приступно, стояти на висоті науки і числитись
курсі VII кл. вчити з психольоґії науки пізнаня, з часом, визначеним для предмету;
(По поводу анкети краввої Ради шкільної).
д) книжка має подати ясні понятя основ
в другім — льоґіки, а в VIII кл., повторивши
Зле з грішником, скоро гадає поправлятись. психольоґічний материял VII кл. вчити дальше них способів научного досг.їду, ілюстровані приМабуть і з наукою пропедевтики фільозофії психольоґії — відкинено всіма голосами против мірами подаваних в ґімназиї наук;
е) історичний погляд на повставанє і роз
в наших ґімназиях недобре, коли вже краєва одного.
вій
науки
льоґіки і психольоґії належить подати
Рада шкільна устроює анкету в справі реформи
II. За зміною порядку наукових предметів
тої науки. Але як у всякім лиху вже сама сьві- (психольоґія в VII к л , а льоґіка в VIII кл.) за коротко і принагідно в тексті книжки, а не
домість єго являєть ся пожаданим заповітом явилось пить голосів, прогин зміни — також в формі вступу чи закінченії.
При укладі підручника психольоґії:
поправи, так двічи пожаданою повинна явитись пять. Надто один член анкети (др К. Твардовз) книжку Люкаса-Лїнднера з деякими зм і
та акциз, до якої краєва Рада шкільна дала по ський), голосуючи против зміни, заявив додат
важний почин устроєнєм анкети. З а те-ж нале ково, іцо не нротивить ся введеню тої зміни нами можна уважати за відповідну;
ж) фізіольоґічні відомости обмежити тре
жить ся їй повне признане.
в кількох ґімназинх
на пробу.
Наради анкети виповнили три заеїданя (на
III. Однодушно всі згодились на те, що но ба до того, що справді може причинитись до
днях 19— 20. н. ст. грудня 1902). Предложений вий підручник льоґіки повинен бути оригінальний, вияснена і зрозуміня психольоґічних явищ та
анкеті реферат д-ра Фр. Майхровича обіймнв а пожаданим було-б, щоб автор льоґіки написав їх взаїмних відносин, а за те належить узгля
днити основні психічні закони, як ассоцияцию,
найважнїйші кнестиї в справі реформи ґімна- також психольоґію.
IV. Ухваливши не твориш специяльної ко- вправу, навик і т. д.
зияльної науки пропедевтики. Повторити їх —
Заявила також анкета, що окрема Хресто
вначить, вказати на дотеперішні недостатки в на місиї для укладу програми підручників, згоди
лась анкета на те, що автор підручників обовя- матій!, в якій поміщено-б виїмки з фільозофічуці того предмету. Отеє ті квестиї:
них трактатів (Плятона, Ціцерона, св. Авґустина,
1 Чи льоґіки і исихольоґії маєть ся навча заний буде узгляднити такі вказівки.
Картезия і новійших англійських та французь
ти в наших ґімназиях в такім порядку, як доси,
При укладі підручника льоґіки:
чи в противнім: исихольоґії в VII кл., а льоґіки
а) Книжка, свобідна від льоґічного форма ких) була-б пожадана.
V. З гадок та бажань, що виринули з ди
в VIII кл.?
лізму, повинна числити ся з найновійшими ре
2. Яким робим можна-б найскорше прийти зультатами психольоґічних дослідів над закона скусиї на тему: як придбати для науки пропе
до добрих підручників для науки пропедевтики ми мисленя, не іюпадаючи однак в психольо- девтики фільозофії кваліфікованих учителів ? —
фільозофії ?
I ґізм;
принято однодушно:
а) щоб краєва Гада шкільна, оголошуючи
3. Як придбати для тих предметів кваліфі
б) необходимо конечні відомости з психоконкурси на посади професорів математики (фі| льоґії мають попередити науку льоґіки;
кованих учителів ?

Ііш зш ію пропедевтика філюзофіі.

з
50 судових повітів, в яких на 100 людий в 25
П"А ПІІ
ІІ/ДТТСТІ/Ю 1І П
ПЧГ Поляків,
г-. сю
пт __________
дт
50 Поляків.
сих
четвертину __
чи
половину населеня має Русин уважати за воро
гів, гірших від зарази ? Кождий їх рух, кождий
-судоріг має бути для него предметом страху?
Таж се шал, а не політика, се відворотна сто
рона шовіністичних божевільників та злочинців
в польскій прасї у Львові, а не жадне народне
відроджене Русинів!»
(Конець буде).

І

— Галицкий сойм. ДневниЙ порядок 1. засїда- так «Чорні очи» Галля і Нєвядомского «Болеро»
П
г*Лп
т
_____ дня
___ .»
ГІ
ньІ сойму, гіі»
яке пі
відбуде
ся-. _в ___
понеділок
29.
в супроводі орхестри. В сім концерті, як і дру
с. м. о 10 гоц. рано, обіймає перші читаня спрагім
з 21. грудня почули ми також молоденьку
воздань краєвого виділу: 1) про замкнене рахун
ків краєвого фонду за 1901. р. 2) про прелїмінар ученицю праскої консерватори! (професора Ш ев
буджету кр. фондів на 1903. р. 3) нробуджетову чика) п-ну Амалїю. Геллєрівну. Адептка штуки
ярові юрию на перші три місяці 1903. р. 4) в виконала концерт (ч. 2) й т о ї! Вінявского в су
справі побору краєвої оплати консумцийної від проводі орхестри, відтак Ріса «Моїо регреіио»,
пива. (Снравоздавець пос. Романович)
Паґанїнього Мойсея варияцию зиг 6), Вруха кон
— З Камінки струмілової пишуть нам: В ту
церт
£-то11, Паґанїнього «Апсіапіе», відтак В і
тешній народній школі, як взагалі на «кгезасЬ»
нявского
«Руский карнавал», а наднроґрамово
е язик викладний »о)с2уз1у< — польекий, хоть
«Серенаду»
незвісного нам композитора франбільшість становлять тут Русини. Як впливає
корисно той »о)сгу8Іу« язик викладний в школі цуского і варияциї Вєнявского на тему московна руских учеників, докажу копією з задачі ског пісні «Матушка-ґалубошкк. П-на Геллєр
шкільної ученика V. кляси Русина. Ось ся за 
з легкостию покочує вже всякі технічні трудноКалендар. В с е р е д у : руско-кат. Даниїла дача: «Опис осени. Осінь єсть яретой порою ро сти скрипкарскі, відзначає ся хорошим тоном
«товпника; рим. кат. Адама і Еви. - В ч е т- ки. Осінь треває через три місацї серпень, (!)
в е р : руско-кат. Спиридона; рим.-кат. Рождество вересень, жовтень. В осени дозрівають всі овочі. в кантілєнах, чистою інтонациєю, хоч ще з огля
В осуни жокнїють лустя і падають а дерева ду на свій молоденький вік не вносить в свою
Христове.
зовгають нагі. В осани копають' бульбу. В осени гру артистичного полету. Публика приняла моло
Відчит проФ. д-ра Василя Щурата п. з. «Три
рільники орять і сіють жуто і пшенг/цїи. — Лехнаціональні
гимни»
брати» „ Ще
н е ї.,щук„ во 1 _ Так
‘
1
вм рп л я
і («Мир вам
1 орати»,
щ е не
„ нше ученик
у . КЛяси, Ру- ду артистку дуже привітливо. Орхестральні про
помРТлИ Я
и
’Н
Р ; ВІдбудЄ ся зах°- син, рідною мовою!
■
Л. В.
дукциї випали як завсїгди, знаменито. З новостий
дом іов-а їм. Котляревского в суботу дня 27
«
с. м. в салі «Рускої Бесіди» у Львові Початок
~ СамзУбіиство лат пароха Кс. Ковіцкий, па- мали ми нагоду почути увертуру до опери «Ве
точно о год. пів до 7. вечером. Вступ вільний. р0Х В 1 урці К(-.сйелєцкіи, застрілив ся онодї гпд селі куми» Нїколяйого і Берлїоца «Танець блу
дних огників». З повторених процукций орхеО як пайчисленнїйшу участь про.ить — Видїл . впливвм чорної меланхолії.
Тов-а ім. Котляревского.
— З львівского .....
університету Цїсао іменував стральних виконано з знаменитою ирецизиєю ,уV
— Загальні збори «Народної Ради
, Львові пРи,,атного доцента кс. д-оа Матея Сєнятицкого вертуру до «Сагтеп« Бізета і повні орхестральВиділ політичного товариства Народна Рада» у на/1звичаиним професором специяльної доґмати- ного блеску дві пригривки до Льогенґріна.
Львові оголошує, що загальні 'збори товариства КИ па теоль,,ґіч,’ім виділі.
II. В.
відбудуть ся у Львові дня 25. н. ст. грудня 1902.
— Еміґрация до Америки. Як звісно, посли
— ІЗ нашого театру. (Допись з Коломиї'). Є на
о 10. год. рано в комнатї тов-а »Ру:ка Бесіда» Барвньский, Стонн і тов. поставили в державз таким порядком нарад: 1) Справозданє з дї- н' ” Раді внесена в справі еміґрациї до Америки, сьвітї річи та ситуациї, щ о самі по собі зовсім не
яльности за послїдний рік 2) Вибір нового вимотивами внесеня находимо замітні числа сьмішні, але прикрі й невідрадні. а осьмішують
ділу. 3) Внесеня членів.
що-до амерпканьскої еміґрациї, тому по части їх лиш случайні обставини. Прим, се зовсім нї— 3: Стрия Ювилейниіі концерт в честь 25- ваведем0 їх тУт: В Сполучених Державах півн. чо сьмішного, як д в і батьки-вдівцї турбують ся
літного Понтифікату Сьв. Отця Льва Папи рим- Америкп П1СЛЯ УР”ДОвих дат мешкає 1 020.000 долею своїх 12 (5 + 7) дочок, які ані раз
ского відбуде ся дня І. січня (я. ст.) 1903. під переселенців з Австриї. З сего числа припадає не виходять за муж. Се справа не до сьміху,
протекторатом Виреосьв. Митрополита Кир Ан- на НОЛЯКІ,В„ ІЛ^ ИДАВ :350-000’ на Русинів 150.000, коли суспільні обставини силують батьків «по
дрея в великій салі «Народного Дому» в Стрию На Чехів 40'000’ Слов1нЧїв 1 Німців по 65.000, лювати на мужів» для своїх дочок. Та коли ті
скупендряги, коли вони
— «Стрийского
п---- «г------- Бонна»,
г.----- меццосопранїсту
на
при участи
ва. иніпргх
ипшпх полїлнєвих
ііолудЕіевіїх Славян
Слявян 15.000, а на Іта батьки примховаті,
1900/1. році прибуло до півн. ждуть конче б ігатих зятів — тоді справа стає
ки Ви. и Марні Маєрової і повної орхестри 15. Л1ИЦІВ
~ вВ 1900.1,
п. и. під особистою управою капельмайстрн Ко АмеРики П4.Н47 осіб з Австриї, а в 1901/2 р. сьмішною. І на тій основі зладив Кропивницьнопаска. Проґрама: І. Кантата в честь Єго Сьвя- ЧИеЛ0 1міґРангів змогло ся до 171.989 осіб. — кий свою комедию « П е р е х и т р и л и » . На такій
тости Папи Льва XIII. 2. Відчит 3 Орхестра — Від 1875 до 1879- Р австрийскі еміґранти видали основі вдало-б ся щось красшого зробити, бо у
сольо. 4. Бортняньский- «Блажен Муж» хор мі на пеРевіз моРем 3 мі.іїони доларів, а з собою «Перехитрили» попадає коміка дуже часто в ка
рикатурність, бувають сцени зовсім нудні, що
шаний «Стр. Бонна» з фісгармонією 5 Сольо- пРивезли д0 С'ІОЛ- Держав 2,846.000 дол.
сьнів В. П. Маєрової з фортепя.юм 6 Бортнянь-'
В по-’УДпе01” Америці є австрийских посе- в комедиї зовсім не пригоже Сцена на леваді
ский: «Скажи ми Господи»... хор мішаний «Стр ленцїв: В ПаРанї 75.00Н, в Сачта Катаріна 5.000, в III. дії та інтриґа слуг з Нечипоро.м — таки
Бонна» з фісгармонією. 7. Сольо-сьгіів ВИ. Має- в ПРОЧИХ кРаях Бразилії 100.000, а в Аргентині дуже недоладні.
В комедиї гарно змальований лиш один
рової з орхестрою. 8. Орхестра — сольо. 9. Сі- до
характер
примховатого скупендряги Кукси, і п.
чнньский: «Лічу в неволі»... хор мішаний «Стр.
— Рух поїздів на шляхах Борки великі-ГриБояна» з сольом теноровим і з орхестрою. По- малів і Товмач Палагичі задля сніжної заметїли Підвисоці.кчй вивів його як слід. Треба прямо
його подивляти, що помимо нечайного хрипленя
чаток точно і безусловно о год. 7. вечером, а здержано аж до відкликана.
підчас продукций двері салі будуть зачинені. Цін— Нещасна пригода На стациї Мучила коло одолїв свою ролю віддати так, що кождїське
ни м,ісць: крісло 1-рядне 2 К, крісло ІІ-рядне 1 Ярослава поїзд переїхав на смерть Анну Шо- словечко було зрозуміле — тож не диво, що
К
сот., партер 50 сот., ґалєрия 30 сот. Біле- сткевич, в хвили, коли она висіла з ваґона ми публика горячо його оплескувала. Дранко (п. Ґемтів вчасно дістати можна в «Нар. Торговли» в мю того, щ о на сій стациї не вільно подорож- бицький) кричав та плював здорово, не диво-ж,
що не міг дати ладу і в своїй хаті. Із слуг ви
Сгрию. Дохід призначений на добродійні цїли.
ним всідати ані висідати з поїзду.
значав
ся Ант ін (п. Рубчак); Василь (п. Петро
К опїп.З РоР?Авнки. Загальні збори тов-а „Гуска
— Проти филї. Славний музик Масканї про
вич) грав також добре, тільки в II. дії із його
° Р0ЛЄИЦ1 «‘БУДУТЬ ся дня 1. н. ст. якого арештоване в Новім Йорку доносили не інтерпрегациї зовсім не було ясно, чи він таки
_ в комнатах «Народного Дому».
давно часописи, дав онодї концерт в сім місті такий плаксій, чи лиш такого удає на журбу
З Заліщик. З початком слідуючого року в театрі на Геральдсквер. Масканї бояв ся де- велику Горпини (п. Кравчуківиа). П. Рубчакова
отвирає «Народна Торговла» свою філію в Залі- монстрациї зі сторони нонойорских музикантів і в роли Оришки чи там «Ворижки» була дуже
щиках, а тамошна інтелїґенция засновує руске постарав ся о 50 нолїциянтів, котрі проводили добра. Нечипір (п. Нижанковський) атовав «мо
касинове товариство.
цілу єг » орхестру з пристані до готелів і стере лодят» вповні добре. Скакунець в інтерпретациї
' гли 610 * орхестру перед напастями новойорских н. Шеремети виходив доволі природно, а за ку
зики і класичної фільольоґії) застерігала неп-І МУЗ“ КЗНТІВ ПеРед коввеРт" м влеви <’Рхестр“ за плет про еміґрацию зібрав гучні оплески. Сва
/
сіерпала пер страйкували, але Масканї виплатив їм сеинас тами й свахами були ип. Дяків і Леонтович та
»ство кандидатам з кваліфікацією для про- ґажу з гори, а вдоволені музиканти жертвували пп. Левинець ї Косакова та їх ролі після інтенпедевтики філі.озофії;
■ему другого дня на єго уродини золотий ланцух. Ций автора ограничали ся лиш до самої прису
б) щоб краєва Рада шкільна постаралась >Американцям подобала ся така рішучість Маска- тності! на сцені... Публики як на 18 го та як на
як найскорше о утворене чотирох стипендий для ЯЇ01’° * На ,,айб ,изшім концерті зробили ему ова- таку знану річ було досить, хоч було би пожа
цию та жертвували золотий перстень з брилян
тих студентів львівського і краківського універ тами. З Нового Йорку поїхав Масканї до Ню- дано, щоб бувало єї у нашому теарі більше, чим
єі є на ділі вже через кілька представлень.
ситету, ЩО зобовязались би зробити учитель Єрсей.
Олег Сатир.
ський Іспит з пропедевтики фільозофії;
— Телєґрама довкола землі'. З Оттави доносять,
— Дзвінок ч. 24, з дня 20. грудня 1902.3 піст:
в) щоб краєва Рада шкільна порозумілась що там дня 16. с. м. пробовано новий бритий Від Редакциї. — У ляна Кравченко-. Під Сьнятий
ь краєвими університетами в справі устроєня Іский кабель довкола землі. Директор телєґрафу Вечер. — Е. Ярошиньска: Перед Новим Рик їм.
потрібних для учителів пропедевтики вакаций-!СеР Флємінґ вислав телєґраму до бурмістра в Два жерела. - Барона фон Мюнхгавзена динні
Оттаві. Телєґрама потребувала 6 годин і 3 міну- подорожі! й пригоди на суходолі й воді. — Евг.
них курсів;
ти
часу, іцоби перейти всі посередні стациї і Мандичевский: Вітчина.'— Лев Толстоіі: Опові
г) щоб краєва Рада шкільна кваліфіковані
вернути до Оттави. Межи надачею в Брібан і дана із фізики.
учительські сили висилала в цїли дальшого ІЛьондонї минуло 18 мічут. На просторі менш
— Репертуар Львівскої Фільгармонїї. Ві второбразованя до взірцевих нсихольоґічних інсти Льондоном а Брібан треба було 5 годин і 45
ник 22. грудня «симфонічний концерт». Проґрі
тутів в Австриї і за границями (Гран, Берлин, мінут часу.
ма: І. 1. Бізет: Увертура до оп. «Кармен» 2.
Копенгаґа, Париж).
Лїшт: Поемат симфонічний «Орфея — II. Бетовен: Симф інїя ч. 4. — III. І. а) Ґріґ: Норвейскі
Отеє і всі ухвали анкети. Підчас коли
танці
(ч. 3) б) Лїядов: «Граюча табакерка» 2.
ухвали І—И. дають відповідь на 1. квестию ре
Посмертні Т оповістки.
Свенсен: Рапсодия ч. 4.
ферату, ухвали III—IV. — на 2. квестию, а ухва
В четвер 25. грудня «популярний концерт»
— Наталка Чапельска, одинока донька о. Івана
ла V. — на трету, то на четверту: яких спосо
Чапельского крилошаяина митрон. капітули, упо на дохід ф інду скорої помочи для членів орхе
бів належить ужити в цїли запевнена науці по коїла ся по тяжкій недузі в 22. р. житя в Яй- стри Фільгармонїї' (в програмі продукциї концертжаданих успіхів? — нема властиво відповіли. ківцях (ст. з. Гнїздичів-Кохавина). Похорони від майстрів В. Гумля і Фр. Шімунка).
В суботу 27. грудня «великий концерт фільЗначить се, що або три попередні квестиї ви будуть ся дня 25. грудня перед нол. В. і. п.!
гармовїчний» при спіну части Стаииславй Висоцчерпали все і в наслідок того четверта явила
кої, драм. арг. театру міского в Кракові і тов.
ся злишня, або була вона властиво тою квесьпівацкого «Лютня».
стиєю, яку сам референт виймив зпід парад
Наука, штука, література.
анкети: чи належить пропедевтику фільозофії
зробити предметом іспиту зрілости ? Референт
В концерті «Льв. Фільгармонїї» з 20. гру
перший спротивив ся тому і квестия відразу дня взяла участь пані Маруша Челяньска. бувша
упала.
артистка праскої опери, соиршїсгка о розлогій
(Дальше буде.)
голосовій скалі. Пані Челяньска відсьпівала з жиВідень, 23. грудня. Вчера отворено сойми
тєм арию Сантуцц з «Сауаіегіа гизПсапа», а від- горішної Австриї і Передарулянїї.

Н о в и н к и.

Т е л є ґ р а м и.

4г
Берне, 23. грудня. Моравский сойм приняв
6-місячну буджетову провізорию.
Будапешт, 23. грудня. Палата вельмож угорского сойму приняла буджетову провізорию.
Букарешт, 23. грудня. Тутешний австроугорский амбасадор Палявічінї одержав візванє
до Відня, аби здати справу з ситуациї в Маке
донії. В дипльоматичних кругах удержує ся
чутка, що в половині марця 1903. р. стрітить ся
в Абазиї цїсар Франц Иосиф з нїмецким ціса
рем Вільгельмом і румуньским королем, аби по
говорити з ними про балканьску справу.
Кадикс, 22. грудня. Тутешні власти не до
зволили висісти з корабля анархістам, що при
їхали з Венецуелї.
Новий Йори, 23. грудня. Ке\у Уогк «Іоигпаї
доносить, що президент Венецуелї, Кастро, тяж 
ко занедужав.
Нїмцї наміряють приступити до бльокади
венецуельских фортів, а бльокада буде мати
характер воєнний.

Читайте!

СО Ю ЗН ИМ Егпезіа ТЬогпа
у Львові, в пасажи „ГЕ Р М А Н А 1 ул. Сснїшна
Найславнїйша проґрама!
від І. до 16. грудня 1902.

При співучасти війскової музики ЗО. п. п.
1) Увертура Реклямоґраф. 2) Сігеїа Копгайу,
тирольска сьпівачка. 3) Егпезіо Реійеп, блиска
вичний трансформатор. 4) НоЬепїеІз, польска
сьпівачка. 5) Сеогде Ласкзоп, мурин-ексцентрик.
6) Дружина ^лєксандров, україньскі сьпіваки і
танцюристи. 7) Орхестра 8) Арабска дружина
НаДр МоЬатеФ 9. І_а ЬеІІе еі СеІеЬге Неііоза Тіі
сотЬ, зі своїм «тансером Стефаном Мозса^по»,
полуднево-американьска сьпівачка і тансерка. 10)
Григорий Нагітап, ілюзіоніст. 11) Американьский
біоскоп, Алї Баба і 40 опришків. 12) Марш.
Що дня о 8. год. вечером велике предста
влене. В неділю і сьвята два представленя. Що
пятницї НідЬ-ІЛа представлене. Білети вчаснїйніе можна замовляти і набути в конторі Пльона
при ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.

РІК ЗАСНОВАНЯ

1692.

Повне вдане Творів ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
коштує дише 2 корони!
Товариство „Просьвіти" бажаючи, щоби в
кождій руській хаті находили ся Твори Тараса
Шевченка, видано сими днями найдешевший
збірник сих творів п. з. „ПОЕЗИЇ Т. ШЕВЧЕНКА".
Книжка, оправлена в полотно з золоченими ви
тисками, може бути найгарнїйшою окрасою ру
ських хат. Папір велїновий, формат на взір єв
ропейських клясиків, сторін 698.
При замовленю 10 прим, даємо 10% опусту. Висилає ся тілько за падісланєм 2 кор. ЗО
сот. на адресу: КАНЦЕДЯРИЯ >ПРОСЬВ!ТИ« у
ЛЬВОВІ (Ринок ч. 10.).

можна набувати в Ставропигійскій Книгарни у Львові
по цїнї 2 К за гарно оправл.
примірник, (з почт. нересил.
{о 45 сот. більше).
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КУПОНИ

Товариство взаїмних обезпечень
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Львів, ринок ч 10. (дім »Просьвіти<).
є одиноким руским Товариством асекурацийним.

Дністер

Фонди «Дністра» з днем ЗІ. грудня 1901.

Фонд реяервовий
Резерва премії . .
Резерви специнльна
Фонд емеритальний

386 402 кор. 83 сот.
разом
205 227 „ — „
6-000 „ - „
645.383 кор. 59 сот.
47.753 „ 76 „

•Дністер» обезпечає будинки як також збіже і пашу про

тив шкід огневих. Всі три 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°/0.
Шкоди виплачує Дністер» дуже скоро, а оцінку шкід переводить разом з делєґатом і 2 членами місцевими. До 31. грудин 1901. виплатив «Дністер»
5.075 відшкодовань в сумі 2,650.787 кор.
Члени «Дністра» можуть без перешкоди затягати позички в Банку краєвім і ка
сах ощадности, бо каси ті принимають поліси «Дністра» при
позичках ('іпотечних.
На житє можна обезпечати через >Днїстер< — капітали на дожите, посмертні ка
пітали, посаги, ренти і т. д. — краківскім Товаристві, а з провізні від
тих обезпечень відступає »Дністер< часть на рускі добродійні цїли.
Аґенциї передає »Дністер< радо селянам, господарям, особливо де нема •Дні
стра*. Аґенти заробили 349.486 кор. провізні.
Селяне! убігайте ся тілько о аґенциї «Дністра».

Складайте свої ощадности в Дністрі!

Дністер

принимає вкладки щадничі і
Л „
опроцептовує їх по 4°/0 від ста.
ДНІСТ 6 П Стан вкладок 31. грудня 1901
900.193 К 53 с. на 1.063 книжочках.

Дністер

Дністер

уділяє своїм членам позичок
на векелї і скрипти за інтабуляциєю або при відповідній по
руці на 5% % і 1% додатку на
кошти ад.міпїстрацї. Сплату повичок розкладає «Дністер» до
гідно також до 10 літ. Членом
може бути тілько член обезпечений в «Дністрі», від огню.
Уділ членьскпй виносить 50 К,
вписове 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
рускі цїли — на церкви, бурси,
шклоли і т. д. — До кінця ро
ку 1901 уділено 8.840 К.

□

ІнФормаций в справах позичок уділяють
аґенти і Дирекция.

Ридає

Збогатити ся

Товариство взаїмного кредиту,
стовариіпеїіє зареєстроване з
обмеженою порукою у Львові,
Ринок ч. 10. дім «Просьвіти*

>«< І

а . «а ре із і цию Лев Лопатичьский.

Питайте!

в добру а дешеву
книжку
рад би кождий.
Тож звертаємо Вашу
увагу, що такою книж
кою є:

„)<ародкий
декляматор“
На 322 стор. читкого друку
містить 107 ріжнородних деклямаций, перворядних руских поетів. У вступних
замітках пояснено^ звязко:.

І

І. Що і як декламувати?
II. Як устроювати народ■
НІ вечерки?

Ціна примірника опра
вленого в елєґгнтне по
лотно з витисками ви
носить лиш 1 К 20 сот.

З огляду на ті всі прик
мети повинен «Народний
декляматор»
находити
ся в кождій рускій хаті.

Просить

ся замовляти

у накладовій

книгарни

Якова Оренштайна
в Коломиї, (Ринок).
20(1—6)
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Контора виміни
ц. к. уіір. гал. акц.

БАНКУ
Гіпотечного.
— Краєва Рада шкільна апробувала слідуючі
виданя Руского Тов-а педаґоґічного на нагороди
пильности і до бібліотек шкіл народних:
п
(Срош уров •) ;опРавл.}
Оповідана для дітигі
40 сот.
54 сот.
Оповідана Катренка
40
54
Оповідана Коцюбиньского
40
54
Переклади Кримского
40
54
Дитячі оповіданя, Мамин Сибіряка
ЗО
54
Байки ІІушкина
ЗО
Оповідане Марка Вовчка ч. І. ЗО
44
Марта Борецка
40 Г>
60
На прічках
ЗО
44
Народні думи, д-ра Пачовского
40
60
Казки, ґр. А. Толстоя
40
54
Поеми, 0. Кониського
зо
44
Покарана лож, комедийка
20
34
Малий сьпіванник
20
Серед цьвітів, комедия в 2
діях
16
ЗО
Лис Микита, Ґете-Франко
1 К 1
зо
Перша китичка, Ярошиньскої
20 сот.
Друга китичка, Ярошиньскої
20
обі разом
54 сот.
Андерсен, Казки IV і V ч.
50
5 частий разом опр.
2
90 Я
Для шкіл видїлових апр обов ано:
Дивні пригоди комаха, Санґвіна
48 сот.
75 сот.
Інститутка, М. Вовчка
40
60
Шекспір в повістках
ЗО я
60 п

к

к

поему Василя Щу
рята можна з амовляти лише в Ставропигійскій кн и 
гарни у Львові,
ул. Руска ч. 3. Ціна з почтовою оплатош 25 сот.
З друкарні В. А. Шийковского.

