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Львів, Неділя дня 22 грудня 1902. (4. січня 1903.)

Передплата

Виходить у Львові

крім неділь і руских
о а 1,] год пополудня

на «РУСА А НА» виносить:

в Австриї:
на цілий рів .
на пів року .
на чверть року .
на місяць

то

дня

сьват

Реданция, адмінїстрация і
е к с п е д и ц и я » Р у сл ан а< під ч. 1.
пл.Домбровского(Хорунщини).Екс-

20 кор.
10 к о р ’
о кор.
1-70 кор.

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

Річник VI.

на цілий рік

«Ьирвепі ми очи і душу ми ви: ве ц: * не воаьмеш милости і віри не возьмеш,
бо руске ми серпе і віра руска « — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шаіпкевпча.

Австро-угорека угода іюриа.
(X) Саме перед закінченєм старого ро
ку н. ст., справді в останній хвилі, запало
у Відні р і ш е н е в справі австро-угорскоі
угоди Всі чинники міродайні були в робо
ті, щоби довести до рішена. Вельми зна
менною і дла ваги сеї справи замітною по
дією була ся обставина, що наслїдник пре
столи, а р х и к н я з ь Ф р а н ц Ф е р д и н а н д ,
в часі тім відвідав міністра-презндента д-ра
Кербера. Не знаємо, що було предметом
розмови їх, бо се держать в строгій тайні,
о скілько візита архикнязн стоїть в звнзи
із справою угоди, над якою в президиї мі
ністрів як-раз тоді відбувала ся нарада,
однак нема сумніву, що архикнязь із свого
боку вдавав ся в ту справу. В вечер тогож
дня відбула ся під проводом ц і с а р я к о 
р о н н а р а д а , в якій взяли участь обидва
, мінїстри-президенти на в и р а з н е б а ж а н е
м о н а р х а д о к о м п р о м і с у , про який
опісля по сій спільній авдиєнциї др. Кербео при участи міністра скарбу Бем-Баверка пересправляв з Сельом. Угорский мінїстер скарбу Л ю к а ч , котрий тимчасом вже
був від'їхав до Пешту, висловив свій по
гляд опісля телефонічно. Після сеї міністерскої конференції п р и н я т о п е р е д 10.
годи н ою веч ер о м сей н осередни й
п р о е к т , який видавав ся ще о 7-ій годи
ні неможливим, так що тепер вже нема су
мніву, що у г о д о в і п е р е с п р а в и п о 
м іж
обидвом а правительствам и
м о н а р х ії б у д у ть д о в е р ш е н і.
Про зміст сего компромісу нема ніяких
вістий, позаяк обидва правительства обовязали ся поки що, се удержати в строгій
тайні. Одначе в добре поінформованих кру
гах думають, що вихід з сеї справи най
дено тим способом, що з пересправ вилу
чено справи к о н в е р с и ї р е н т и і в и 
п л а т и г о т ів к о ю .
Троха сьвітла на сю справу кидає ново
річна промова Селя, виголошена по ново
річних бажанях зложених ему ліберальним
сторонництвом. Він запевняв, що правительство берегло інтереси держави (Угорщини),
але при тім бачність звертало і на інтере
си другої держави (Австриї). В борбі, яку
ведено при переговорах в справі угоди,
нема ані витязів ані побіджених. Обидві
сторони винесли з неї користи, бо перебо
рено трудності! і пересуди, які стояли пере
поною в порозуміню. Побідила гадка бере
жена обопільних інтересів, без жертв з якої
небудь сторони, не лише при спільности
володаря, але й при збереженю нерозривности політичного союза і економічної
спільности.
Се рішене в справі австро-угорскоі угоди, довершене в останній хвилі перед
почином нового року, дало привід віденьским дневникам ріжних сторонництв до ве
ликої радости, яка проявила ся в новоріч
них статях. Одначе се одушевлене значно
охолоне, наколи подумавмо, що довершену
між обопільними правительствами австроугорску угоду мають ще приняти обосторонні парламенти. Що-до угорского сойму,

то нема сумніву, що С-?ль при всіх трудно
стях, які може єму робити кошутівска опо
зицій), зможе перевести ухвалу сеї угоди.
Але зовсім инакше представляє ся справа
в Австриї, де маємо діло з хорою радою
державною, без парламентарної більшости,
розбитою на многі доволі дрібні клюби і
і сторонництва, загроженою до того ще
ческою обструкциєю. Нїмецко-ческі пере
говори, які починають ся сегодня під про
водом мінїстра-президента д-ра Кербера, не
віщують позитивного успіху, о скілько мо
жна було доси оцінити з голосів, які від
зивали ся про сі переговори з обидвох
таборів. Чи Чехи ке схотять додержати
обіцянки, проголошеної свого часу д-ром
Герольдом: »головний бій відбуде ся при
австро-угорскій угоді», чи возьме верх над
національно-язиковими спорами спільний
інтерес державний так страшно загрожений
нїмецкою цловою таривою, се покаже ся в
найблизшій будуччинї.

По сеймі.
По соймі, де воювали лише пустими фра
зами та викручували ся чемненькими лестоща
ми, прийшла хвиля рефлекси! на иольских людовп’в. Ось, що пише Киг)ег їм ом зкі про страй
кову дебату в соймі: «На жаль в сеймових про
мовах иольских промовчало е к о н о м і ч н у с т о 
р о н у с т р а й к у , не порушено жадних думок,
зміряючих до направи з в и х н е н о г о норозуміня межи працею, а капіталом, не згадано про
сї проекти, які недавно самі консерватисти го
лосили, не доторкнено навіть бюр посередниц
тва праці', яке передтим уважано за дуже успі
шний лік, а факти в и з и с к у , я к и х д а 
в н і 'й ш е н і х т о н е т а ї в , прямо заперече
но. Перед кількома місяцями найбільше консер
вативні часописи прецінь подавали, що визиск
працюючих трафляв ся, але тілько зі сторони
жидівских властителів і державців. Н и н і в ж е
і ж и д і в о п р а в д а н о і стверджено, що жад
ного визиску не було, а всьому в и н н а р у с к а
а ґ і т а ц и я. Побоюемо ся,, аби таке понимане
справи не нанесло краеви ф а т а л ь н и х н а 
с л і д к і в . Під сьвіжим вражінем страйку кон
сервативні круги далеко тверезійте здавали
собі справу із ситуациї».
Але що опянило — запитаємо— тоту польску псевдодемокрацию, якої речником був пос.
Рутовский, що она> хотяй не інтересована зо
всім в тих страйках:, виступила до турнїю зі
страйкуючими селянами на конику історичних
споминів та шовіністичних кличів? Та що таке
було приборкало людовцїв, що ніхто з них, не
виступив бодай зі словом оборони і оправданя
для руского хлопа та бодай лагідною пригадкою
для польских дідичів, що справу аграрних страй
ків належить полагодити на економічній почві?
Отеє був той злощасний шовінізм, який, по
їх власному висказї, зігнав усі польскі партиї в
один безкритичний табор. На штучно піднесе
ний алярм, що мовто Русини хочуть прогнати
Поляків «за Сян!«, збігли ся они трівожно в од
ну гурму і не спостерегли ся, як станули на
службу станьчикам для їх вузкоглядних, касто
вих інтересів.
Але не без того, що кожда з тих партий

педпция місцева в Аґенциї Соколовского в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав 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 донесена по
ЗО с. від стрічки.

бажала і собі-ж спечи печеню при страйковім
розгарі. Вшехполяки і справді чимало скористали при тій нагоді. Они своїм шовіністичним
криком вибили ся на чоло польского руху, по
тягнули за собою більшу частину молодїжи, ви
пхали свого «мужа високої науки і політики»
проф. Ґломбініского до державної ради, а пере
сунувши ся трохи «на право» задумали і шля
хту втягнути в свої конспірацийно-гакатистичні
махінациї. Чи і се їм удало ся — покаже будучність.
Людовцї-ж зразу бояли ся остатись позаду в
тій шовіністичній емуляциї галицко-польскої
суспільноети і зі становиска зразу прихильного
для страйкового руху, перейшли відтак на станориско рівнодушности, бо мовляв, їх обходить
лише польский Мазур коло Лїманови, а не ру
ський хлоп зпід Гусятина, а вкінци таки при
стали до шовіністичних цькунів. Звісний же
факт, що редактор Киг)ег-а 1\уо\увк ого, Русин
з роду, Ревакович, дав свій підпис на ґратуляцийну телєґраму д л я .. Ґломбіньекого.
А реальним Грунтом, на якім наступило
зближене людовцїв до правлячої консервативної
партиї та часове завішене опозициї була: мазурска кольонїзация. Львівским людовцям за д а л е 
ко ті Мазури, на яких они хотять оперти свою
суспільну роботу, а до яких мусять їздити аж
поза Я<ло та Лежайск, они хотіли б їх мати тут
трохи близше для підбадьорена сил свого стороннпцтва. Тому радісно підхопили нагоду хлїборобских страйків, які поставили польских діди
чів в дуже трудне положене, обнизили ціну
землі і вже справді спонукали богато земских
властителів до виставленя на продаж чи парцеляцию своїх посїлостий.
Патріотичними покликами старали ся наклонити польску шляхту до дальших уступок і
материяльних жертв в користь тої мазуризациї
східного краю, а своїми впливами та зношеними
старали ся придбати охочих кольонїстів між Ма
зурами. В тій цїли п. Стапіньский поїхав був, як
звісно, аж до Америки, а краевий виділ дав ему
субвенцию. Княгиня Чарториска обіцяла ему, що
з ненависти до Русинів буде спродавати свою
землю Американцям, а парцеляцийний банк, кра
евий виділ і шовіністи — дідичі в роді пп. Ценьского і Целєцкого мали покласти дальші підва
лини для будучого зросту польского людового
сторонництва на Руси.
Однак соймова сесия розвіяла ті рожеві
надії пана Стапіньского і тов. ГІольска шляхта
зміркувала, що з приходом Мазура, на Русь скін
чили би ся для неї гарні дни рабункової господарки
на кошт убогого, безпорадного, незорґанїзованого
сїльского населеня. Мазурови не лише треба би
віддати дешевше землю, але еще і виставити
косцюлок і школу та преготовити ся в будуччи
нї до удержаня парафії, а на домір всего той
сам Мазур був би найскорший до дальших страй
ків, та до веденя опозициї, якою вже нераз поль
скі людовцї стани недогідні менерам галицкопольскої політики.
І тому всі польскі бесідники в соймі стара
ли ся затронути нїжнїйші струни, лагодити остроту аграрної квестиї, виявляти свою прихильність
до руского люду, якого збаламутили лише его
проводирі та боронити надії, що більше вже
страйки не повторять ся. Очивидно се не на ру
ку людовцям, бо коли намісник заявив, що дванайцятий сніп на ланах при жнивах е зовсім
відповідною заплатою для робітника, то у них
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никла надїя, щоби на такі заробкові ус.іівя
пхав ся тут Мазур.
Так отже ціла справа вертає знов до того
вселюдского і єдино справедливого становиска
яке ми заняли в справі кольонїзациї як і спро
ваджувана робітників: що передовсім після бо
жого і людского права є обовязко.м кождого
давати заробок місцевому населеню, якої небудь
оно не було-б народности. У нас нема даних до
іміґрациї, тому ані така заробкова, ані поселенна іміґрация неможлива. Хто єї підпирає штучно,
сей допускає ся злочину проти краю і обох на
родів, краю і держави. Тут нема иншого виходу
— як се вже і провидів Киг]ег Імом’зкі — як
поладнати заробкові і аґрарні відносини на осно
вах людяності! і справедливости.

II

О В II Н К II.

— Календар. В н е д і л ю : руско-кат. Анастазиїї
рим.-кат. Тита. — В п о н е д і л о к : руско-кат.
10 муч. критских; рим.-кат. Емилїї.— В і в т о р 
н и к : руско-кат. Навечерє, Евгенїї; рим.-кат. Трех
Лор.
— ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ. При змін місяця про
симо наших Вп. Передплатників о скоре відновле
не передплати, зглядчо о вирівняне залеглосгий.
бо на кредит не будемо висилати часописи
— ВПрзосьв. Митрополит Шептицкий і архиеп.

Більчевский одержали титул тайних радників.
З сею гідностию, як звісно, вяже ся титул
ексцелєнциї.
— Цісар жертвував з приватних своїх фондів
200 К церковному комітетови в Петрикові, тернонільского повіга, на докінчене будови церкви.
— З львівского „Сокола". Вправи членів і уче-

ників застановляє ся задля днів сьвягочних в^д
дня 6. січня (вторник) 1903. р. до ї ї . січня (се 
реда) включно.
— Вечерницї з танцями в Пвремишли. Товари
ство «Руских Женщин" в Перемишли і «Осно
ва», тов-о слухачів політехніки у Львові, уря
джують для 4. лютого с. р. в Перемишли вели
кі в е ч е р н и ц ї з т а н ц я м и . Дохід призначе
ний на бідну шкільну молодїж. Спільний комі
тет приготовляє сензацийні несиодїванки і до
кладає великих старань, щоби забава випала як
найліпше. Дуже оригінальні порядки танців вла
сного виробу наших техніків Артистичні запрошеня висилають тими днями Тов-о «Руских
Женіцин» в Перемишли і „Основа" у Львові, ул.
Льва Сапіги ч. 19. Хто би не дістав запрошена,
зволить зголосити ся до згаданих товариств.
— П. Модест МенцїньскийЗсьпівав вчера на про
бі Льогенґріна і викликав сензацию так своїм
сьпівом як і обдуманою, стилевою грою казочного, нїмецкого героя. Польска праса, заповіда
ючи єго виступ, називає сей день артистичним
пиром для Львова, хотяй Льогенґрін вже таки
добре обіграний і мав знаменитого виконавця в
особі тенора Бандровского. Однак в п. Менцїньскім заповідають артиста, який має всі дані,

Памяти М. Шашкевича,*)
Вдячна людока суспільність відкладала й
відкладає з числа днів призначених будьто тяж 
кій праци на хліб насущний, будьто Богови, де
які дні, деякий вільнїйший час — памяти слав
них, заслужених коло неї мужів.
Перш за все доступають сеї чести ті мужі,
що ввели суспільність або й поодинокий народ
на нові дороги, що посунули єго культуру знач
но наперед і взагалі ті, що коло суспільности
або народа значно заслужили ся. Такими мужа
ми для нас є Котляревский, Шевченко, Драгоманів, Федькович, — визначно для Галичини —
Маркіян Ш ашкевич.
Сему то остатному призначили ми нинїшну
днину. Поминувши вперед християньским спосо
бом єго душу, зійшли ся ми тепер роздумати
спільно над тим, кого память ми нині обходимо,
чим він нам прислужив ся, та які овочі з єго
праці. Ми з відчитів нині ночуємо про найважн'ійші, засадничі питаня нашої національности,
про ціле взагалі наше народне житє, в якім
Маркіян Шашкевич грає визначну ролю яко
інїциятор, яко родич сего житя для Галичини.
Вперед однак пригадати собі мусимо, яка
властива ціль поминок таких мужів, як М. Шаш
кевич? Ту не розходить ся лише о вдячність.
В сім поминальнім акті містить ся ще инша.
♦) Відчит д. Я. Юлева на літературних вечерницях в духовній семинариї у Львові 1900.

щоби небавом побити евого славного попередни ложил о свою читальню в Олелкочі кол і К >зо чи
ка, так як се вже зробив у Франкфурті, де пі і устроїло навіть два відчиги в сій читальнуросля него сьпівав цілий сезон з великим пово- зумієсь, по польски «про одбудозанє ойчизни».
дженєм.
Коли заповіджено приїзд делєґата з Козовя з
— Клопоти з театром мають обі столиці на третим вдчитом , члени читальні латинннки —
шого краю, бо оба директори, так у Львові як с. є частині з тих І 1/» мілїонів Поляків, що їх
в Кракові, не платять місту згодженого чиншу начислив проф. Ґломбіньский — заявили, що
та инших належитостнй, як за сьвітло. опал і нобють ирелеґентів, коли ще раз відважать ся
др. І тут і там радять комісиї над способами приїхати і нудити їх відчитами про якусь Поль
будучого ведена театрів і не можуть нічого при щу. Так доносить Бліеппік роїзкі і жаліє, що
думати. Як зачуваємо, повстав проект, щоби з члени читальні, замість бути вдячними коїівновим контрактовим роком дир. Павлїковский скому «кої-у То\у-а 8г. 1.», грозять прелєґенпереніс ся до Кракова, а львівский театр щоби там, що поломлять їм ребра, коли приїдуть.
обняла славна колись артистка н ні МоджеєвВідважний обманець. З Мшани долїшної
ска. ІІ-нї Моджеєвска перебувала довгі часи на пишуть нам: В нашій околици малисьмо незви
анґлїйских сценах і не може знати ані місцевих чайного гостя. Огсе молодий, 30-лїтний чоловік,
обставин, ані навіть сучасної польскої літерату раз назвища Ґродґер, другий раз Скшиньскнй,
ри і драматичних артистів. До того она числить раз зелїзничий механік, другий раз комі :ар лїтепвр нон ід 65 літ, і як несе вістка, через ви манівского староства або к інцепіст намісниц
ставне житє надшарпала значно маєток, який тва, їздив підводами від громади до громади,
здобула була в артистичній кариєрі. Чи серед вступав до оікіл, переглядав шкільний інвентар,
таких обставин повірене такого скомплїковано- стягав шкільні залеглости, скликував війтів і
го апарату, як львівский театр, женщинї та іце відбирав від них гроші. Удало ся се ему в Вільв такім старечім піку — дарма, щ о она арти шінцї, в великій Порубі і Медведьові, де скли
сткою — є оправданим способом для санациі і кавши людий, забрав від них належні гр >мадраціональною зарадою правильного веденя щедро скі залеглости, а від війті взяв посмертну кни
субвенціонованої краєм — отже і руским гро жку, кажучи собі дати 7 К на нову, котру обі
шем
сцени, нехай роздумують сі, що журять цяв прислати за 3 дни. Відтак прибув в ночи
ся судьбою руського театру, який прецінь ані до Подібніш яко «комісар» і піднесеним голо
не поглощує стільки субвенциї, ані не прино сом заявив, що має приказ від старости (ко
сить сгілько дефіцитів...
трий як раз був тоді в Медведьові) стягнути сей— Поіьска Г. К. Т. в ґімназиях. Під сим заго час від віта всякі залеглости. Настрашений війт
ловком помістили ми в 284. числі нашої часо віддав єму 40 К а на жадане иоквітованя, одер
писи виїмок з вик.іаду істориї п. М. Сївака, про жав відповідь, іці діст.іне єго 16. сїчнн. «Комі
фесора IV ґімназиї у Львові. Проф. Сївак порів- сар» гроші забрав і відїхав, а війт піш >в опові
нуючи борбу Французів і Німців о Альзацию і сти о сій незвичайній справі сотрудпико ш з
Льотаринґоо' з відносинами в Галичині, мав ска Медведьова, о. Олексови. Сей однак, знаючи
зали, щ ) »в Галичині справедливість мають По склад лїманівского староства, додумаз ся об
ляки, бо Галичина є польска земля, а лише Во маньсгва і вислав сейчас війта до долїшної
лодимир відібрав єї бещравно від Поляків». — Мшани з донесенєм сего жа ідармериі. Ту т н »В тій сппаві просить нас Впр. о. Крипякевич, казало ся, іцо сей „Ґр ід ґер —Скшиньскнй» є
катехит IV ґімназиї, зазначити, що проф. Сівак скінченим обманцем, котрий натягав війтів, пазовсім не говорив на згаданім викладі, що «Га рохів і учителів. ІІошуковачя жандармериї увін
прилапано в
личина є польска земля та що ту Поляки ма чали ся успіхом, пана «комісара»
ють сираведливіст.», а не що такий зворот вий Кальвариї і зімкнено до вязницї в долішній
шов лише з лихої Інгерпр ;тациї єго викладу.— Мілані. Однак і тут не забув він на сн и шгуПоминаючи се, мусимо заявити, що виклад дер чий дар, вивілив дверцята в печі, виліз на
професора, передовсім в так дразливій справі, двір і пропав.
повинен бути так ясний, щоби ученики не мо
— Що вільно жидам — ке вільно Русинам.
гли єго собі двозначно, поясняти.
З Залііцик доносять, що в тамошній народній
— Чи руский нарід є мертвою брилою? З Го- школі, яка стоїть близько староства, відбувало
рнжани великої, рудецкого гіовіта, доносять нам, ся о в о д і в ночи жидівске вес'ілє. Цілу нічку жи
що звідтам учащає до шкіл позамісцевих уче ь: дівки і жиди вибивали гопки н школі, а рано
на львівский університет
.
.
.
І відбув їла ся вже наука в тій клясї. Діти прямо
до рускої ґім наш ї у Львові
.
.
.
4 дусили ся від убійчого запаху чеснока і цибулі,
до учит. семинариї
„/
1 характеристичного семіцкій расі. Видко, що мі
до нар. школи в Комарні
.
.
.
2 сцева рада шкільна мусїла дозволити на спра
до кошикарскої інколи в Рудках
.
.
1 влене весїля в школі. Але найби так Русини
— Виділ Руского Тов-а педаґоґічного просидь просили о дозвіл відбути в школі які збори або
руску суспільність, щоби численно вписувалась устроїтн представлене, то певно, що не позволев члени Тов а, вирівнувала залеглости, відно но би.
вляла і зголошувала пренумерату на «Учителя»
Перехитрив Бурский Генерал Девет написав
і «Дзвінок» і присилала всякі гроші і датки на дуже цін ній твір про послїдну бурско-анґлїиску
адресу: А. Алиськевич, ул. Кльоиовича ч. 7.
війну і знайшов собі в Липску накладника Сі
— П. Ґломбіньскому в альбом
Гакатистичне вінну, котрий обовязав ся контрактом заплатити
То'А’аггузі'Л'о 8 /к о їу Іис1о\¥е), якого метою є ' Девето їй за єго книжку, котра коштує 12 марок
між иншим польонїзувати східну Галичину, за- і і 50 феннків 42.000 марок (50.400 К), а крім товажнїйша, глибша причина. Поминаючи память
якого славнїйшого мужа та пригадуючи єго ве
ликі коло народа заслуги — ходить нам пере
довсім о те, аби поставити собі єго як примір,
якого маємо наслідувати. В таких хвилях розпамятуваня стоїть нам перед очима ціла Укра
їна — неначе нива, яку розпочав орати ґазда,
але лише розпочав, лише вказав дорогу, спосіб,
як другі мають єї дальше управляти. Ми бачи
мо, як чим раз більше людий, чим раз більше
робітників береть ся в сліди першого орача до
роботи, але нива запущена, заросла хабазєм,
тож управлене єї вимагає рук і труду немало.
Ми бачимо, кілько ще робітників потрібно, кіль
ко сили, кілько енергії, кілько витревалости, аби
нинка та наша виглядала так, як виглядають єї
сусідки,
Над сим всім повинні ми викликати в своїм
серцю відповідні рефлексні. Такий з одного бо
ку мізерний, такий нужденний образ повинен
збудити в нас огненну енергію, витревалу за 
взятість і завзяту витревалість до народної ро
боти, а з другого боку деякі потішаючі, додатні
успіхи — мають піддержати в нас надію, а ще
більше — в і р у в нашу будучу побіду.
Такі поминки отже крім віддана слави за
слузі, мають рівнож — і о се передовсім ходить
— принести користь нам самим, принести ко
ристь цілому народови.
Вертаймо до річи!
Хто був М. Ш аш кевич? Пригадаймо собі
з істориї літератури. — На Україні повстає на
родна література при кінци 18. столїтя, пригото
влена писанями Климентия Зиновієва, Грицька

Сковороди, Климовского і т. д., доки не появ.іяєть ся Енеіда- В Галичині, занятій 1772. р. Авсгриєю, видно також сліди недалекого пробу
джена Ту гюки-що панує польска мова і нольонїзм абсорбує щораз більше сили рускої інтелїґенциї В перших початках нашого столїтя іде
до ніби ліпшого. П 'льска мова помало уступає
иншій — але й ся инша також не своя, чужа,
не менше небезпечна національній ідеї, як і
польска. Сею мовою була мова церковно-славяньска. Таке уживане мертвої, чужої мови мо
гло лише прискорити успіхи польонїзацчї.
Але незначно починають рускі учені і писателї звертати увагу і на народну мову. Іван
Могильницкий ладить руску граматику і розпра
ву о рускій мові та укладає книжки для наро
дних шкіл. Посиф Левицкий пише перший стишки народною мовою р. 1822. Слідують виданя
народних пісень НйНпбГ-?, Зубрицкого та Вацлава Залеского. З України доходять збірники
Данилова, Цертелева, Максимовича та Срезневского.
Під виливом отсих п е р е д о в с і м народ
них пісень витворилась в Галичині нова руска
письменність. Першим робітником в сім напрямі
був М а р к ія н Ш а ш к е в и ч . Він отже перший
у нас поставив ясно справу народної мови, він
перший ясно зрозумів те, чого ще не розумі
ють деякі тупі голови до тепер, по 60 літах, те
іменно, що всяка література, якого небудь на
рода, коли хоче бути живою, мусить опиратися
на ж и в у ч і й мові тогож народа. Всяка м ер
твеччина, всяка чужа, непотрібна, штучно ако
модована та в цілях аґітацийних між народ ш и-

з
го ще в д кождого проданого примірника по пів
тора марки. Хитрий накладчик виплатив Деветови лиш 30.000 марок, а відтак став крутити і
не хотів більше заплатити. Тимчасом ось що
показало ся: хитрий накладник видав без відомости і позволеня Девета другу книжку ніби то
для молодїжи, в котрій трохи коротше переповів
то само, що було в головнім творі Генерала і ту
книжку продавав вже значно дешевше, бо лиш
по 4 марки 50 феників. Річ очивидна, що на сю
другу книжку був більший покун і Сівінна заро
бив і на ній, а тепер не хоче Девегови запла
тити то, до чого обовязав ся. Справа ся прийде
тепер перед суд. Оттак роблять кл бідних Бурах
інтереси не лиш їх вороги Анґлїйцї але й їх
приятелі Німці!
— Нові мундури. Прибічна сторожа Папи, т. з.
ватиканьска ґвардия, одержала нове умундурованє, а іменно червоні, золотом'лямонані мун
дури, білі, лосьові сіюднї і чоботи давних кара
бінерів. З а накрите голови служить сталевий
шелом, прикрашений кіньскою гривою і біложовтою китицею з пер.

Наука, штука, література.

характеризоване. Дрібну ролю Приськи відограла
п. Марусина. Згадаєм ще лиш, що розставка
осіб на сцені не все була добра, через довший
час прм. їдять проїджі обернені плечима до
шинкарки, коли вона місто за ними сидіти і з
поза плечий говорити, могла би сидіти в якому
иншому місци. Се на увагу впорядників ви
стави. Иублика видяо трома попередними пред
ставленими, що йшли раз нораз, надто виспожила свою фінансову спромогу, так, що зовсім
не дописала.
Трійку гільтайску, що йшла 25. грудня
1902. відограно загалом дуже добре із всякою
старанностию, належною вервою і гумором.
Подбати-б лиш годило ся о справлене давнього
єї переводу, який ще заносить кацапщиною, якої
не повинні уживати навіть і «гільтаї». Із арти
стів визначив ся дуже гарно н. Петрович в ро
ли шевця та п. Ґембицкии в роли кравця а та 
кож п. Стадник як столяр. Всі прочі ролі були
також коректно викінчені.
Коли театр сповнює свою місию цивілізацийну, то се мож сказати про пополудневе пред
ставлене Невольника дня 26. грудня 1902. Саля
була виповнена по береги, головно селянами.
Гра артистів була знаменита, вільна від усіх
ошибок, про які б ми не згадували в рецензиі
з першого представленя. Із приємностию злов
жив би я своє сатирове перо, колиб послїдний
хор «Боже єдиний» був троха ліпше виконаний.
Публика селян іька була виставою одушевлена,
а дирекция нашого театру не повинна ніякого
міста скривдити, не виставивши у нїм „Невольникаи но знижених цінах для селян і міщан.
Олег Сатир.

— Із нашого театру. (Доиись з Коломиї). Ві
вторкове представлене (23. грудня 1902.) розпо
чало ся'знаменитою комедиею Фредри: Сопзіїшт
їасиїіаііз. Невичерпаний гумор, комізм ситуаций
та достроєна до них гра артистів — зложили
ся на бездоганну цілість. Незрівнаним »хорим«
був п. Ґембіцкий (Барон), також були й оба лі
карі» п. Стадник (Герасимович)' п. Петрович
(Куль.мацкий) та Нижанковський (Ріпак). Дуже
добре були також заступлені ролі Зосї, Самуїли, Івана і Катрі пн. Стадчиков но, Стефановичевою та Юрчаком і Левинець.
Відтак пішла преміера: Будка 27, нова одноактова драма д-ра Івана Франка. ГІрокіп З ава
да, богатий вдовець (п. Пі двисоцький) рад би
оженити ся,бо-ж ж яка мужикони конче потріб
на, та Прокіпнви «впала в око» молоденька Зося (п. Стадникова), дочка будника Паііька Сере
дутого (п. Нижанковський) і його жінки Олени
(п. Осиповичева). Ось запросив він обі жінки до
себе иа роботу, та ще перед вечером обдару
— Ц. к Дирекция зелїзниць державних у Львоз вавши, відводить їх аж до будки і виявляє свої
наміри вперед родичам а відтак і Зоси. Родичі
оголошує:
За призводом ц. к. Міністерства зелізниць на предлоги богача згоджують ся, тільки Зосч
державних з дня 27. грудня 1902 ч. 58070 за тому противна, вона-ж любить м їлодого паруб
ведено в наслідок трудностий рухових з причи ка Гната Сиротюка (п. Петровича). Остаточно
ни сніжних завій, з днем 23. грудня 1902. аж обіцює віддати свою руку Заваді але тільки то
до відкликана, на всіх шляхах ц. к. зелїзниць ді, якби єї Гнат покинув. Завада, щоб дати до
державних в Галичині і на Буковині а також і каз своєї любови до неї — обіцює таки зараз
на шляхах приватних, будучих під зарядом дер зробити в селі інтерцизу і записати в ній поло
жавним, при пересилках так в руху австро-угор- вину свого маєтку Зоси. І се як-раз спричинює
скім як і межинароднім, побіч ісгнуючих вже висше наведену обіцянку Зосї. Батьки єї враз
тарифових продовжень речинця достави, дальше із Завадою ідуть в село списати інтерцизу, а
— Репертуар Львівскої Фільгармонїї. В суботу
хвилеве продовжене, а іменно для звичайних по Зося остає дома, щоб виставити лїхтарню проти
силок о 48 годин а для поспішних носилок і тягарового потягу, що має зараз надїхати. От 3. січня «великий концерт фільгармонїчний» при
і надходить Гнат і обоє з Зосею журять ся співучасти Лєопольда Ґодовского, пянїста. Про
живих зьвірять о 24 годин.
своєю важкою долею, аж ось надходить нова грама: І. 1. Монюшко: Увертура до оп. «Стра
особа, жебруча баба Ксеня (я. Стефаповичева). шний двір». 2. Чайківскии: Концерт, відограє в
— Родимці! Памятайте на бурсу Руского То Про неї вже згадував перше Завада, се була тов. орх. Л. Ґодовский. II. 1. 5аіпІ-8аепз: Си.мф.
його давня любка також будинкова дочка, що п оем а «Молодість Геракля». 2. Чайківскии: Сві
вариства педаґоґічного у Львові!
колись був у тійже 27 ій будці. З нею любив та з балету «Товчок». III. а) Шопен: Ноктурн,
ся колись Завада, звів єї і — покинув. Ксеня Прелюдия, Етюда, б) Вебер-І одовский: Гондо,
прогнана з хати, топить свою дитину і осоро відограє Л. Ґодовский. 2. Двожак: Увертура «Де
млена йде закована з села, а у Прокопа й сер моя вітчина».
Посмертні Т оповістки
В неділю 4. січня «фільгармонїчний кон
це не здрігнуло ся. Тяжко відпокутована Ксеня
— 0 Амврозий Крушельницкий, парох в Білій свою провину в тюрмі і в шпитали, де пробула церт» при співучасти Віллє Бурместра. Програ
коло Тернополя, батько славнозвісної сьпівачки кілька років, зійшовши з ума. Отеє все розка ма: І. 1. Монюшко: Увертура до оп. «Галька». 2.
оиерової п-ни Саломеї Крушельницкої, щирий зує вона молодятам і наводить жаль на їх душу. Чайківский: Концерт, відограє В. Бурмеетер. II.
труженник на народній ниві, упокоїв ся дня 31. Вона нині приходить пімстити ся за всю свою 1. Чайківский: Світа з балету «Товчок». 2. Бетгрудня 1902 в 51. році житя, а в 26. році сьвя- кривду. Госою стелить ся голос потягу, що да говен: Соната Б-сІиг, відограє В. Бурмеетер і
щеньства. Похорони відбули ся нині. В. є. п.1
леко десь надходить. Лїхтарню засьвічено; Зося Маєр-Малєр, пянїст. III. 1. Вєнявский: Фантазия
— Іван Бахницкий, ц. к. иочмайстер в Лужа- з Ксенею йдуть у хату. Завада, зробивши інтер «Фавст», відограє В. Бурмеетер. 2. Бізет: Увер
иах на Буковині, упокоїв ся но довгій і тяжкій цизу випередив будників, які випили по чарчині тура «Вітчина».
слабости, д. 29. грудня, в 70. році житя. В. є. п.1 у селі, йдуть иоволи домів — і ч а: той хоче
В понеділок 5. січня
великий концерт
— Померли: В Київі Теодор Я. Фортиньский, використати на розмову з Зосею, яку викликує симфонічний, під диріґентурою Ришарда Штрауса,
б. ректор київского університету і звісний ворог із хати. Та з будки виходить Ксеня. Підпитий попереджений відчитом А. Хибіньского «Про Ри
всего, що україньске.
Завада спершу єї не пізнає та вона кидаєть ся шарда Шграуса». Програма: І. 1. Бетговен: Сим
Дня 10. грудня помер нагло в Київі на у- на него, пригадує всі єго злочини. Ошоломле- фонія ч. 5. II. 1. Р. Щтраус: Сцена любовна з
дар серця актор і автор росийских і українь- ний тим всім Завада, паде долів та тягаючись поемату «Реиетзпої». 2. Р. Штраус: Симф. поеских штук драматичних, Н. М. Качиньский. Ро із Ксенею, зсувають ся на шлях, а потяг, що над мат «Дон Жуан«. III. Р. Штраус: Симф. поемат
див ся він 1859. р. в Каменци Подільскім і тут бігає шинами, роздавлює їх обох, переводить «Смерть і визволене».
вступив до театру. Покійний написав кількана- Ксенину пімсту мов караюча рука справедли
цять росийских штук, котрі сам переклав на у вости. Отеє коротенький зміст доами.
Гами одноактівки за вузкі для него, не вся
країньску мову.
акция розвиваєть ся перед очима глядцїв, богато треба вияснити розмовою — через те перша
половина »Будки ч. 27.» виходить доволі млава.
рена, аби не знать яка гарна, сьвітова та бога- Неправдоподібно коротким виходить час, підчас
Будапешт, 3. січня. Вчера відбула ся кабі
та мова, приняти ся не може. «Живий народ якого йдуть Середущі і Завада в село писати
бажає лише живого. Наш народ — се лиш один інтерцизу а навіть вертають ся. Пімста Ксенї, нетова рада, на якій п. Сель здав справу з ходу
заведеної любки, по многих літах — се дуже
стан, одна кляса — кляса хлопів, тож і мова романтична істория, бож і се дивно, що Завада, послїдних угодових пересправ і повідомив міні
нашої літератури иншою бути не може, як ли молодший хлоп, дає ся повалити слабій Ксени, стрів про заключенє австро-угорекої угоди.
ше хлопскою». — Так говорив здоровий розум дарма, що він трохи пяний. Коли смерть глядить
Відень, 3. січня. РгетсІепЬІаП доносить в
в очи — тоді чоловік збирав веї свої сили, справі угоди, іцо на разі треба вдоволити ся уМаркіянови.
Заходило лише питане, чи на тій хлопскій щоб лиш спастись від неї. За те виведене отсеї рядовим іюясненєм, що при заключуваню угоди
драми на новім тлї, небачена доси обстанова і
мові можлива е література в правдивім значіню думка та, що всяка провина важко буде на ідея політичної гідности спільної монархії зовсім
слова? Маркіян Шашкевич доказав сего в пра кривднику відоміцена — роблять велике вражі- побідила та що важні інтереси Австриї при обо
ктиці. »Він,—як каже Яків Головацкий—показав нє на публику, тож приняла вона новий твір пільній умові достаточно обезпечено.
живим приміром, як можна взнести ся високо, нашого ґенїяльного письменника горячими опле
Дрездно, 3. січня. Саксоньский король пере
як можна своїм нарічєм без чужої примітки і сками. На грі артистів було дуже слїдно, що се був минулу ніч добре. Замітне поліпшене в єго
преміера. Видно, що не зовсім ще увійшли они
найвисші ііонятя о Бозї гладко виговорити, та у свої характери, та се з часом повинно усту здоровлю.
ще як сильно, як мудро, як основно».
пити. Єдино без закиду була п. Стефаповичева,
Танґер, 3. січня. Мароканьский султан, про
1 в сім як-раз головна заслуга М. Шашке- що і голосом своїм і рухами вповні відтворила
ти
якого
вибухнуло повстане, має всего 15.000
вича, що він зривав з дотеперішним середновіч- психічний стан Ксенї. У грі п. Підвисоцького ра
війска
і
находить
ся в прикрім полдженю. Пов
ним макаронїзмом і подібно як на росийскій зили трохи монотонні рухи, що дуже нагадува
станці
мимо
побіди
не облягають столиці,' міста
ли Хому із «Гриця». Будник надто «лупав» го
Україні Котляревский стаєть ся основателем лосом свою ролю. Зося дуже часто місто дра
Фезу, бо не стало їм провянту.
галицко-україньскої літератури, літератури ж и матичного настрою — викликувала сьміх. Голі
Софія, 3. січня. Болгарин ви ювіла торго
Олени й Гната вже такі, що там годі акторови
вої, народної.
вельний
договор Австро-Угорщині.
І зерно посіяне Маркіяном приймило ся розвинути свій талан.
На кінець почули ми «повість,» у нашому
Відень, 3. січня. При вчерашнім тягненю
серед нашої інгелїґенциї. Народна наша Літера
театрі, давню комедию Старицького п. з.
Як льосів авсгрийского Червоного Хреста упала го
тура розвиваєте ся гарно, хоч тисячні перешко ковкаса та чарка, то минеть ся і сварка». Го
ловна виграна 70.000 К на с. 120 ч. 22; 2.000 К
ди стоять їй на заваді.
ловний сюжет: гнів і перепросини ПІпоноки та
Який стан нашої літератури тепер — ми Шила, дуже характеристичні та гарні. За те в виграла с. 2.098 ч. 15.
Краків, 3. січня. При вчерашнім тягненю
се добре знаємо. Чи ся наша література, попе- побічних додатках як в роли Степана є перець
ред всего новійша, з своїм ігапрямом, з своїми зовсім несмачний. Гра артистів була дуже до льосів міста Кракова головна виграна 50.000 К
бра. Із мужеських роль визначали ся пп. Ґемтечиями, та з своїми цїхами від"овідае ідеалам бицький та Нижанковський в роли ПІпоноки й упала на ч. 33.581; б.ОоО К виграла ч. 28 996;
Ш ашкевича, чи она вірна своїй первісній основі, Шила. Добре грали також н. Губчак (Степан), по 1.200' К виїрали чч. 3.635, 15.555, 32.433,
п. Захарчук (Потап), п. Юрчак (Гаврило) та п 31.603, 39.351.
про се поговоримо.
(Копець буде).
Кривенько (Андрій). Прегарною шинкарочкою
Відень, 2. січня. При вчерашнім тягненю
була п. Губчакова, до повної темпераменту гри
льосів кредитових (СгесІіЬ Ьозе) головна виграна
прилучили ся ще гарні сьпіви та дуже старанне
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300.000 К впала на е. 2.900 ч. 45; 60.000 К ви
грала с. 2856 ч. 12; 30.000 К виграла с. 1478
ч. 89.

С0Ю35Е11М Егпезіа ТЬогпа
у Львові, в пасажи „ГЕРМАНА“ ул. Сонїшна
Найславнїйша програма!
від І. до 16. грудня 1902.

Надіслане.
Специялїст недуг горла і грудий

Др. ЕВГЕН 0 3 А Р КЕ В И Ч
довголїтний лікар клінічний і заведеня лїчничого
в Щавници, ординуе постійно у Львові, ул. Корняктів ч. І., II пов (Народний Дім).
11(19-?)

МІСЯЧІ,І 3 "Равом
д() виграних по зложенго перині рати поручає банковий дім Шіц і
Хаєс (Зспйіг і СЬаіев) у Львові пл. Марийск і ч. 7.
Купно і продажа ефектів, льосів і монет. Ви
плата купонів. Безплатна ревізия льосів і ефек
тів. Проспекти висилає ся оплатно.
Л кП Р и

«Я
п а

РППЗТМ
1 /і1 /Іа ІИ

При співучасти війскової музики 30. п. п.
1) Увертура. Реклямоґраф. 2) Сіїеіа Копгагіу,
тирольска сьпівачка. 3) Егпезіо Реійеп, блиска
вичний трансформатор. 4). НоЬепїеІз, польска
сьпівачка. 5) Сеогде Ласкзоп, мурин-ексцентрик.
6) Дружина ілєксандров, україпьскі сьпіваки і
танцюристи. 7) Орхестра 8) Арабска дружина
Нагір МоЬатей. 9. І_а ЬеІІе еі СеІеЬге Неііоза ТіісотЬ, зі своїм «тансером Стефаном Мозсаедю*
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
тятницї НідЬ-иТв представлене. Білети вчаснїйше можна замовляти і набути в конторі Пльона
при ул. Кароля Людвика ч. 9. у Львові.

6(36— 50
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Всілякі

ВІК ЗАСНОВАНЯ 1692

КУПОНИ

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

аа

-а

«Дністер, обезпечае будинки як також збіже і нашу против шкід огневих. Всїтри ВП.Ординарияти припоручили «Дністер. Всч. Духовеньству і всім вірним.
™ Оплата премії в «Дністрі» є уміркована, а чистий зиск —
в т^ ч и и и и
надвнжку 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
гатом і 2 членами місцевими. До 31. грудин 1901. виплатив «Дністер»
5.075 відшкодоване в сумі 2,656.787 кор.
Члени «Дністра» можуть без перешкоди затягати позички в Банку краевім і ка
сах ощадности. бо каси ті принимають поліси «Дністра» при
позичках гіпотечних.
На житє можна обезпечати через «Дністер* — 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.
ІН В Н ІН Ж
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Фонди >Днїстра« з днем ЗІ. грудня 1901.
386 402 кор. 83 сот.
205 227 „ — „
разом
6.000 „ X „
645.383 кор. 59 сот.
Резерва специяльна
47.753 ,, 76 „
Фонд емеритальний
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виньосовані
цінні папері
виплачує без потрученя
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провізні або коштів
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Контора виміни
ц. к. упр. гал. акц.
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Гіпотечного.

Селяне! убігайте ся тілько о аґенциї «Дністра»

Дарунок на Сьвята!
ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ
я ® . ЛЬВА ЛОПАТИНЬСКОГО

„П а р а ц я “

Найновійша комедия
при замовленю у автора 1 К (знижено на поло
вину), в розкішній оправі 2 К.
На пересилку иочтову треба окремо залучити
10 сот. Адреса: пл. Домбровского ч. 1.

Д а р у н о к н а С ь в я та !

Видає і від

и а є за редакцию Лев Лопатиньский.

БОЖОГО ДЕРЕВЦЯ £ * >
продає по цінах власпого кошту на вагу, штуки
як також готові сортименти по 1 зр., 2 зр., З зр.
і висше
фабрика десерових цукрів і сухарків до чаю
Іван ГеФлїнґер у Львові — Театральна 8.

2 3 (1 -1 ).

На 322 стор. читкого друку
містить 107 ріжнородних деклямаций, перворядних руских поетів. У вступних
замітках пояснено звязко:

Всі ті твори разом замовлені у автора лише

З кор.

до прибрана

„Народний
декламатор"

(БЕАТА і ГАЛЬШКА, траґедия 5 акт. — 1 К;
ДО БРАЗИЛІЇ! драма 4 акт. — 90 сот.; КОН
КУРС НА МУЖА, комедия 5 акт. — 70 сот.;
СВЕКРУХА, комедия 3 акт. — 60 сот.; ЯБЛОЧНИКАР, комедия 1 акт. — 40 сот.; ПЕРШИЙ
ГОРАЛЬНИК, фантаст, картина 3 відсл.).

Оправлені в елегантну окладнику з анґлїйского
полотна з золотими витисками

цукрових приокрас Ц

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

В розкішній оправі з анґлїйского полотна з зо
лотими витисками

2 кор.

З причини великого запасу

Збогатити ся

В

I. Що і як деклямуватл ?
II. Як устроювати народНІ вечерки?

Ціна примірника опра
вленого в елегантне 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(4-6)

Читайте!
О

Повиє

вцще

Читайте!

Творів ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

коштує лише 2 корони!
Товариство „Просьвіти" бажаючи, щоби в
кождій руській хаті находили ся Твори Тараса
Шевченка, видано сими днями найдешевший
збірник сих творів п. з. „ПОЕЗНІ 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 надісланєм 2 кор. ЗО
сот. на ад ресу: КАНЦЕЛЯРИЯ «ПРОСЬВІТИ» у
ЛЬВОВІ (Ринок ч. 10.).

З друкарні В А. Шийк, вского

