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Львів, субота дня 17. лютого (2. марця) 1907.

Річник XI.

Передплата
НЕ »І*УЄЛАНА« в и в о с и к

в Аветриї:
я» « п ш рік. . . »

Ї) п.ч року
■я чверть Пмиу
м іс ь к і

мр.

„ .. 10 мр
..

5 дер.
1-70 дер

За границею:
цілая рік

. 16 рублів
або 36 франків
в» вів рову
8 рублів
або 18 фравків
Ооодввоке чвсло во 10 сот.

’Вврвеш нк вяв і душу мв вврвеш: а ие воаьмеш мвдеета і віри ие воаьмеш,
•в руеве мв ееряе і віра русяа.< — 8 Р у е л а в в в я х всальмів М. Шашкеввяа.

Ввхвдить у Льввві що дня
крім ведїль і русквх еьввт
о о*|, год. пополудкв.
Редакция, адмінїстрация і
•кспедвция >Руслана< під
я. 1.. їм. Двмбрввсквго (Харуящнни). Експедиції» місцева
а А гей пні' Соколовского а
пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав сялишв
вжпонсредие застережене.—
Реклямацнї неопематанів
вільні від порта. — Оголошеня звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
ки. а в >Надісланім< 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні доиесеня по ЗО сот.
від стоїчки

По скінченім голодованю.

] Третього дня всту п и л а радна палата так івіЛЬно, себе виставляють, а сеїобставини
далеко, що постановила 41 вязнїк ви зво-' нїнк не можна забувати^ де закон робить
лити за кавцивю, а в кілька годи опісля, все зависимим від свобідної оцінки суду.
(Ковець).
»Покликуваня на закон збивають за коли они не хотіли покинути вязницїбез Але позаяк постепенні визволюваня по
ряджена самого слідчого судиї, пише своїх увязнених товаришів, пізнав висший казують наглядно, що суд не руководив
дальше N. £г. Рге88е. Перша з поданих суд кр., що без шкоди для слідства мо ся предметовими причинами поступованя
в законі оправдуючих причин, наведена жна тих і всіх инших окрім пятьох навіть і аж ,п ід вражінем заподіяних голодом
слідчим судиєю, є схоплене на горячім без кавциї визволити. Наостанку, четвер наслідків постененно дійшов до сьвідоучинку. Дивним однак способом в день того дня, коли, показало ся, що й тим мости своєї одвічальности і наслідком
і на місці заподіяного в університеті на способом труднр зломити зелїзну солі що раз си„.ьнїйших голосів з домагападу не увязнено ані одного з учасників, дарність вязнїв, визволено й останних нями покінченя сих мук був випертий із
а перші арештованя послїдували аж після пятьох. Чиж найде ся такий безсторон- свого затверділого становища, для того
цілого тижня. Я к раз ся оправдуюча .ний, в котрого можна би вмовити, що як падав на ціле поступоване тінь нациопричина, яку можна доказати, себ то раз в тих останних чотирох днях щезла нального упереджена і ненависти. Вмі
схоплене на горячім учинку, не дасть ся нараз небезпечність утечи, порозуміня шане польских професовів, проволока
тут для судиї слідчого напровадити. і новтореня чину, коли перед тим була в слідстві, упір, з яким суд обставав за
Правда, що підчас сих подій на універ та небезпечність, або що в тих годинах так значним продовженєм вязницї — все
ситеті була ще зібрана державна рада, голодованя нараз слідство могло все скон- те нагадує, що тут польскі судиї судять
ще була отверта трибуна, щоби з неї статувати, про що трудно було запевнити руских студентів і надає цілому образови
можна промовити про поступоване суду, ся в попередних трех тижнях?
пятно поганого судівництва партийного.
а позаяк вязнень довершено як раз
в день після останнього засїданя держав
ної ради, то мимохіть насував ея думка,
що вязненє не в без звязи з зарядж е
ними слідчого судиї. Три тижні тривала
слідча вязниця, коли почало ся голодоване, а за той час не випущено ані одного
вязня. Ледвож студенти протягом 24-ох
годин голодували, тоді пізнав судин, що
проти 16 вязнїв так мало є причин підозріня, що не лише їх визволив, але й
застановив проти них ціле поступоване.
Хтож може повірити сему, що про все
те можна було скорше, але як раз аж
в другім дні голодованя запевнити ся?

»Навіть тоді, коли після переконана
судиїв одна або більше з наведених з а 
коном причин промовляли би за зарядженєм слідчої вязницї, не можна би сего
оправдати, щоби они допроваджували до
дійсного виконана голодованя. Закон в на
ведених случаях не приписує обовязкової
вязницї, а лише на неї позволяе, а тут
розходило ся о молодих людий, котрі
провинили ся, але провинили ся не з не
благородної понуки. Кара однак, яка мо
же стрітити з поміж них навіть найбільш
обтяжених при найстрогійшім осуді, не
має ніякої розмірности' з сею тяжкою
небезпечностю, на яку они, хоч добро-

Іван Коссак.

І мовби на снігу лежало скостеніле
тіло его, на білім лици тінь суму тяж 
кого, а на склянім оці слеза скаме
ніла.
Она стоїть... стоїть і дивить ся... На
гріб, на зимний гріб, на коханя гріб.
Чом стиснув ти зуби... чом?... Чом
не сказав ти менї... чом? Чом слеви
жалю, гіркого жалю зі сумних очий мо
їх виплекаєш ти... чом ?
Чого приходиш до мене... чого?...
Чого приходиш під берези мої... чого ?
Снігом присипаний блестїв парк бі
лий. Снігом присипані берези шуміли.
Шуміли тихо — дуже дуже тихо... І ше
потіли, а сумно, а дуже... І шепотіли,
а гірко — сіренько.. І шепотіли жалібно
— сердечно.
Стояла під своїми березами. Стояла
серед тихої місячної ночи. Дивилась в
гріб... зимний гріб... коханя гріб... Гі
ренько — тяжко ридала...
Коросно 19. І. 1907.

З И М А.
Стояла під березами — під своїми
березами. Стояла серед тихої ночи мі
сячної. Стояла і чекала. На него чека
ла... На мрію свою чекала... Чекала...
Снігом присипаний блестїв парк бі
лий. Снігом присипані берези шуміли.
Шуміли тихо — дуже, дуже тихо. І ш е
потіли про сьвяте кохане, і шепотіли
про ті хвилі ясні, і шепотіли жалібно —
сердечно.
Стояла під своїми березами. На не
го чекала... На мрію свою чекала..
Снігом пребілим покрилась земли
ц я ,- снігом преясним покриті всі цьвіти,
вся зелень, покритий сьвіт божий...
Гріб... білий гріб... зимний гріб...
коханя гріб...
Ось тут сиділи обоє они, ось тут
під березою обоє були... ось тут тут сі
дав він... Тепер гр іб .. зимний гріб...

В такім сьвітлї львівске голодоване пред
ставляє ся бодай людям з далека, а ко
ли в дїйсности национальна злість не
мала тут участи, що се голодоване вико
нано, то треба було тим більше подбати,
щоби обминути таке толковане і не дово
дити до крайности. Поляки, котрі в Прусах
у строїли шкільний страйк і обжаловують
пруске правительство перед цілою Европою о жорстокість, позаяк оно уживав
способів проти того, які ще не загрозили
житю або здоровлю ані одного Поляка,
роблять недобру прислугу своїй народній
справі, позаяк в будучинї будуть все
шкільному страйкови в Познанщинї про-

М о я ніч.
Сконав день божий. Прийшла ніч —
дивна ніч. Ніч безнадійна — сина. Дов
га ніч...
Вихор шаліє — вихор дивно виє.
Якийсь страх дивний на мене спливав.
Все добро моє втікав від мене, а сум —
сумненький лишавсь — лишавсь... Се
мій — приятель... Се товариш
мій...
Прийшов в ніч... В ніч безнадійну сину,
в довгу ніч.
І сум— сумненький відчиняв двері.
Відчиняв двері мові вомнати. І просить
гостин, щоб війшли у хату, і просить
сумно і просить їх дуже...
В ніч
безнадійну сину. В довгу ніч... В ди
вну ніч...
Сходять ся гості — запрошені го
сті.. Бідні — нужденні — струджені
сіроми. Сходять ся гості — запрошені
гості. В ніч безнадійну сину. В довгу
ніч... В дивну ніч...

2
тиставити руске голодованє в Галичині. правильну дорогу, тоді не повинно’ зво рада міска^ — заявліяє Ргге^ІаД* — за 
Для австрийского судівництва львів- лікати, щоби реформу слідчої вязницї мість розповити незви’їайно важну для
скі події зробили наглою справою ре поставити поміж свої найпильнїйші за міста дискусию буджетову, змарнувала
форму сего розділу карного поступова дачі. Се є справа, котра рівно доторкує ціле засідань на дебатоеанє над тим, чи
ня, котрий відносить ся до слідчої вя всіх кляс, верств, сторо-нни-цтв і народно- судові власти поступили відповідно^) з
зницї. Виявило ся, що нема у нас або стий, позаяк кождого без виїмки може рускими студентами*.
Справді сумний се вид, як Поляки,
мало є таких судиїв ідеальних, на яких стрітити доля, що єго невинно увязнять.
сподївае ся закон, поручаючи особисту Наколи судівництво з власної понуки не замість посьвятити трех: слідчих судиїв
свободу обжалованого перед єго засудом здобуло ся на стілько поважана для (Сенк, Ган і Франке) і трех радників,
оцїненю судиї. Наколи законодавці но- природних прав горожаньских, що треба членій радної палати, які? не сповнили,
вітного свобідного судівництва сподїва- було дожити солодового страйку, тоді чи зле сповняли наложений на них за
ють ся по судиї, що він своїм поступо- треба єго приневолити законодавством,, коном обовязок, замість станути по сто
ванєм усуне суперечність, в якій часто щоби також в обжалованім поважало- роні правди і справедливо^-ти, хотяй би
она в данім випадку промовляла і в ко
стає лихий або застарілий закон до пра- свобідного гооожанина.
ристь противника — они воліють посьвявного переконана народу, і задлятого
твти на жертвеннику сліпого шовінізму
бажають єму признати свободу сягаючу
і дикої завзятости свою народну честь
поза букву закона, то в тім зглядї роби
Голоси
польскої
праси.
неред лицем цілої Енропи, втягаючи не
мо відворотний досьвід, що закон є ліп
тілько
цілу прасу, але і свої автономі
ший як судин, котрий має ним послугу
Прецінь в в а г . паго^отг-ій. яка так чні інституциї, взагалі цілу суспільну
вати ся, що не закон, лише практика су
завзято
кинула са >Русїнув« за те, що нольску опінїю в дикий танець судейдів нарушує нравне переконане народу
випущено із скої мести, найстрашнїйшого із усіх. су
і що тут радше стає потребою обмежити голодуючих академиків
свободу оцінки судиї. Може зєдиненє слідчої вязницї і в шовіністичнім фер- спільних нереступів!
Варшакскі андруси зі ^Іо^-а р -ізк-ого
судиїв недавно заложене, витворить пе ворі метала громи на президию суду і
радну
палату,
як
і
на
міністерствоспране
перестають
в засаді і на дальше підрегодом такий судейский стан, якого
ведливости,
—
рушило
яс
вкінци
хоть
юдокувати до масакри руских студентів
сподївае ся карне поступованє. А позатроха
сумлїнє
і
оно
заявляє
при
кінц»
і виднїйших громадян. >Коли Поляк —
як в слідчій вязницї розходить ся о особисту свободу горожан, вправдї обжа- наведеної нами в попереднім числі статі \ читаємо, в послїднім числі вшехпольского
лованих або підозрілих, але не переко »Чи увязненє такого знатного числа ру- орґану — читав сю нагінку в апстрийнаних або засуджених, але в многих ских студентів було потрідним,. сего те ЄКС--НЇМЄЦКИХ Газетах, мусів спитати, чи
случаях зовсім невинних, то годі так пер не можна порішити(ї), се викаже вільно в Австриї безкарно- ломити зако 
довго ждати. Ціла інстанция слідчої в я загальна розправа. Коли власти без до нні!), коли се ангиправне дїланє звернене
зницї вимагає основної ревізиї. Вправдї конечної потреби вязнили студентів, і против Г1оляка(!) ховати ся під опіку
в судівництві годі буде єї зовсім позбу- коли се викаже загальна розправа(?!), права, но то право істнув для всіх, тіл ь
ти ся, вже задля сеї одної обставини ми самі перпіі(’) не будемо вагали с» ко не для него(!)?
Отже коли жадає укараня тих (слід
висловленої в приповідці: Норимберцї не як найбезстороннїйше се виткнути(!), бо
не
жадаємо,
щоби
суди
ділали
на
коча вязниця не є средством кари! —
вішають нікого, хиба як би кого мали.
їисть
сеї
чи
тої,
чи
то
польскої
чи
руРед ), котрі заміряють, ся на єго житє(!)>.
Одначе слідчу вязницю можна лише о
стілько оправдати, о скілько она слу ско'ї народиости, жадаємо- від них тілько або на єго- народові інституциї (!), то
жить неминучій потребі карного посту- виконувана права, яке понад всякі инші тоді сповнює злочин-, що заслугує на
напятнованє супротив цілої Езрони? І
пованя. Але так, як нею нераз послугу згляди повинно держати. ся<.
Гарний кожух та не на нас шитий чиж не ч природним,, що на, вид такої
ють ся, служить она нераз не потребі
—
скажемо
за нословицею. Отже після нагінки^ устроєної людьми або злої ві
судівництва, лише вигоді судиї, є она
вислїдом найневиноснїйших випливів по- >Народуфки« треба було руских студентів ри (!), або зле поінформованих (!), мо
лїцийно-державних оглядів, що горожани заморити голодом, а тодї, колиб показа гли би ся в Поляках, яко в мас» (!),
є для урядників, а не урядники для го ло ея при головній розправі (головна збудити всі лихі інстинкти. (!) людско'і
рожан. Наколи се вже є неминуче, що розправа не є на те, щоби провірювати натури? І чиж не було би- зрозумілою
би різико, споводонане похибністю люд- надужитє слідчої вязницї — Р е д ), що то річию, колиб Поляки сказали собі, щоского судівництва, накинути горожанино- тревало за довго, то померші студенти в будучинї на випадок повторена таких
хова
ви і приневолити обжалованого, відпо і осиротілі тодини булиб одержали сю руских лотроств, н е б у д у т ь
сатисфакцию,
що
»Народуфка<
була
би
т и с я п і д о п і к у с у д і в , але в икутувати за те своєю свободою, що су»найбестроннєй
виткнела(Н)
тен
непрам ір я т ь
собі наглу
справедия не міг найти, тоді треба сю небез
і об тяж ать
гай 
печність обмежити до найконечнїйших, відловость*. І сего не хотіли зрозуміти д л и в і с т ь
»рускі
резуни
!«.
д а м а к ів
доросли х
чи до
до нечисленних,
докладно означених
р
о
с
т
а
ю
ч
и
х
т
а
к
о
б
и
л
ь
н
о, що
Також
і
Рг2Є£І^сІ-ови
вже
за
богато
случаїв а увязненому, котрого невинність
в ід х о ч е
ся на
будуче
виявить ся, дати відшкодоване за сором тої шовіністичної гавканини і він, обго ї м
і кривду. Наколи законодавство з за ворюючи оправдане президента Тхожнїц- р о з б о ї в ? А коли акстрийско-нїмецка
гальним голосованєм верне назад на кого, заявляє вкінци: »Будь що будь праса прокламує безкарність для бан
справа руских студентів наробила стіль ди (!) Русинів, бо они ділали від впли
Сходять ся мрії преясні — сьві ко квасів в краю, що мусів хиба якийсь вом патриогичиого обуоеня, тож єще
тляні... Сходять чарівні сни маєвих но- досьвідний майстер в чортівскій штуці більше ся безкарнісіь буде прислугучий... Сходять ся думи, пишні — горді (спілка Фялєк і Ґломбіньский — Ред.) вати (!) Полякам котрі в п а тр и о ти ч н ім
родом... Сходить кохане горяче — ш а підготовити сей напад студентів на уні обуреню зорґан-зували оборону (!!)
З тих слів виходило би, що чорні
лене.. Сходять ся гості — давні, милі верситет, коли стілько іди виплинуло вже
гості. В ніч безнадійну сину... В довгу на поверхню нашого політичного житн«. сотні »правдзівє польскіх людзі* вже
Дальше промовляє сей дневник, щоби за зорганізовані Варшакскі бандити хотять
ніч... В дивну ніч.
Мрії болотом — гнилею припали, всяку ціну ностарати ся делєґацию по- живцем перенести тамошні розбишацкі
чарівні сни, обдерті і голі, припишні закраєвого суду, бо радше знести най відносини на наш галицкий ґрунт! Вид
думи кровцею обкипіли; палке кохане більші жертви, чим »мати дальше в не ко, що вже в черпали ся фонди грабо
жовчею напоєне... Сходять ся гості — скінченість на поверхні політичного житя ваної дефравдациями щадницї; другий
запрошені гості. В ніч безнадійну — крамолу, їдь, недовірє до власти, підо- раз підробити асиґнати на 20.000 корон
зріванє у всім зради, погорду людьми, не удасть сн — тому треба заінсценїзусину, в довгу ніч... В дивну ніч...
що стоять на чолі великих і поважаних вати погром на львівских Русинів, що
Коросно 20. І. 1907.
інституций, розденерванє в прасї, заколо би в мутній воді обловити ся наново
чене політичного житя і витручене з до бумажками...
рого поважної праці ріжних автономічних
інституций. Прецінь вчерашна львівска

з
раса Шевченка. В Київі буде завтрішної су місництвом. Між иншим постановлено, що су
боти концерт в честь Ш евченка в «Народній ма вкладок не може перевисшати 12 мілїоців
авдиториї». Такий концерт уряджує виївский корон і що максимальна 4°/е стопа має бути
— Календар. В с у б о т у : руско-кат.: Теодо- „Бонн" дня 8. с. м., а «Просьвіта" ЗО. с. м. установлена статутом. Від тих іменно умов
ра: римо кат.: Симплїция. — В н е д і л ю : Гурток україньских аматорів під управою п. влести зробили завпсимим потверджене ста
руско-кат.: Льва п.; римо-кат.: Кунеґунли.
Іванова має також пошанувати память нашо тути. Правительственні власти, що відказували
— В справі арештованих академиків. Дізна- го ґенїя предетавленєм і концертом. В Харко доси потвердженя статута, заявили, що по
ємо ся з достовірного жерела, що вістка про ві готовлять Українці великий концерт в тверджене статути є тепер можливе.
виїзд наших Владик до Відня є неправдива, честь Ш евченка а до управи хору запрошено
— Із Станиславова. В суботу 9. марця від
бо всі три наші Владики перебувають тепер з Київа молодого композитора і діріґента К. будуть ся в Станиславові в салі „Зьвізди" по
у своїх столицях. Є се одна з тих безчислен- (Стеценка. В Ж итоміри займає ся уладженєм біч рускої катедри великі вечерницї на дохід
них неправдивих чуток, які появляють ся що Шевченкового вечерка д. Кравченко,
„Рускої захоронки". Просить ся о як найчидень в Огіеппік-ах і 8Іои'-ах.
— Іменована. Мінїстер справ внутрішних сленнїйшу участь. Запрошеня всюди розси
Президия ц. к. суду кр. карного у Львові іменував в державній службі будівництва в Га- лає ся.
— Подяка Виділ „Руского педаґоґічного
замістила в урядовій Оагег-Ї Ь и о м ’вк-ій отеє личині старших інжінерів: Стан. Здобницкого,
спростоване: „Слідом за віденьскою N. Іг. Володисл. Скварчиньского, Фр. Дутковского товариства" в Станиславові висказує ось сим
найсердечнїйшу подяку Єго Преосьвященьству
Ргеазе подали також деякі краєві дневники і Тому Сломс-кого радниками будівництва;
вістку про богатий пир, уряджений увязне- рнжінєрів Ник. Тиміньского, Йос. Гавлїча, Стеф Владиці д-рови Григориеви Хомишинови за
ними рускими академиками в нослїдний вечір 'Гретера і Крон. Лісняка старшими інжінє щедрий дар сто корон на бурсу того това
перед розпочатим голодового страйку, причім і рами; — адюнктів Таді Пашковского, Стан, риства. — З а Виділ: Др, Рибчук, голова. О.
мали винити велику скількість вина (20 ф .ія -, Букасевича, Едв. Бронарского, Артура Борна, Йосиф Проць, писар.
— Вінчане п. Людмілї Ванди Кравчуківної
шок) і пива (80 фляшок). Для пояснена справи іМечисл. Напне, Стан. Тіля, Вінк. Парві, Ант.
треба зазначити, що вязничий реґулямін не'Л янґера і Петра Япковского інжінерамп. — і п. Василя Петровича (Сеника)артистів руск.
заборонює вязням безусловно уживала вина Мінїстер справедливости іменував адюнкта су- нар. театру відбуде ся в Золочеві дня 2.
і пива, але лише обмежує єго до уміреної дового з титулом і характером секретаря су- марця о 9. год. рано в парохіяльній гр.-кат.
скількости. На тій основі також увязненим;дового д-ра Ів. Шварценберґ-Черного секре церкві.
— З зелїзницї. Віз реставрацийний при по
академикам було вільно заосмотрювати ся тарем судовим при висшім краєвім суді в
спішних поїздах ч. 5 і 6, які переходять доси
в ті напитки. З того права они кориетали Кракові.
в малій мірі. Від часу до часу зажадало кількох
— Основа тов. слух, політ, уряджує в субо тілько поміж Одерберґом а Львовом, від 1.
в одній казні замкнених принесена фляшки ту дня 2. марця с. р. перші вечерницї з тан- марця с. р. буде курсувати поміж Віднем а
вина або кілька фляшок пива за свої гроші цями в сегорічних мясницях в салях „Рускої Львовом і на відворот.
зложені у заряді вязницї, а ніколи нелучило Бесіди" у Львові. Комітет доложить усіх ста
— Дальший репертуар руского . .атру в Зо
ся переступлене скількости приписаної реґу-’ рань, щоб усіх вдоволити і надіє ся числен- лочеві.
В суботу дня 2. марця „Аноніми" зна
ляміном. В середу, 20. лютого, с. є в передоєної участи. Початок точно о год. 10. вечер,
день голодового страйку доставлено їм разом безносередно по виставі „Ж итейске море". менита штука в 3 діях Девалїєра, розпічне „Вееїле при ліхтарних" оперетка в 1 дії Офензі стравами приписаними на обід кілька ф ля Вступ 1 К.
— Вечерницї з танцями у Львові. З причини баха.
жок вина з тим, що оно має бути родїлене
В неділю дня 3. марця „Ой не ходи
номежи веїх. А що тодї сиділо в вязницч 80 увязненя нашої академічної молодїжи віді кільнох академиків, то в разі виїїитя всего ' кликаний був у Львові в так довгих мясни Грицю та на вечерницю" нар. образ зі співа
вина могло припасти на голову по чарці або цях ряд балів та вечерниць. По побіднім у- ми і танцями в 5 д. Старицкого.
дві. В дїйсности однак всего запасу не зужи вільненю увязнених хоче тов-о україньскої
Ві второк дня 5. марця „Она« драма в 4
то, бо з харчами, які увязнені передали в се- молодїжи „Сїч" дати нагоду Львовянам і не- д. Т. Осиповича.
реду вечером зарядова вязницї, були дві не- Львовянам забавити ся дня 7. марця (в не
допиті фляшки вина, які они відобрали собі'твер) с. р. на вечерницях, які відбудуть ся в
аж по опущеню вязницї. Також поведене у-;салі «Народного Дому«. До того робить тов-о Нова поголоска!
вязнених в казнях того вечера нічим не звер 'старанні приготовлена а при добрій охоті і
«Йїоміо роІ8кіе« подало в 99 ч. но
тало на, себе уваги".
волі нашої публики забава випаде знаменито.
ву поголоску, принесену з міста, що мі
— Тарасове сьвято в Ваньовичах. Дня 3. По причині короткого часу запросин не винїстер
справедливости мав віднести ся в
марця сьвяткують члени Читальні «Просьві- силає ся, але буде ся їх роздавати при касі.
ти« в Ваньовичах під Самбором 45. роковини ) Стрій для лань вечерковий або народний. урядовій телеграмі до президента апесмерти нашого кобзаря Тараса Ш евченка В ' Білет родинний 10 К (4 особо), вступ З К, ляциї Тхожнїцкого з запитанем, чи в но
програму вечерниць входять отеї точки: 1) для акад. 1 К, ґалєрия 1 К. Музика 80. п. ц. во будуючій ся вязницї в Дрогобичи не
Вступне слово, виголосить парібок Л еськоіЗа комітет: Зубрицкий Вол., сгуд. філ. Евген далоб сн урядити одної салі на заеїдаСидорак. 2) Молитва за Русь-Україну — ж и-| Домбровіцкий^ студ. тех., Роман Яюс студ.
ня і віча для криміналістів враз з нідвий обоаз. 3) Шевченко: І виріс я на чужині пра»., Ю лїян Юхнович, студ. філ., Кучер Вол.
висшенбм для президиї і естрадою для
— віддеклямує дівчина Мутруна Гриб. 4) Ко- студ. філ.
лесса: Ой летіла зазуленька, хор дїячат та
— З Коломиї доносять: До виділу «Народ. діріґента хору. За автентичність сеї по
хлопців. 5) Остап Лесь: «Хто винен" драма в Дому» в Коломиї вибрано на загальних збо голоски >81. р.« не ручить.
З актах, відограють члени читальні. 6) Закін рах дня 6-ого лютого: О. Ник. Деякого голо
Після иніпої поголоски, яку нам
чене. — Виділ читальні запрошує на сі ве вою, др. Т. Дембицкого і К. Телїшеньского довело ся чути на місті, в тій мнимій
черниці усі сусідні читальні та доокресну ін- заступниками голови, М. Каратницкого, др.
урядовій телеграмі мав бути запитане
телїґенцию. Чистий дохід призначений є на Л. Кульчицкого, о. А. Русина, Л. Кузьму, А.
міністра справедливости, чи не далоб ся
розширене дому читальняного. За Виділ: Іван Блоньского і О. Печерского членами управля
Герчанївский голова.
ючого совіта, а о. Н. Гриньовского і Коника на подвірю дрогобицкої вязницї урядити
— Вісти з росийскої України. Дня 26. люто заступниками членів. Нововибраний управля специяльної обсервагориї, звідки хтось
го відбулись факультетскі збірки історпчно- ючий совіт уконституовав ся в той спосіб, з членів редакциї »81омга роїнк-ого* або
фільольоґічного та природничого факультетів що вибрав з поміж себе: секретарями др. Л. народової жандармериї міг би робити
київского .університету. Головне місце між . Кульчицкого і П. Печерского, касиєром К. Тесталі поміченя, чи арештанти не порозуиншими питаними займала справа україньских і лїшевского, контрольбром Л. Кузьму, біблїокатедр на тім університеті. На збірці ф ільо-' текарем М. КаратницькОго а господарем А. мівають ся зі (Довідками, або як заба
вллють ся в часі р-креациї. За автенти
льоґів прийнято дві резолюциї: одна загаль Блоньского.
ного характеру, а друга відносно україньских > — В Коломиї в салі «Нар. Дому» (II. пов.) чність сеї поголоски ми рівнож не ру
катедр: „Загально-студенска збірка історико- відбуде ся ві второк 5. с. м. гумористичний ЧИМО.
(./.)
фільольоґів, визнеючи, що суча -не становище в-чер Н. Войтовича, доаматичного артиста.
річей на київскому університеті вимагає скли- Білети протає тов-о „Вза'імна поміч учит.» в
І
каня загально-стутентскої збірки і рішучих «Нар. Домі" а в день представлена від 6. год.
Посмезтні*** оповістки.
вчинків з бок\' всего студентства проти ре- при вході до салі. Початок о 8. год. печер.
акцизної професури, разом з тим вважає, що
З Тернополя. Великі вечерницї з танцями
— Кляздия Тарасович, сирога по сьнящезагально-студенска збірка повинна звернути устроює тов. „Руска Бесіда" в Тернополи в нику п. п. Николаю Гарасевичу, пароху в Десвою увагу на питане про україньскі катедри; четвер дня 7. марця в своїх комнатах, при у- лятинї. упокоїла ся дня 16. лютого в домі ІІІІ.
поминаючи навіть їх важне значіне для п р а -' части війскової музики 55. п. гі. Вступ від о- Сабатів в Соснові в 63. р. житя. Покійна по
цюючого україньского народу, ми не можемо і соби З К, білет родинний з 3 осіб 8 К. Стрій магала нераз селянам дорадою, ліками доприпустити такого глуму над самою наукою,1вечерковий; для мужчин балевий. Початок о машними і ин, через що зєдчала собі у них
який чинить наша професура, відмовляючи ■^ 9 вечером. Хто би бажав дістати запрошене, щиру вдячність і память. В. ї. п.1
нам можливости вчити історию. літературу, зводить зголоситись до Виділу „Рускої Бесї— Іванна Соф я Шанковска, учениця VIII.
економічне і правове становище того 30-ми- ди“ в Терноиоли.
кл. видїлової школи ім. Т. Шевченка, упо
лїонного народу на териториї і коштами яко— Міску щадничу касу рішила заложити коїла ся дня 18. лютого в 17. році житя.
го стоїть і утримує ся наш університет".
рада м. Львова на заеїданю 20. лютого нри- 3. ї. п.1
В Київі і инших городах росийскої Укра- нявши статут тої каси і примінившись в нім
— Петро Дуткевич, емер, професор ґімнаіни зановіджено много вечерків в честь Та- до умов, поставлених краєвим виділом і на зияльний, радний міста Бережан і член мноН
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Компетенция краю в шкільництві може
бути розширена лише державним законодав
II
ством. Тому то п. Старжиньекий поставив був
при виборчій реформі жадане розширеня кра
евої автономії на поли шкільництва. Однак
таке жадане не мало в державній раді нія
при ул. Соняшній у Львові.
кого вигляду на успіх, бо против него висту
пили всі Німці. Єще сьмілїйше виступили По
ляки з своїм жаданем, коли настало міністер
ство Бека. Але і Бек заявив ся против постув і д 1. д о 15 м а р ц я 1 9 0 7.
ляту розширеня автономії країв на поли
Щоденно о год. 8. вечер представлене.
з дня 1. марця 1907.
шкільництва. Заявив ся против сего також В неділі і сьвята 2 представлена о 4. год. поПариж. В австро-угорскім амбасадї пе підкомітет виборчої комісиї. Таке розширене пол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬІЛе
редано вчера мужам довіря Апостольскої компетенциї краєвої ради шкільної віддало би представлене. Білети вчасн'їйіпе можна набу
шкільництво на ласку і неласку верховодячої
Столиці 26 скринь з архівом і касою бувшої вациї, а до теперішних кривд Русинів на тім ти в конторі Пльона при ул. Кароля Людвинунциятури.
поли, прилучило би ся безо’лядне і нічим не ка ч. 5.
Триєст. Вчера по полудни приступили до ограничене польонїзованє руских шкіл. Бесід
Страйку всі робітники, що заладовують това ник наводить численні надужитя в тім згляд'ї
рами кораблі з виїмком робітників Ьіоуй а.— і приміри яркого нарушеня законів через
Рух зелїзничих ПОЇЗДІВ
шкільних інспекторів, а між иншим історию
До Триєсту прибув генеральний інспектор школи в селі Стремень, жовківского повіту.
важний від 1. мая 1906 після середно-европолудневої зелїзницї в цїли переговорів зі Ми боїмо ся — говорив дальше др. Король
пейского часу.
що шкільні інспектори в случаю введена
слрайкуючим персоналом тої зелїзницї.
Відень. Болгарский
князь Фердинанд в жите предложеного проекту ще з більшою
До Львова на дворець головний приходять:
йрибув онодї до Відня а вчера відвідав міні силою возьмуть ся за польонїзацию руских
шкільних дїтий. Ми знаємо з гори — що не 3 Іцкан
стра заграничнах справ бар. Еренталя.
12 20*. 6-Ю, Г40 545, 905*
дивлячи ся на рішучі протести з нашого бо
2 ЗІ*. 550*, 8 4 5 , 130, 5-25, 8 4 0
Берно (Моравія). Можна вже на певно ку, законопроект буде принятий. Мес Негсиїез я Кракова
9
30*
сказати, що моравский сойм ухвалить при сопіга ріигез! Можете, панове, не звертати
„ Підволочиск 7-20, 11-45, 2 20. 5 50, Ю 30*
мус голосованя при виборах до парламенту, уваги на наші протести і жаданя, але памя- „ Лавочного
тайте, що за нами стоять мілїони руского на- „ Рави рускої 7-29, 11-50, 10-50*
взоруючись на такім законїз Дол. Австриї.
7-50, 4-50
селеня Галичини, а ті маси вже прозріли. Ті
„ Станиславова 8 05
народні маси видять вже добре, що ви систе
„ Самбора
8-15. 1 50, 9-20*
матично переходите над ними до дневного „ Яворова
8-18, 437
порядку, але се не перейде безслідно. Памя „ Коломиї
10
05
тайте, панове, що ті народні маси можуть „ Ряшева
1035
попасти в розпуку, і що зачнуть самі бороти
ся о свої права, але тоді, панове, не просіть
На Підзамче.
нас о поміч! Прийде хвиля, коли око в око
повинні ви зійти ся з нашим народом. Прийде Підволочиск 705, 1130, 2 08, 6-35, 10 16*
вкінци і рефлєксия, ви ударите себе в груди
Зі Львова з головного двірця відходять:
і кождий з вас скаже: т е а сиіра, но переДо
Кракова
12 45*, 1 - * 245, 6 35*
На сеймовім засїданю в середу дня 27. стрігаю вас, поважані панове, що тоді буде
1005*
вже
за
пізно"!
(Грімкі
оплески
на
лавах
ру
лютого по умотивованю петиций пос. Стару„ Іцкан
2-51*, 615, 9 20, 2 40, 10.40*
ских
послів)
хом і внесеню пос. Влодеком, обговорював
Я Підволочиск 6-20, 10-55, 2 21, 6-15*, 9 50*
Слідуючий
бесідник
Гр.
Пінїньский
заки
пос. Король своє внесене, взиваюче прави„ Яворова
6 55, 6’—*
тельство до заложеня другої ґімназиї з рус- нув др. Королеви пересаду і боронив шляхту „ Лавочкою
7-30, 2 30 6-25’
і
кр.
раду
шкільну,
однак
не
подав
жадних
ким викладовйм язиком, а вкінци пос. Потоя Самбора
8-55, 4 15, 10 51
стінних
аргументів
за
потребою
проектованої
чек о заведене народних шкіл одного типу по
„ Станиславова 9-Ю*
децентралїзациї
шкільної
власти.
селах і в містах. Відтак справоздавець шкіль
10 45
Пос. о. Богачевский навів цілий ряд дра- я Белзця
ної комісиї реферує в справі зміни закони в
„ Ряшева
405
стичних
фактів
переслїдуваня
шкільними
вла
краевій раді шкільній (увільнено від читаня
з-зо
стями руских шкільних дїтий і руских учите „ Коломиї
справозданя).
„
Рави
рускої
7-25*, 11 35*
Перший забрав голос в сї'й справі пос. лів і вніс, щоби над проектом перейти до „ Стрия
1 Г10*
дневного
порядку.
Єму
відповідав
іменем
Могильницкий. На підставі сего проекту рада
шкільна буде мати абсолютну власть над ці шкільної ради краевої п. Барановский, але
3 Підзамча:
лим шкільництвом Галичини, від її заряджень ограничив ся на полеміву, не виясняючи на
„ Підволочиск 6-32, 1107, 232, 6-27*, 10 02*.
ведених
нередбесїдником
закидів.
Слідуючий
не буде відклику, а міністерство не буде м а
Примітка. Поїзди поспішні друковані є
ти навіть права контролі. Бесідник виказував, бесідник Кс. Стояловский в баламутній бесї
' що при тій абсолютній власти краевої ради дї, старав ся і собіж ослабити заміти руских черенками-товстими; поїзди нічні є назначені
послів.
шкільної Русини будуть упосліджені еще гір
зьвіздкокь Пора нічна числить ся від 6. год.
На сім дискусию перервано і відчитано вечір до 5. год. 59 мінут рано.
ше чим нині, бо рада шкільна достроїть ся до
цілого галицкого, Русинам ворожого організму ряд інтерпеляций, між иншими інтерпеляцию
Звичайні білети їзди як також білети
адміністративного. Русини мусять бути заса- в справі руских студентів, яку підвисали всі всякого иншого рода, ілюстровані провідники
польскі
посли
з
виїмкою
людовцїв,
а
яка
кін
дничими і рішучими противниками такого
зозклади їзди ітд. можна набувати через цїрозширена компетенциї краевої управи шкіль чить ся запитанем:
цїлий день в міскім бюрі ц. к. державних зе1)
Чи
правительству
є
звісні
факти
по
ництва, а то тим більше, що Русини в раді
лїзниць, пасаж Гавмана ч. 9.
шкільній суть і будуть в меншости. Бесідник дані в інтерпеляциї;
2) Чи і що наміряють зарядити власти,
внїе, щоби над цїлим проектом перейти до
щоби подібні факти не повторили ся на
порядку дневного.
будуче;
Прошу
По пос. Бобжиньским, який старае ся
3) Чи правительство доложить всіх за
жадати
виказати, що погляди передбесїдника не від ходів, щоби забезпечити на будуче діяльність
Найбільшого складу в краю
повідають змістови і цїли предложеня і що судів і вимір справедливости від всякої непроект так дуже не розширяє компетенциї покликаної пресиї.
г ради шкільної краевої, заняв слово пос. Король
На засїданю зголошеио еще кілька вне
ч. 3.
і заявляє, що предложене чисто політичне. сень, іменно внесене п. Вурста о основане
Висилаю сейчас фрапко.
Польска більшість соймова хоче еще в по- в Калуши державної середної школи, п. Кремслїдній хвилі, на смертній постели викори ни о заведене асекурацийного примусу від
ЖЖіЛ І
стати свою більшість, щоби свому народови будинків і п. Ш веда о знижене податку домозапевнити панованє над руским народом. Ухва во-клясового від деревляних домів, склада
№
лене предложене буде закріпощенем руского ючих ся з одної комнати.
народу, відбере нам всяку надію, що колись
На н и н і ш н і м засїданю сойму по про
С і*
зможемо стати рівним народом. При явній мові пос. Олесницкого яко Генерального бесі
помочи австрийского правительства, під покро дника проти реформи кр. ради шкільної і пос.
32
вом Габсбурґів, котрим ми так вірно служили, Томашевского „за“ та по промові референта
вкладають на нас ярмо польске. Ми не сподї- пос. Яворского, сойм ухвалив реформу кр.
і
вали ся, щоби австрийске правительство так ради шк. Р у с к і п о с л и в и й ш л и н а т о й
далеко пішло на руку польскому народови, ч а с з і с а л ї.
вильосоввні цїнні папері
►Ії
щоби згодило ся на утворене держави в дер
жаві Обговорюваний закон — то перший крок
вип лачує б ез нотрученя провізні
до цілковитої автономії Галичини під польабо кош тів
ским панованем. Цїсарский намісник буде мати
тілько ґузики цїсарскі, але буде зависимий
(»>*•
Ц іі
лише від польового сейму. Се розширене кра
П о з ір !
П о з ір !
П о з ір !
евої автономії котрого ви не могли здобути
Портрети Шевченка в рамах: На плюшу
Ц. к. упр. гал. акц
в парламенті при виборчій реформі, прави
в
тельство дає вам уіа краєве законодавство. з Гіпсу гарно викінчений по 50 К.
Ви вже маєте запевнене, що сей закон, наки
Крайдкові по ЗО К. Київске видане по
нений нам против нашої волі і мимо нашого 16 К. Для Читалень 10% опусту. Ціни Іосо
протесту, одержить цїсарску санкцию; закон
буде еанкционований, хоч єго ухвалене пере Львів. — Замовляти в „Сокільскім Базарі" у
ступає законодатну комнетенцию сойму. То Львові ул. Руска 20.
-4л
розширене автономії краю, є для нас політич
ною смертию.
ґих товариств, упокоїв ся в Бережанах дня
20. м. м. в 69. році ж ятя. В. в. п.!
— 0. Евгвн Дзерович, парох Бібрки, упокоїв
ся дня 26. лютого в 63. році житя, а в 39. р,
сьвящевьства. В. е. п.!

С оїоззеи

в пасажи Германіє

Нева сензацийна програма.

Телєґрами

Просимо відвовити передплату.
Галицкий сойм.

ЦІННИК НАСІНЯ

М. В олиньского „„"“і

г-ї-?
Всілякі
КУПОНИ

Контора виміни
БАНКУ

Г і п от еч н ог о

Видає і відповідає за редакцию Лев Лопа

З друкарні В. А. Шийковского.

