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Річник XI.
ТТГТУ.І.ііідвиии^ишйййім

«Вирвеш ми очп і душу ми вириєш: а не воньмеш милості! і віри не ноаьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.» — 3 Р у с л а и о в и х пс&льмів М. ІИашкевича.

К и її має два к ін ц і!

( х ) Наглі внесена були якийсь час
в- державній раді пострахом правительства, запорою, якою можна було на до
вгий час спинити всяку роботу і тим
Способом деякі парлнментарні стороннинтва приневолювали пракительство до
всяких для себе уступок. Памятна всім
велика обетрукция, задля котрої не мо
жна було дійти до розправи над пред
метами поставленими на дневнім поряд
ку. Але перегодом також правительство
виснувало для себе науку з сих подій
і покористувало ся тим оружвм, яким
проти него воювали обструкцийники, обернуло кий другим кінцем. Огсим спо
собом буде неперечно послугувати ся
правительство, щоби осягнути для себе
все потрібне і сю методу ввело онб вже
і під конець теперіиіної сесиї, впроваджу
ючи на дневний порядок у виді наглих
внесень всякі
нравительственні
пре
длоги.
Тим способом війіпов на дневний
порядок виборчий закон, тою дорогою
війшла нредлога про поліпшене плат урядникам і учителям ітд. Виходить отже
із сего, що наколи правительство стоїть
в порозуміню 3 президиею носольскої
палати і з головними сторонництвами
нарляментарними, тоді зможе оно пере
вести всі свої потреби і домаганя і по
бороти заходи менших сторонництк, ко
трі хотіли би вести обструкцию. Прави
тельство навчило ся отже клин клином
вибивати, обструкцивю класною поборю
вати обструкцию опозициї.
Вправдї остають ще для опозицийних сторонництв ще деякі инші способи,
щоби спинити роботу законодатну, як
іменні голосованя, відчитуване в цїлости
зголошених внесень, нетиций і інтерпелнций, але найважнїйше оружє видерло
правительство з рук опозициї і може ужинати єго проти неї, наколи норозуміє
ся з великими сторонництвами. Доси бу
ло правительство приневолене окуплювати ся всякими уступками навіть в ко
ристь дрібнійших сторонництв, щоби спо
нукати їх до відроченя наглих внесень
і тим способом впровадити на дневний
порядок свої предлоги. Тепер потребув
правительство заздалегід иорозуміти ся
з великими сторонництвами і президиею
а зможе заскочити і обезоружити опозйцию.

рядку предлога нреги пияньства мусить
уступити наглим йнесеням впроваджу
ваним з волі правительства на дне
вний порядок.
Під конець сесиї і законодатної до
би виробило собі отже правительство
методу, якою побивав всяку обструкцию
і переводить свої предлоги. Се, що було
цілими роками пострахом для правитель
ства, що Спиняло всяку законодавчу ро
боту в державній раді, стало тепер голо
вним оружєм правительства і сим оружєм оно буде неперечно послугувати ся
і в будучинї, щоби перевести неї свої
потреби. Очевидно до того потребує оно
приєднати для себе великі сторонництва
і ирезидию палати.
Отсч обставина вказує також на се,
що в новій посольскій палаті великі сторонництна будуть відгривати важну ролю
і рішати всі справи.
Вже при иншійі нагоді звертали ми
на се бачність і таи само для будучого
русного клюбу повинно се бути указ
кою, змагати не лише до єдности і одноцїлости, але також до союза з инпікми сторонництвами, які мають меншебільше однакові інтереси з Русинами.
Тимбо лише способом зможуть рускі посли
щось осягнути, наколи за ними буде
стояти союз численного сторонництва
парляментарного

Тезіітоіііиш раирегіаіів...

Проф. Радецкий, в своїм отвертім
листі до єн. Хомйшина, згадує на по
чатку свій побут на місиї в Космачи, в
Гуцульщинї. Сам и. Радецкий говорить
яро розпусту і ияньство, яке бачив між
Гуцулами, але бере за зле монахови —
Василиянинови, що на проповіди ганив
Гуцулів, щ о є між ними пяницї, ліниві,
грішники і т. п. Але дальше то все ав
тор листу робить закид сьвященикам і
місионарям, що якраз они є прич. ною
того з л а :
»Темний забитий нарід стає по Ва
ших місиях ще темнїйшим.
- каже одеский професор, бо на місиях попи не
дають ему ніякого сьвітла, а говорять
ему якісь байки казки про пекло, ляка
ють його чортом, затемняють його і без
того темний ум страхом про иекольні
муки і т. и...
»Проклята система народного оду
рювана: бідний народ лякають чортом,
Ся остання сесия стає найліпшим ■другі лякають його Богом, треті — жан
доказом, як поставлена на дневнім по дармом, четверті урядником, пяті — вя-

шеня звиванні приймають
ся по ц і н і ЗО с. від стріч
ки. а в «Пал сланім» 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донеееня по ЗО гот.
від стоічки.

зницею і кайданами — і скрізь тілько
лякають і лякають, а бідний хлоп слу
хає, дивить ся і ніяк не] зрозуміє, де
правда, а де брехня. Слухає бідний наб
рід попівських байок про чорта та пекло,
про муки грішників у пеклі, бачить, що
і на землі теж саме пекло, і.тіж самі
чорти його гризуть зо всіх сторін І н е
маючи ніякої надії на кращу долю в
скоїм житю — падає духом, , опускаєть
ся і ще гірше починав пити горівку...
А хижакам народним того і треба!
»Нїхто инший, як тьма і бідність пха
ють бідного хлопа в пропінацію, а ту
тьму і бідність в народі піддержують в
народі самі попи і саме собою розумієть
ся, що самі попи роблять в народі пан
с тв о .. Ой о. Хомишин! Ви з Вашими
попами робите дуже велике зло для бі-.
дного руського народа. Через ту. стра
шенну тьму і бідноту уже цілий мі ЛІОН
руського навода загинув в Угорщині ,і
тому загину дуже помагали >св. отці,
попи«... Теж саме, і Ви, єпископе, р о 
бите у своїй єпархії і не тілько Ви але
всі попи в Галичині... Вам усім попам
потрібно, щоби нарід ходив у попівскім
тумані, щоби він не знав правди і не
бачив сьвіта, щоби він був вашим ра
бом, щоби він кормив вас за те, що ви
робите його нещасним духовим калікою...
І як би ки вірили в Бога і самі вірили
і бояли ся пекла, котрим лякаєте тем
ний нарід, то насамперед сами не роби
ли би того страшного гріха для своєї
пастви, а то ви не вірите в Бога і не
боїте ся своєї совісти, бо її у кас нема».
Цікаві ми дуже, яку відповідь дав
би »Сьвященик« з »Дїла« на сю бездон
ну, а аж до наївности несправедливу
клевету. Треба бути хиба фанатиком на
точці безвірства, щоби робити духокеньству такі безпідставні загальні закиди.
З такою самою правдою міг би проф.
Радецкий зробити кідвічальним духовеньство за смертельність між Гуцулами,
за їх економічну нужду, або за сегорічні морози... Всьому винні гюпівскі бай
ки! Але що гюпівскі байки містять в
собі Христову науку, сю високу, чисту,
сьвяту науку, яка просьвітила цілий
сьвіт, — над сим не застановляє ся одеск. й професор і не припускає ніяк, що
колиб не ся наука, то з Гуцулами, під
лиходійним впливом всеможного
там
жидівства, було би єще далеко гірше,
чим тепер є.
Але для п. Радецкого не істнують
жадні аргументи, та впрочім нам о него
і не розходить ся. Хочемо тілько сконстатувати, що неможливо подумати собі

у чужого, ироїзжого чоловіка такого за вних в урядах податкових, скарбових, після книжок дістав в послїдних 4 літах
взята, стільки несправедливости, такого канцеляріях судових і инших манїпуля- (понад свою платню) 120 кор., 131 кор.,
фанатичного заслїпленя без нонередного цийних. приписане єсть для урядників 8 112 кор. і 90 кор., — хотяй після вика
наущеня місцевими інформаторами. В я годин служби. Обниженє часу праці иер- зу своїх нозаурядових годин, які сам
рівнало Нїжанковский собі записував, випадало
ких то кругах мусів тут в Галичині о- зоналу на 6 сод. денно (о
бертати ся нроф. Радецкий, коли они би ся побільшенні коштів о 77 річних єму в р. 1904 нїчо, в р. 1905 — 32 кор.,
его в сей спосіб поінформували про ро- поборів т. є. около 25.000 корон річно, в р. 1906 — 25 кор. Неправда, що назвав
лю нашого духовеньства в народнім жи- а понеже в протягу 15 літ 6 разів ви я Нїжанковского сімулянтом, неправда
тю! А що п. Радецкий крутив ся пере носила ціла надвижка менше, потреба би також, що він не діставав винагороди за
важно в кругах национал-демократів і в конечно підвисшити премії в Товаристві свої роботи в годинах нозаурядових. Так
»Дїлї« поміщав свої листи, то сьміло (в котрім асекуруюгь ся майже виключно само неправдиві суть закиди роблені ме
можна припустити, що єго інформатора селяне). В набільшім банку галицкім ні з причини смерти бувшого практиканта
ми були сьвіточі в роді »Сьннщеника«. (('іпотечнім) години урядові суть (а нри- Малая, котрий впрочім помер майже в
І ось що пише дальше п. Радецкий на найменіпе до недавна були) від 9 — 1 .і два роки по уступленю з »Дністра»;
підставі тих інформаций: „Мені в Галичи від 3— 6, отже год. 7 і то дворазово; а актори сплетень знають самі, задля яких
ні казали деякі люди, що попи в І али- н. пр. в Карльсбадї в літі бачив я в службових провин було ниновіджено ПОК.
чинї взагалі >демократи*, що вони »на банках (Езсош ріе ОеЗеНзеЬаГі) урядоване Малайови, — знають, що він вступив до
родники* і дуже великі »патріоти* .. Мо від пік до 8 рано дб год. 2, — і єще • Дністра* малим хлопцем на 40 кор мі
же і в такі, але їх мабуть не богато: як в декотрих відділах 2 години по полу сячно, і,дійш ов по кількох літах до 120
би попи були демократи і патріоти, то дни, — бо всюди люди розуміють, що кор. місячно, а не застановлять ся, для
вони не спинялиб народного руху до товариства і банки істнують для вигоди чого він по уступленю з »Днїсгра«, хоть
самооборони і просьвіти, вони не боро сторін і членів, а не для вигоди опла посідав з >Дністра* добре сьвідоцтво-і
довшу бюрову практику, не найшов через
лись би проти »Січей* і инших наро чуваного перзоналу.
Урльопи уділяють ся в границях 2 роки навіть скромнїйшого місця деінде;
дних орґанїзаций, а самі помагалиб то
му рухови і тій патріотичній праці рус- можливости, але годі уділити що року єще суть в актах єго власні письма, в
кій інтелїґенциї, котра нині надриває всім, бо при числі 108 осіб значило би котрих він жалував, що не слухав моїх
свої сили в боротьбі ;зі шляхтою і жи- через цілий рік по 7 до 9 сіб увільняти рад. Автори знають, що я не буду виво
кождого місяця; тяжко нераз погодити дити некорисних річий о небіщиках, ані
диками...
■ ’
„Деякі попи і руска їнтелїґенция ка- жадане урльопів, бо найбільша часть ба самі небіщики не подадуть вияснень і
лали мені в Галичині, що там уся інте- жає відпусток в часі літнім, кола в То спростовань, длятого власне най радше
лїґенция із попів і говорили те з погор варистві асекурацийнім єсть найбільше фабрикують сплетнї о померших особа»,
дою... Я кажу, що то велике нещаств до роботи. Не тільки урядники старші — бо коли писали о живих особах, сподля бідного руского народа, бо де панує і більш е заслугуючі. або слабшого здо- тикали ся зараз з запереченєм від самих
піп і жандарм — там тьма і нищенство, ровля, але навіть молодші, котрі ще не інтересованих осіб, н. пр. від д-ра Савтам пяиьство і розпуста, там усі гріхи довго працювали в Товаристі, мали вже чака, о. Онишкевича, експедитора Кото
відпустки, — а окрім того молодша вича і т. д. *•
і всяка біда в к раю ..
ТТІе ніколи в сьвітї не було, щоб часть перзоналу потребує що року від
Не мусить бути впрочім в *Дністрі*
попи підіймали духовий розвиток і оби- пустки для відбутя вцран війскових. В р. така невиносима служба, гнет, ані не
чайність народа, ще ніколи в сьвітї не 1905 коррстало з відпусток 28 осіб, в р. справедливість; бо майже кождий, хто.
36 осіб.
було, щоб попівске пановане підіймало 1906,
виступив задля, свого невдоволеня, старав
Для норатованя адоровлн мав від ся опісля назад о принятє до >Днїстра«,
економічний гаразд народа і уряду,
пустку
кождий, хто потребував, — сне- а коли Дирекция назад не нриняла, не
а скрізь вони піддержували тьму і нмцияльно мали довші відпусти пок. Нї- легко найшов деінде таке місце і таку
щенство в народі для своєї користи...
„Я огверто кажу вам перед усім гу- жанковский, Яворский і Ш еремета, — платню, як мав в >Днїстрі«. Межи тепесуть 3 панове
цульским народом, що ви бажаєте не а коли номимо того не відзискали здо- рішними урядниками
його щастя, а його неволі, ви хочете, ровля, неслушно приписує ся мені при ГО. К., І. К. і М. Я.), котрі найбільше
щоби бідний народ став покіоним рабом чину їх смерти. Суть люди здорові і х о  нарікають і ширять невдоволенє, хоч вже
і йшов за вами назад, в ту пропасть, із рі в кождім уряді і в кождім сганї — раз спробували на своїй власній особі
котрої йому вже ніколи не підняти ся... хоч не винен сему уряд, — і власне ті правдивість новисшого мого твердженн;
Але й того не буде тепер на такий час. З панове були слабшого здоровля вже кождий з них уступив був з »Дністра*
Тілько дурні не розуміють того, чого при вступленю до *Днїстра*. На закиди некдоволений (в часі провізоричної слу
хочуть попи і чого хочете ви, добродію з причини смерти пок. Я ворскзго відпо жби), — шукав або навіть приняв був
Хомишин! Тілько дурні не розуміють віла сама вдова і вияснила, що напасти і деінде місце, на котрім не утримав ся, і
того, що ви хочете із бідного і темного на мене і дирекцию суть цілком безо- на ново просив ся до «Дністра* під яр
народа зробити хлопа, котрий не по- сновні і що пок. Яворский все добром мо зненавидженого Кулачковского, а ко
сьмів би бажати своїх горожаньских споминав мене і цілу дирекцию і зі спо ли зістали приняті і опісля в протягу
прав, а безголосий як той пень. »Скрізь коєм лишив свої сироти на опіку дире- часу нераз авансовані, не вагають ся
як з чумою, так і з попівською тьмою* кциї, а перед смертию наказав специяль- оказувати і голосити своє невдоволенє і
— треба дружно бороти ся всім, хто но подякувати всім директорам за від наріканє, аранжувати протести, зібране і
хоче бачити свій нарід в довольстві і пустки щорічні і часті запомоги. Пок. бойкоти, намовляти до побитя директора
щастю, хто хоче бачити нарід свобідним Нїжанковский був слабшого здоровля, і і т. її.; оден з них кисиланий часто на
я довший час вагак ся приняти єго до комісиї не вагає ся навіть перед людьми,
ї сильним...*
(Конець буде).
служби, — особливо коли я довідав ся, 3 котрими при урядованю на провінциї
що він через слабість не кінчив школу. стрічає ся, голосити своїх нарікань, що
Праця єго в »Дністрі* не була найтяж- Кулачкокекий єго визискує, а забуває
шою; перед ним і но нїм робили богато розповісти, що перед тим був 4 роки в
инших т у | саму працю і остаюгь здо пишім великім Товаристві асекурацийнім,
рові.
діставав -гам 1200 кор. річно, в послїднім
(Конець).
Не хочу нічого покійному уймати з році 1440 кор. і не дочекав ся стабілїГодини урядові установлено оден
доброї
опінїї і похвал »Громадского Го зациї на урядника, — а в »Дністрі* ді
раз денно від 8 — 3 на власне бажане і
просьбу перзоналу, хотяй для сторін лосу*, длятого не буду згадувати, чи єго став зараз в першім році 1800 кор. рі
прибуваючих з провінциї було би догі- поведене супротив мене носило знамя чно, по році зістав посунений на сталого
днїйше, щоби урядоване відбувало ся старанного вихованя і висшого образо- урядника і побирає тепер 2400 кор., —
також по полудни; число 7 годин денно, ваня, констатую тілько, що покійний ціл від 1902 до 1906 р. 4 рази дістав підколи би навіть кождий дійсно ужив єго ком не зазнав ніколи моєї мести, бо я вишку і діставав ремунерациї. Кождий
безпереривно для Товариства, не єсть на нікім не мщу ся, — а противно я був осудить з того, чи н. І. К. посідає той
з а велике, -— бо для урядників держа для него, як для всіх, справедливий; такт і прикмети, котрими єго автори ста-

Калюмнїятори.

з

тей «Громздскоіо Голосу» і «Дзвона» до полеміки втягнути; натомість заявляю лише шмати, а рами иоломані вилетіли на
готовість на загальних зборах членів То ботанічний город. Не рушено лише величавого
величають.
портрету і погрудя цісаря і великих портретів
В ф абрикант’ сплетень посунено ся вариства, або комісиї членів дати кождого
цїс. Мариї Тереси і Йосифа II. Через кімнату
так далеко, що подано в часописи ви часу автентичні вияснена на кождий за педелїв, де нічого не ткнено, впали академидумку, будьто Рада надзираюча уділила кид, коли які я тепер поминув, будьто ки до салі правничого деканату і там доко
и. В. Шухевичови на внесок Кулачкон- для скорочена відповіди, будьто через нали також діла знищеня, а в канцеляриї офі«кого 5000 чи 8000 корон при єго усту- забуте, будьто жалуючи свого часу на цияла університету, п. Овоца, повибивали ши
би в кімнатній перегороді. В салі лїкарского
пленю з дирекциї «Дністра», а »урядни відповідь.
виділу знищено також всьо з виїмкою портре
У Львові, дня 18 січня 1907.
кам чорноробам» не уділила нічого, —
тів
проф. Ґлюзїньского і Пруса.
Др. Ярослав Кулачковскпй
коли противно відомо з справоздань по
Коли одна часть академиків гуляла в садиректор „Дністра".
засіданні Ради надз.. що урядникам уді
лях. инша уставила в коритарі барикади з
лавок, столів і таблиць, винесених з сусїдних
лено одноразовий даток 6000 К а внеску
саль викладових. Коритар І поверха відгоро
ані ухвали на уділене якої-небудь ремуджено барикадами від входів з долини і го
Н о в и н к и .
нерапиї для п. В. Шухевича не було.
ри, мабуть, аби забезпечити ся перед напа
Потім пущено силетню, що и. В. Шухедом нольских академиків, котрі перебували
вич дістав «на рибу» 475 кор.; виясняю,
— Календар. В п я т н и ц ю : руско-кат.: ї а - на викладах, а з вікна вивішено синьо-жовту
•що вибрані директори і їх заступники тіяни, Евнракс.; ргімо-кау.: Нав. Павла. — В хоругов, яка висіла там пів години. Перед
дістають в »Дністрі» винагороду за свої с у б о т у : руско-кат.; Єрміла, Стратою; римо- барикадами почали появляти ся перестрашені
академики-Поляки. Один з них — як розповіда
чинности відповідно до числа днів свого кат : Полїкарпа єн.
— Ухвалене конґруи. Закон про підвиєш ене ють — мав згавьбити якогось академика Ру
урядованії, при кінци кожного кварталу,
конґруи для гр.-кат. духовеньства приняла сина, що стояв на барикаді, убраний в ректоротже 31 грудня 1906 за IV. квартал ді вчера палата послів в другім і третім чи
ску тоґу, з иожем в одній руці а в синьо-жов
став н, В. Шухевич гонорар за час до танні.
тим прапором в другій, і був би напитав с о 
22. падолиста 1906, а его наслїдник в
— Пос. др. Олесницкий просить нас о помі бі лиха, як би не був утік в перед барикади.
Та ціла буча стала ся в протягу не
.Дирекциї гонорар за час від 22. падо щене слідуючих слів: В.дни 14. лютого 1907
має
бути
скликана
сесия
сойму.
•
—
В
часі
сеї
сповна пів години і як цикльон перелетіла.
листа 1906.
сесиї удавсь звичайно дуже богато осіб до Маючи коритарі вільні, товпа академиків вий
Посунули ся фабриканти сплетень
послів з ріжйородними справами бажаючи по шла на долину, але застала головні двері зам 
так далеко, що сьміли публично Прези- мочи і інтервенція. Обовязком послів є без
кнені. По виваж енібдверий п оказався кордон
дентови Ради, Вп. Пану Кузьмі закинути, перечно дати всю можливу поміч в справах полїциї під проводом комісарів Райнлєндера
будьто вдоволяє ся побиранвм дивт і то- п у б л и ч н о г о х а р а к т е р у , порушити в ) Тауера, а за ними повно польских акаде
леруе поступки директора Куяачковского; соймі всі кривди і надужитя, піднести всі о- миків. Кількох відважнїйшвх студентів вий
«е потребує оборони чоловік тої міри, як правдані жаданя і під тим зглядом пожада шло на перед, але полїциянти їх приарештуний е як найобширвїйший материял — оче вали. Прочі вийшли за хвилю гуртом, а
През. Кузьма, знаний загально на своїм
видно правдивий — оідпбртий по можности хто з них не дав лєГітимациї, ставав в
високім станойиску урядовім, котрий без- віродостойвими доказами. О такий материял
ряди арештованих. Потім навіть ті, що пе
інтересовно яко Президент проводить на просять посли цілу суспільність. З другої сто редали лєґімациї, црилучили ся до аре
чолі Ради «Дністра» і «Краввого Союза рони однак приневолені ми піднести, що уда штованих і окружені кордоном полїциянтів
кредитового» і котрий без всякого роз ване ся до .послів в ж е. в ч а с і с о й м о в о ї кінних і піших, пішли до дирекциї полї
голосу жертвував значний, тисячний дар с е с и ї не осягав цїли.. Є нас в рускім клюбі циї. Арештованих було яких півтора сотки.
Йдучи улицею співали они „Не пора" і „Ще
на рускі нросьвітні ціди, а, в «Дністрі* так мало, а самих соймових справ е тілько,
що они забирають весі» час і кожда інфор- не вмерла Україна". Похід перейшов- улицями
від самого початку цоручив -седадатр, мация зі сторони пубЛйки дівсь - з кривдою Академічною, Хорунщини; Оссолїньских і т. д.
свої’ диєти на фонд запомоговий для си для нашої праці в соймі. Для того бажаючи В полїциї відбувало ся переслухуване арешто
ріт по яґентах «Дністра»; фонд сей з ди погодити одно з другим — просимо сим весь ваних від 3. год. по полудни, до 1. год. в н< вт, зложений на кн. ч. 1280 Товариства руский загал о надсилане дам жадань, інфор- чи. Всіх переслухуваних було 116. Деякі з них
маций і фактів вже тепер перед сесиєю д о відмовали зізнань, инші звиняли ся, що лише
кредитового «Дністер».
дня 14. лютого с. р. на руки котрого будь припадково найшли ся в товпі. До тих нале
Не могучи знайти жадних оправда
з нас. В особенности же факти допікаючі жить також її. Володимир Кушнір, редактор
них закидів против директора д-ра Феда- шкільництва народного просимо надсилати на ІІкг. киш іасіїаи, що приїхав з Відня в редака пописують ся автори статей в «Гром. руки о. Теодора Богачевского, пароха в Голи кцийних справах і зайшов був на університет.
Голос.» своїм низьким глузованєм з того, ни (її. в місци), факти же дотинаючі загаль До конфронтациї з переслухуваними поклика
що др. Ф. є вихованком Ставсопигійскої них прав політичних і шкільництва середного но педелїв університету і проф. Тіля, але кон-бурси, а Редакция «Гром. Голосу», ор- на руки підписаного. — Іменем руского клю- фронтация не довела до нічого, бо нікого не
пізнано. З переслуханих замкнено трех в нсґану партиї радикальної, уважає за згі бу соймового: Др. Е. Олесницкий.
— З „Львівского Бонна". Повідомляємо Вп. лїцийних арештах, а імена їх: Дмитро Дїдудне з своїми демократичними засадами, членів, що вправи хору мішаного відбунають ник, медик, Лев Цїхоцкий, правник і Ярослав
(котрі на устах голосить), робити докір ся правильно кождого втірка і пятницї. Най Бабій, фільософ. Межи арештованими найшло
чоловікови з того, що яко сирота-ученик близша проба відбуде ся в пятницю 25. с. м! ся також двох богословів. Від переслуханих
виховував ся в бурсі, замість почитати З огляду на те, що концерт в честь Т. Ш ев взято лєґітимациї і індекси, а справа має піти
ему се в заслугу, що своєю працею вий ченка відбуде ся 4. марця, просимо затим до перед суд.
Причину сеї бучі подає кореспондент
конче являти ся на пробах в як найбільшім
шов на високе становиско і щедрими да
коміїлбтї. Початок точно о 7. год. вечером.— N 0 ^ . К еіо гт-и ось яку: „Нині о 12. год. в
рами на бурси відвдячує ся за поміч
пОнудне прибула до університету депутация
Виділ.
одержану в дитиньстві і побажати би,
— Заверуха на львівскім університеті. Вчера руских академиків, якій товаришило поверх
щоби всі бурси виховували для нашої о 12. год. в полуднє мала відбути ся ііромо 100 студентів Русинів. Депутация мала Звер
суснільности таких людей, як др. Ст. ция трех докторів. До авлї нромоцийної йшли нути ся до ректора д-ра Ґлюзїньского (хиба
Федак Так само як на членів Дирекциї коритаром секретар університету др. Вінярж Ґризєцкого — Ред.) з просьбою о удїленє салі
і проф. Хлямгач. коли довкола почули крики, на віче руских студентів, на якім мали нара
і Президента, — неоправдані суть оголо
а за хвилю посипали ся на голову д-ра Ві- дити ся над тим, яке становище має заняти
шені в «Гром. Гол.» сплетнї і напасти няржа удари палиць товпи академиків. Проф. руска молодїж супротив нинїшної додат
на секретаря Бриттана, рефер. Волянь- Хлямтача в заміїнаню відопхнено на бік і не кової іматрикуляциї. На коритарі стрітила
ского, ревід. Іванця і других не названих нанастоваио єго. Др. Вінярж під ударами упав Група студентів секретаря університету д ра
по імени урядників, — і я хиба найкомне- на землю, залятий кровні, на якої вид розбі- Віняржа, котрий спитав їх, куди йдуть? —
тентнїйший осудити їх працю і пожиток гла ся тонна. Раненого піднїс проф. Хдямтач /Кидаємо салі! — відповіджено з товпи. —
і запровадив до нортиєрз, звідки забрав єго Не дам салі! — відповів др. Вінярж. Тоді
для «Дністра», заявляю, що кождій рускій
пізнїйше лікар і відвіз до дому, сконтатувд- студенти кинули ся на д ра Віняржа і почали
інституциї побажати можна таких совіс вши на голові дві рани, довгі на 8 і 10 цм. єго немилосерно бити палицями".
них і гідних урядників, як зачіплені в По нападі на д-ра Віняржа товпа академиків
Вчерашний поступок академічної моло
В числі — як пишуть — до 200 впала до ав дїжи мусить строго осудити кождий, кому є
тих статях повисші особи.
На тім кінчу мої вияснена і за я  лї і до салі ковференцийної на І поверсі і ни дорога справа як найскоршого. здїйсненя ба
жань, мати власний укр.-руский університет.
вляю, що нротивить ся моїм поглядам щила все, що повало під руки. Крісла, канапи,
щиби, годинники, Газові рури а наиважнїйше Навіть многі з учасників вчерашної бучі при
вдавати ся в полеміку з часописами і
всї цїнні портрети ректорів від найдавнїйших знають, що тою дорогою свого університету
жалую на се часу, і для того не відпо часів університету упали жертвою розяреної годі добити ся, а такі поступки мржуть лише
відав я на поодинокі напасти і сплетнї молодїжи. З деяких цїнних портретів, мальо самій справі пошкодити.
/
— Додаткова іматривуляция студентів львів« кождій часописи^ і дальше не дам себе ваних славними польскими артистами остали

ского університету відбула ся ниві зовсім
спокійно в одній з няртерових саль. На
самнеред приступили до імат, ик ляциї бо
гослови в числі около 100, а опісля нравникв
також в такім самім числі, а вкінци
слухачі фільософії. Були се майже самі Ру
сини. Перед іматрикуляциєю иравників зая
вив акад. Цеглиньскии, що хотяй „ми Руеи
ни не розуміємо польскпї мови, то піддаємо
ся унїверситетским приписам". Від студентів
фільософії зложив таку заяву акад. Турчин.
— В Бучачи в салі „Рускої Бесіди" відбуде
ся в суботу 26. с. м. гумористичний вечер Н.
Войтовича, драматичного артиста. Білети на
вечерок продає п. Рогозиньский; в день иредставленя від 6. години при касі; початок 7*4
вечером,
— Найцїннїйша лепта. Пані Юл. Нїментовска з Сільця коло Дрогобича прислала на на
ші руки квоту 9. К зібраних її. Евстахієм Главачем сотиковою складкою межи тамошними
селянами на будову бурси Рускої о Товариства
педаґ. у Львові. Видко, що Ваш селянин не
жалує датку на народну ціль, лише як є
кому то пригадати і зібрати ту складку.
На тих 9 К зложили ся: Дмитро Мінчан началь. гром. 40 о, Петро Спариняк 50 с, Іван
Спариняк гол. чит. 50 с, Никола Луцишин 50
с,-Никола Мандзяк 50 с, № сиф 'Гурик 50 с,
Стефан Старосольский 20. с, Никола Ковбасюк 50 е, Іва» Главач ЗО, Михайло Главам 20
с, Катерина Шаперт 50 с,« В. Домадзєрский
50'С, Петро Уневич.50 с, Гринь Іваник 50 с,
Теодор Мінчан 20 с, Панько Кулинич 20 с,
Гринь Спариняк 20-с, Йосиф Висатицкий 50
с, Уляна К. 1 К ЗО с, Евстахій Гланач 50 е.

з дня 24. січня 1907.
Будапешт. Резїег Ьіоусі доносить, що пе
ресклене обійме цілий мінїстерский кабінет..
Будапешт. Скомпоомітований
мінїстер
будівництва, Польо її, вніс на руки президен
та кабінету Векерля свою дим еию.
Париж. Аґенция Гаваса доносять: У ря
довий днеяник (Г О Л О С И Т Ь нині утворене віроісповідні го стоваоишеня під назвою „Француска апостольска Церква католицка" з осїдком в бувшім монастирі Барнабигів.
Петербург. Мінїстер внутрішних справ
вніс до ради міністрів нроєкт закона в спра
ві нетикальности особи, мешканя і листової
тайни. Основа проекту є, іцо особи, арешто
вані іюлїциею без судового ириказу, мають
бути до 24 годин випущені на свободу, або
переслухані слідчим рудиєю.

По дни тім серце, мов би цьвіт,
Без снів зівяло і без мрій.
Бажання в в'їм не будить сьвіт, —
Ж ивий на дні ще образ твій!
*
Ти знаєш, чом наш цьвіт зівяв,
Чом втратили рай-щастя ми,
І хто між нами тїню став,
У тім останнім щастя дни;
В таку то тишу без пісень,
Як землю сніг, мов пух вкрнва,
Я згадую сей щастя день,
В звук дивний вслухуюсь німа:
Не буря то бір вводить в рух.
Ранений птах крильми не бє —
Се плаче серце, плаче дух,
Як мисль за щастя днем іде..

НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
Готель, реставрації» і капарця — ріг ул. Сикстускої
і Коспкішка у Львові).

Приїхали дня 23. с. м. 1907: Ом. Курбас з Старі го Скалата, Вол. Граб з Підгаєць,
З тим тихим днем, як сніг крив сьвіт,
Ян Ш таьфер з Улицка зарубаного, Іван КоЖ изнь втратила 'останній чг/р —
птюх з Рожнїтова, др. Евген Иетрушевич зі
Зівяло серце наче цьвіт,
Сколя, Йос. Сороковский з Ясенова гор., о Іван
Поі’ас у нїм останній жар.., '
Шуменда з Литівця, о. Юстнн Гірняк, о В
Уляна Кравченко.
Калужняцкий і М. Хиляк з Б> ртного, Роман
Шопа з Присовець, Никола Тука з Горної, о.
я :.’Л‘ і. Ігн Глїбовицкий з Крехович.
дніпровий кура-!
ниініии
(вдасна;
твердий 5 клґр. 6 кор. „рарїтас медо |
густо плинна патока 6 кбр. 60 сот.
Від руских замовлень даю 20 сот. на
театру. Коріневич ем. учит Іванчани
і.очта в місци.
(10 —20) Н і

Знаменитий мід

— Кари за політичні злочини в Росиї в (906. пасіка)
р. Воєнно волеві суди засудили на смерть в борів"

тім році 1252 осіб. Кару смерти виконано на
934 засуджених, се є на 74:6%. На каторгу
засуджено 2.029 осіб, а з них 274 на дожизненну каторгу, а 1..755 на ріжний час (який
разом займав 17.375 літ).- На Сибір заслано
186 осіб. Дальше засуджено: на тюрму 2.339
осіб разом на 1962 літ, до арештантских до
мів 1.877 осіб разом на 2.574 літ, до дисци
плінарних баталїонів 1 153 осіб разом на 2.329
літ, на твердиню 576 осіб разом на 698 літ.
Всіх осіб засуджених в 1906. р. росийскими
судами за політичні справи було 9.412. Крім
того потягнено до судової одвічальности 732
редакторів периодичних видань. Завішено або
зовсім замкнено 563 чаеописий та журналів.
За- аґрарнии та економічний терор покарано
2.430 осіб.

Телєґрами

І голос твій чутєм дрожав.
В очах мигтів кохання жар,
1 демон злий нам не казав,
Що се останній жизнї чар...
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Щоденно о год. 8. вечер представлене. Ні
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— Тов. «Руска захоронка» у Львові устроює ти в конторі Пльона при ул. Кароля Людві
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не можна було вислати поіменних запрошень.
З огляду на то, іцо Товариство наше ниховує
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.2

папери цінні
і МОНЕТИ

Лєкциї у Львові

Одиноке Товариство
для розвою рускої штуки
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іконостаси, вівтарі, кивоти. процесийні образи, проповідниці, рами до образів,

— Поетичний кутик.

С п о гад .
Сніг землю крив мов білий пух,
Сияв під тихим блеском зір
І сьвіт весь був мов ясний дух, —
На білім тлі темнів лиш бір...
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В зими закляттю сьвіт мовчав,
Без звуків був і без пісень,
Ніхто серць мови не спиняв, —
Чи тямиш, — се був щастя девь!...
В и д ає і в ід п о в ід а є за редакцию: Лев Лопатиньский..

•< и

Народний стиль, народні мотиви, на жадане можемо примінити.

3 замовленєм належить звертати ся просто до Дирекциї Товариства

У уіьбобі, ИЛ. $ернарйиньска Ч. 8.
- ..... -гг,:

ПРОСИМО

(К р а к ів с к и й

готель).

СПРОБУВАТИ.

—

Перед відданєм роботи просимо жадати від членів Товариства лєґітимациї.

З друкарні В.

А.

Шийковского.
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