Львів, неділя дня 20. мая (2. червня) 1907.
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Вмхвдить у Льввві що дня

крім неділь і рускнх еьвят
о о‘|, год. пополудяи.

■в »ГУЄ4АНА« виноси»:

Редакция, адмінїстрация
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Річник XI

Поодвнохе число по 10 сот.

«Ьарвеш ми очп і д уш у мн вирвеш:
бо руске мп серце і віра русжо_« —

а ве новьмеш мплоств і віро не воаьмеш,
3 Р у е а а н о в п х псальмі» М. Шашкевнча.

і

•ксиедиция >Руслана< під
ч. 1. пл. Д.мбреисквге (Х.рунщиии). Експеднцня місцева
в Аґенциї Соколовсвого в
пасажі Гавсиана.
Рукописи звертав сялнвю
вапонередне застережене.—
Реклямацнї неопечатаяіо
вільні від порта. — Оголо
шена звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
кн, а в «Надісланім» 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесевя по ЗО сот.
від стпічки.
— И ^ґ'
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своїм знанем вплив і зйачінє. В 1897 р. І яньско-социяльну програму. З католицзлучили ся словіньскі і хорнатскі посли І кими людовцями були Словінці і Хорва
з рускими (тодї 7) і народно-католицкими!ти за часів Гогенварта в однім клюбі і
ческими (3) в С л а в я н ь с к и й С о- між ними й тепер удержали ся добрі
(X) Зпоміж славяньских народностям ю з, котрий числив тоді Зо членів і здо взаємини. Можна отже сподївати ся,
Австриї заслугують особлившої уваги, був собі такий вплив в посольскій палаті, що скріплений числово клюб південноособливо з нашого руского становища, що др. Ф е р я н ч и ч з сего клюбу славяньский, котрий числить таких визна
С л о в і н ц і. Сей народець, ледви гіів- став першим віцепрезидентом палати а чних з школи Гогенварта послів, як
торамі4іоновий, поселений головно в Кра провідники трех головних ґруп др. Б у- Шуклє, Повніє, або з новійших як
їні, Л ірім того в південній Стириї, в Ка- л я т (дальмат. маршалок), др. Ш у- Пльой, Шустершіч, зуміє відповідним
ринтіїї,1в Горициї й Істриї, отже розки с т е р ш і ч (Словінець) і Б а р в і н ь- союзом із спорідненими парляментарнинений в кількох краях, виставлений на с к и й входили до виконного виділу ми сторонництвами здобути собі ще біль
могутний вплив і перевагу нїмецкої, а в парламентарної більшости. (З підмогою ший як доси вплив в державній раді
части італїнскої культури, позбавлений сего Союза вспіли рускі посли перевести і значіне.
висілих верств суспільних, а обмежений активоване руск. ґімназиї в Тернополі
майже виключно на селяньство і дрібне телбґрафічною дорогою).
Наслідком такого політичного ви
міщаньство, представляв богато схожости
з руским народом в Австриї. З початком школена осягнули Словінці при вибор
XIX ст., з підродинами славяньских на чій реформі найбільші з поміж усіх народів в Австриї почали і Словінці дви родностий австрийских успіхи, так що
З добре поінформованого жерела
гати ся з вікового занепаду, будили на тепер з народно-католицкого сторонницродну сьвідомість в широких верствах і тва вийшло 18 послів (а т. зв. лібералів мали розвідати ся »Ь і <і 6ує Хоуіпу* про
розповсюджували просьвіту, а головна словіньских 5) і тим способом з хорват- вражінє з вислїду виборів до державної
сензацийних подро
заслуга около народного і просьвітного скими послами можуть утворити клюб ради ось яких
подвигненя Словінців належить ся непе- зложений з 30 членів. Провідник наро биць:
Цїсаря число вибраних социялїстиречно народолюбному словіньскому духо- дно катол. сторонництва др. Ш устершіч
веньству а також владикам пок. Міссиї по скінченій боротьбі виборчій вказує чних послів счудовало надмірно, бо на
і теперішному Єґлїчови. Тим способом на потребу реальної роботи і засноване два дни перед виборами мінїстер внуСловінці не л и т е зберегли свою народ нівденно-славяньского союза, до котро трішних справ Бінерт уділив був монарність перед ґерманьскою й італїйскою го війдуть народно-католицкі Словінці і хови запевнене, що буде вибраних око
ло 35 социяльних демократів. Коли бар.
повению, але видали знаменитих учених Хорвати.
Бек появив ся в цїсарскім замку і зві
Південні
Славяни,
вишколені
в
даі письменників европейскої слави. Досить
згадати імена знаменитих славяньских внїйшім клюбі ґр. Гогенварта, зрозуміли стив, що число вибраних социял-демофільольоґів Копитара і Мікльосича, поета се дуже добре, що вплив і значіне в кратів виносить 85, прийшло до серйо
Прешерена, математика Веґи і тп. А як державній раді можна собі здобути за- зних рекримінаций, які мінїстер-презишироко і глибоко запустила корінє про- водовим знанем і працею в комісиях а дент бар. Бек зміг перемочи тілько тим
сьвіта в словіньскім народі, сьвідчить також політичними союзами із спорідне запевненєм, що високе число социялї»просьвітне товариство >Дружба св. Мо ними парляментарними сторонництвами. стичних послів зовсім не сьвідчить про
тори*, котре має понад 70.000 членів, В тій цїли зединили ся они були в 1897 перевагу социялїстииних переконань між
коли тимчасом науковим письменьством р. з Русинами в славяньскім союзі, а др. населенєм, тілько що оно є вислїдом
занимав ся »Матиця Словіньска* в Лю- Шустершіч вказує в своїй статі повибор- взаїмних борб ріжних міщаньских і ачій на те, що південні Славяни повинні ґрарних партий, з яких поодинокі так
блянї.
Нічого отже дивного, що нарід, ко не лишь зединити ся в оден клюб, але завзято поборюють себе, що они свій
трого інтелїґенция так подбала про на також глядіти союза з иншими спорі голос віддали радше на социял-демокрародне осьвідомлене і иросьвіту широких дненими парляментарними сторонництва- тів, чим на противників.
Дальше шеф кабінету запевнив ко
верств суспільних, а знаменитою народо Нема сумніву що дуже близко з ними
господарскою орґанїзациєю
визволила споріднене що до політичних і суспіль рону. що социял-демократичні посли не
селяньство і міщаньство зпід впливу нї- них напрямків є ческе народно-католиц- будуть класти перешкод ані буджетовій
мецкого капіталу, двигнув ся в Австриї ке сторонництво (тепер числом 12 — провізорні', анї війсковому континґентови
до такого значіня також на політичнім доси засідало в Слов. Союзі 3 ческих та що з сеі сторони нормальному розполі. Немалі заслуги на тім полі положив людовцїв), а також ческі аґрарники, ко воєви подій не грозить жадна небезпеч
ґр. Гогенварт, котрого клюб був вельми трих тепер є 30, якнебудь і з молодо- та ність, а з другої сторони, що велике чи
доброю політичною школою для південно- старочехами Словінці удержували близь сло социялїстичних послів подає запору
ку злагоджено национальних спорів в
славяньских послів, між котрими визна кі взаємини.
Крім того звертає др. Ш устершіч палаті. Дальше вказав президент міні
чив ся особливо словіньский провідник
політичний П о к л ю к а р , на жаль пе бачність своїх земляків на те, що хри стрів, який також віддав до диспозициї
редчасно номерший. Словінці висилали стияньско-социяльне сторонництво повин Корони свій уряд, що палата послів бу
до державної ради найспосібнїйших пред но бути добрим союзником для півден де мати сильно консервативну цїху, бо
ставників свого народу, котрі, хоч нечи них Славян, позаяк народно-католицке попри 130 консервативних Німців, так в
сленні, уміли в комісиях собі здобути сторонництво Словінців приннло христи- польскім як і в ческім клюбі буде вер.

Південно-славяньский союз
в державній радї.

Вражінє з виборів
в двірских кругах.
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ховодити консервативний елемент, а словено-хорвацкий клюб майже в своїй цїлости буде клерикальний. По сім пред
ставлена) ситуациї цісар відкинув димісию бар. Бека.
Оставляючи на боці квестию автентичности тих виводів берненьского
орґану, зазначимо тілько, що віденьска преса повторила сї донесена без
дальших коментарів, чим дала немов
доказ, що вірить в можливість та
кої несподіванки з виборів 14. мая
не тілько серед широкого загалу, але
і в двірских кругах Певно, що ті вибо
ри подали чималі несподіванки, як пр.
те, що члени правительства, які ввели
справу нової ординациї на реальну до
рогу, перепали при них, — однак в ці
лости правительство знало, чого має очі
кувати по загальних виборах і з гори
числило ся з тим Вірним з сего виводу
є хиба те, що правительство, як з одної
сторони числить на поздерживість социялїстів, так з другої сторони на льояльність консерватистів, що попустять в
своїм национальнім еґоїзмі при рефор
мах, які будуть мали на цїли уладнати
тревало і справедливо национальну квестию в Австриї.

робітник, средства до житя котрого ви чити ме свій ідеал суспільного устрою
ривають у єго з рук перед приводом в социялїзмі, сій релігії працюючих
своєї конечної гибелі, з розпучливим за- кляс, поки стояти ме за передачу укра
взятєм береть ся та і мусить взятись до їньских земель на Україні укр. хліборо
орґанїзацийної боротьби за право пра бам, стоятиме за националїзацию осьвіцювати і жити на рідній землі.
ти, установ судових і адміністративних
2. Автономія України значно змен на Україні, поки виставляти ме гасло
шить, а незалежність — знищить сю автономії України — можлива і навіть
силу вилину їх метрополії на україньскі повинна о ченпих випадках згода до
справи.
чину разом, хоч програма У. Н. П., як
3. Сїльский робітник, а з таких партиї україньских робучих мас, істотно
складаєть ся гол. чином наша нация; ріжнить ся в поглядах про робітницьке
заробляє за цілий рік то (ЗО — 50 кар і аграрне питане, про автономію Укра
бон), що міский робітник заробляє в їни і до инш. од Р. Д. У. П., як партиї
оден місяць; ось чому з нав. нациї буржуазної; реальні інтереси укр. наро
завше випихають ся з міст в ряди сїль- да — важнїйіпі від усяких схем і до
гматичних тез.
ского пролетарията.
На з'їзді була висловлена та думка,
4. Прибутні пануючої нациї, до якої
би вони кляси не належали, як сьвідчить що теперішний радикалізм Р. Д. У. II.
досьвід скрізь по сьвіту, завше запекле пояснюєть ся її нелегальним стано
борють ся проти змагань до політичної вищем.
(Конець буде.)
незалежности місцевої людности, до ав
тономічних її домагань і тому служать
елементам реакцийним.
Русскі — на Україні, Поляки в Га
личині, Білорусі, Литві і Україні — Нім
ці — в Чехії і Познані, Венґри — в
Трансільванії, Анґличани — в Ірляндиї
— прикладів безліч.
5. Росийский уряд опікує не тілько
висші кляси державної роси.іскої наро — Календар. В н е д іл ю : руско кат.: Талал.;
дности, але, хоч далеко в меншій ступі- римо-кат.: Дразма. — В п о н е д і л о к : рускокат.: Констант, і Єл.; римо-кат.: Кльотильди.
Харківский зїзд унраїньскої нї, опікує і низші робочі її кляси.
— В і в т о р о к : руско-кат.: Василиска; римоРосийский уряд відбирає окраїни на кат.: Квірила.
нарг уної партиї.
користь »центра* ; державний буджет — Тїснїйші вибори з пятницї 31. мая. Вислід
розходуєть ся головним чином на землі, вчерашних виборів звісний до 12. год. в по
(Дальше.)
VI. По докладам на зїздї членів — оселені росийскою народностию, підпи луднє дня 1. червня:
В с їл ь с к и х г р о м а д а х :
організаторів — виявило ся, що діяль рає промисловість »центра«, вся фінан
Окр. 57. С т р и й, Бібрка ітд. Послами
ність партиї найінтензивнїйше розвилась сова політика ведеть ся в інтересах вибрані: др. Евген Олесницкий і о. Василь
в містах, головним чином серед укр. ро »центра*, і тому землі оселені рускою Давидяк.
бітників. З'їзд признав се згідним з про народностию, поволі багатіють, в той
Окр. 61. П е р е м и ш л ь , Добромиль ІТДІ
грамою партиї на підставах нижче на час, як землі україньского і инших не Голосувало 33.948. Дістали голосів: Григ. Цедержавних народів Росиї що року більш глиньский 18.886, др. Вол. Чайковский (коне.)
ведених.
Укр. пролєтарият по містах має два убожіють. На Заході теж уряд скрізь 14.602, Юл. Несторович (москв.) 460. Послами
вибрані: Григорий Цеглиньский і др. В о л о д и 
опікує ся державною народностию: краї м и р К о з л о в с к и й .
завданя:
1) організоване боротьби проти ка- оселені Німцями — найбогатші в Австриї
Окр. 62. Р а в а р у с к а, Ж овква ітд.
і
Прусах,
краї
оселені
ВенГрами
—
в
’олосувало
45.170. Дістали голосів: др. Стан.
пітала;
Днїстряньский 18.000, др. Мих. Король (москв.)
2) забезпечити себе від конкурен- Венґриї — прикладів богато.
19.105, Ян Дучиміньский (Ю4) 8.065. Послами
Пролєтарият
нациї
пануючої
і
зне
циї прибутцїв, головним чином Росиян,
які гнані ст«іхийною силою шуканя ліп воленої — де дві кляси з неподібними вибрані: др. Станислав Днїстряньский і др.
Михайло Король.
шого житя, потоками линуть на україн. інтересами.
Окр. 65. С о к а л ь-Броди ітд. Послами
6. Робітницке питане істнує для вибрані: др. Евген Петрушевичі , др. Дмитро
міста, і, завдяки культурному гнобленю
україн. нациї, державній опінїї, рускій україньского народа доти, доки в містах Марков.
Окр. 66. Б е р е ж а н и-Рогатин ітд. Го
державній народности і підмозі капіта України істнує укр. пролєтарият, який
лосувало
32.702. Дістали голосів: др. К. Лелістів, що самі складають ся переважно орГанїзуєть ся і бореть ся: булоб сьмівицкий 13358, Тим. Старух 10.138, др. В. Дуз Москалів (лїв. бер. Україна) і тому шно і безглуздо мислити, що українь
дикевич (москв.) 9206. Вислід неповний.
охоче беруть собі до роботи своїх зем ский робітник став би боротись за 8-гоОкр. 35. Я в о р ж н о-Хшанів ітд. Голосу
ляків, одбирають у україньского робі динний день і инші добрі умови праці на вало 16.982. Дістали голосів: Стан. Стогандель
тника працю, випихають єго з усіх про- фабриках та заводах України, знаючи (цептр) 6272, кс. Андр. Щпондер (центр) 5860
фесий, з фабрик, заводів, робітень в ря наперед, що він від сеї праці буде віді Стеф. Куровский (соц.) 4850. Послами вибра
ди безробітного пролетарията в пащу пхнутий чужинцями, які скористають і ні: С т а н и с л а в С т о г а н д е л ь і кс. А н 
д р ій Ш п о н д е р .
моральної, а потім і голодової смерти. 8-годинний день і добрі умови житя.
Окр. 39. Л і м а н о в а, Н. Торг ітд. Голо
VI. Україньске безземельне і мало сувало 19.191. Дістали голосів: кс. Ржешудко
Поміщики, промисловці (правобер.
Укр.) надто щиро беруть ся до кольонї- земельне селяньство, яке пє хиба най (центр.) 6.411, Оржел (самост.) 5.604, др. Птась
заци'ї Поляків на Україні; Україньский гіршу долю, яку тілько можна собі у- (вшехп.) 7.176. Послами вибрані: кс. Р ж е 
робітник тоді тілько наймаєть ся на ро явити в нелюдскій праці за безцїн на ш у д к о і П т а с ь .
Окр. 40. К р а к і в , Величка ітд. Голо
боту, коли Поляка та католика ніяким безкраїх загарбаних ланах чужинцями
сувало 19.494. Дістали голосів: Фр. Вуйцїк
та своїми зрадниками. Аби швидше розчином не доведуть.
(люд.) 6.108, Фр. Буяк (коне.) 8.106, КлеменСей процес закінчив ся в українь- вязати сю найбільш болючу і важну сєвич (соц.) 5.280. Послами вибрані: Ф р а н ц
кій Галичині, обернувши так україньску україньску справу, з'їзд постановив із Б у я к і Ф р а н ц В у й ц ї к .
Окр. 41. Б о х н я , Виснич ітд. Голосува
нацию — в нацию мужиків, що жиє по діяльних членів партиї, що працюють по
ло
19.191.
Дістали голосів: кс. Стан. Стояловселах, працюючи на польских поміщиків. селах, скласти окрему селянску фрак
ский
(центр.)
7.182, др. Ант. Ґурский (коне.)
Сей процес майже закінчив ся в Біло- цию партиї.
5.794, Ад. Рібенбавер (люд.) 6.245. Послами
VII. Поки україньска ради кально-деросиї і дуже ширить ся на Україні; є
вибрані: кс. С т а н и с л а в С т о я л о в с к и й
мократична
партия не зрадить своїй о- і Ад. Р і б е н б а в е р
богато укр. мість, де укр. елемент зістав
ся в меншости і через те відданий на гошеній програмі, а надто по питаним
З округів 54, 59, 36 і 38 не маємо доси
ласку прибутцїв — чужинців. Україн. робітницкому та селяньскому, поки ба ніяких вістий.

Н о в и н к и.

з
В м іс к и х о к р у га х :
Окр. 15. Т е р н о п і л ь . Голосувало 4668.
Дістали голосів: о. Вол. Громницкий 1763,
Руд. Ґаль (вшехпол.) 2995. Послом вибраний
Р у д о л ьф Ґаль.
Окр. 16. Т а р н і в. Голосувало 4454. Ді
стали голосів: др. Роґер бар. Баталія (вшех
пол. і 2601, др. Роман Дробнер (соц.) 1753.
Послом вибраний др. Р о ґ е р бар. Б а т а л і я .
Окр. 18. Б я л а Ж ивець ітд. Голосувало
4085. Д істали голосів: др. Стан. Лазарский
(дем.) 2476, Бальт. Боґуцкий (центр) 1609.
Послом вибраний др. С т а н и с л а в Л а з а р с к и й.
Окр. 20. Н. С а н ч-Ст. Санч ітд. Голосувало
5.242. Дістали голосів: др. Люд. Ґерман (вшех
пол.) 2731, Каз. Качановский (соц.) 2461. По
слом вибраний др. Л ю д о м и р Ґ е р м а н.
Окр. 28. С трий-К алугп ітд. Голосувало
5865. Дістали голосів: Андрій Морачевский
(соц.) 3513, др. Авр. Зальц (сион.) 2352. По
слом вибраний А н д р і й М о р а ч е в с к и й .
Окр. 29. Б е р е ж а н и-Рогатин ітд. Голо
сувало 4645. Дістали голосів: др. Влад. Дулємба (дем.) 3067, др. Сал. Рапапорт (сион.)
1478. Послом вибраний др. В л а д и с л а в
Д у л є м б а.
Окр. 31. Б р о д и-Зборів-Озїрна. Голо
сувало 3.833. Дістали голосів: до. Семен Волєрнер (вшехп.) 2280, Адольф Ш танд (сион.)
2585. Послом вибраний А д о л ь ф Щ т а н д.
— З руского театру в Перемишли. Позаяк
„Марусю Богуславку" побутову-історичну дра
му М. Старицкого, вибтавлену на нашій сцені
у перше в Перемишли приняла публика з ентузиязмом, тому Дирекция театру виставить
її на загальне домаганє ще вдруге ві второк
дня 4. червня. Хто з провінциї бажає мати
догідне місце, зводить білети на сю виставу
замовляти раньше, тим більше, що се буде
послїдна вистава в Перемишли.
— Зі Стрия. Тов-о „Взаїмна Поміч галицких
і буковиньскнх учителів і учительок'1 і „То
вариство руских женщин" в Стрию, устроюють в суботу дня 8. червня с. р. р а в т
з т а н ц я м и в салї „Народного Дому1) в
Стрию, на котрий запрошують місцеву і замісцеву інтелїґенцию. Вступ від особи 1 К 50 с.
Родина з 4 осіб 4 К 50 с. Початок точно о
год. 8. вечером.
— З Дрогобича. Заг. збори членів Тов-а
Бурса св. Йоана Крестителя в Дрогобичи від
будуть ся в суботу дня 15. червня с. р. о год.
3. з полудня в комнатах руского Касина в
Дрогобичи по § 4. устави бурси. Рано о год.
7. відправить ся богослуженє поминальне за
упокоївших ся членів бурси в церкві св. Тройці.
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з Буковинцями.
Рік 1867.
Ч. 21.
Лист Олександра Барвіньского до із. Вороб
кевича,
писавий 6. січня 1867.
(Дальше).
Зт> досвіду я то знаю, що снів'ь и музи
ка вкоріняють цілком!, чужі и противні идеі
вт, публіку котра іхт, слухає и хотя инакше
переконаннє має, таки радо іхт> слухає. Такт»
наші кацапи радо співають „Ще не вмерла
Україна". — Можебт. Ти кобзарю взявт, ся
до того та поукладавт. декотрі кавалки Ш ев
ченка на ноти бо Ти музику розумієнгь и
духа Шевченковоі нути. Такгь можнабт, Завіщанне (друк. вт. Меті), козацька доля (вт, Хаті),
до зорі (тамже) уложити до співу найби було
щось руськимть людямт, заснівати. Теперт,
жичу Тобі друже — Брате кобзарю, щобись
зі. новим'ь рокомт. виспіє настроів'ь Твою
бандуру и завівт, пісню на всю Україну и по
тішивсь нашу вдову — неньку.

Заразом подає ся до відома, що оголошено подано в підозрінє автентичність виборчих
конкурс в цїли принятя питомцїв до бурси карт з причини відмінного -паперу і ріжних
св. Йоана Крестителя в Дрогобичи. Речинець печаток, хотяй сконстатовано знатоками, що
до 15. серпня с. р. Прошеня вносити на руки маґістрацка друкарня уживала ріжного папе
Всч. Антонїя Рудницкого, катехита в Дро ру і маґістрацкі печатки відповідають величи
нам заквестионованих відтисків. Коли мимо тих
гобичи.
— Міст/.ФІкация. Україньску пресу змістифі- всіх кручків вибір посла Брайтера, який назва
ковано в останнім часі доволі злобно в цїли но скандальною компромітациєю для столиці,
осьмішеня двох наших товариств в Коломиї: став небезпечним фактом, почав ся ряд манїРуского Тов-а педаґоґічного й тов-а „Сокіл“. фестаций для архиепископів з рівночасним обуНа щастє — містифікация ся, хоч і як зло ренєм для Мопііог а. Рада міста Львова, кор
бна (орошу зважити: якийсь сьміхунчик по порації, товариства, а навіть депутациї з про
дав до публичної відомости, що оба згадані вінциї взяли уділ в тих манїфестациях чи то
коломийскі товариства ...животіють!!...) повинна лично, чи в письмах, а вчера збула ся перед
вийти обом товариствам „на здоровлє '. Цен арцибіскупскими палатами велика манїфестатральні заряди тих Товариств повинні конеч ция шкільних дїтий з цілого Львова під про
но вглянути в справи своїх філій в роді ко- водом своїх учителів. Про се пише нам з м і
ломийских та через санацию нездорових від ста один з батьків ось що: „Вчера підчас
носин в них, і через усунене нездарних шкільної науки зібрано учеників і учениць зі
провідників — свої мертві посестри оживити. всіх польских народних шкіл Львова і поведе
— Афера Мопііог-а, яка відбила ся і на на но їх під палату арц. Більчевского, де з про
ших стовпцях з причини звісної інґеренциї мовами і віватами устроєно ему овацию з на
епископского ординарияту до виборів в II годи напастий Мопііог-а. По архиєрейскім
львівскім окрузі, приняла такі розміри, що благословеню дітвори, між якою були не тіль
мусимо єї пояснити нашим читачам, бо епі- ко Русини, але і. Ж иди, пішов цілий похід,
льоґ єї правдоподібно відгукне ся єще і в зложений з кількох тисяч дїтий під палату
державній раді. Редактор Мопііог а п. Ернест арц. Теодоровича, де устроєно таку саму ова
Брайтер кандидував крім Львова єще в двох цию. По дорозї казали учителі співати польскі
округах проти п. Абрагамовича. Отже підчас патриотичні пісні, як „Єще Польска не зґіневиборчої борби крейцаровий Оопіес роїзкі ла“ і ин., а наслідок того був такай, що рускі
закуплений — як кажуть — католпцкою діти затягнули між собою „Не пора, не пора",
спілкою, до якої має належати архиеп. Біль- за що їх польскі співученики почали прозивати,
чевский, нападав в небувалий до тепер спо — як то тепер увійшло в звичай: шепетюхасіб на п. Брайтера, а Оаг. койсіеіпа, яка дру ми... Таким примушуванєм руских дїтий до
кує ся в друкарни »Ро1опі-ї«, що має бути уділу в „народових шопках" витворює ся
власностию архиеп. Теодоровича, написала між тілько неножаданий зовсім антагонізм між
иншим, що Брайтер є недовірком, жиє в д и  шкільною молодїжию на национальнім полї.
кім подружю, не хрестить своїх дїтий і не Де були, питаю, рускі катехити, що без їх ві
вчить їх релїґії, виховуючи їх у пітьмі по- дома тягано руску молодїж на польскі манїганьства. Мопііог загрозив, що коли ті часо фестациї? Чи не повинні они були забрати
писи не перестануть шарпати чести єго ре руских дїтий і повести їх до св. Юра, перед
дактора і єго шлюбної жінки, яких судьба не митрополичу палату, до свого Архиєрея, якого
наділила зовсім потомством, то він пошукає ціла польска праса зобиджувала не раз, а де
собі сатисфакциї не на прислужниках, а на сять, лише за єго щирість і носьвяту для ру
керманичах католицкого сторонництва. Колиж ского народа! Нехай би замість промови
ся погроза не віднесла наслідку Мопііог ого інспектора Брухнальского наша молодь була
лосив. що польскі архиепископи не алїменту- почула, за що то плякатували по Львові найють достаточно свого нелегального потомства обидливійші, як тілько можна думати собі,
і що редакция Мопііог-а віддасть сю справу вискази др. Двернїцкого против нашого Ми
до суду, коли батьки не ночують ся до сво трополита, за що то поміщено плюгавий пор
го обовязку. Се дало притоку до широкої трет єго в „Й тщ из-Ї", за що то персифільоакциї против кандидатури п. Брайтера і про вано єго достойне родинне імя в „81отоі
тив зненавидженого Мопііог-а. Безперечно ро1зк-ім“ ? З а єго любов до руского народа!
ніде єще в Галичині не було такої завзятої Се не була погана сплетня в горячім вибор
аґітациї і борби, як в II львівскім окрузі! З а  чім часі одного приватного тижневника, се
становлено там в одній салі вибори і відло- були зорганізовані, страшні удари на честь,
жено до другого дня. Відтак при скрутинїї родинний пієтизм, католицку ревність нашого
Бувай здорові. орле сизий и не забувай мертві та пробудили ся, що дай Боже Тобі
на Твого щирого и прихильного брата
на гаразді, и на славу а намі, на утіху. По
Олексу Гр. Барвінського,
шли Тобі Боже на все гаразді.!
слух. II р. фил.
Такт. Тобі жичать Твоі вірні сини
Шляхтинці день 1-ий Різдва очивидно
Тернопільці.
з 1867 р.
Р. 8. Прости намі. Батьку, що такі, дов
го не обзивались. Не зі. ліности да и не
зі. нещирости а зі. клопоту да біди нашоі
сталось.
Ч. 22.
Дочулись ми, любий наші, Кобзарю! що
Лист Тернопільцїв до Із. Воробкевича,
Ти мало маєшт. книжокі. до читаня. Отожт.
писаний на новий рік 1867 р.
ми й пожичаємт, Тобі хочт. кілька, поправле
Здорові. Батьку наші. Кобзарю дорогий
ної дві книжокі, изт, бідноі нашоі библиСпіваче!
отеки:
Хоть не шумні та краснорічиві, но щирі
1) Мордовцева Малорусскій Сборнпкт,.
жичення прийми відт. насі, на сей новий ріка.!
2) Основяненка повісті Томі. І.
Здорові, Батьку наші»! Хай Б оп . милосердний
Да ще и карту України які. тамі. Тобі
Тобі допомагає, щастя та здоровля все поси до Иеторіи треба. Може ще с ь часомі, що
лає. Щобт, Ти бувт. здорові, які. риба, а ве пришлемі, и на той разі, бувай здорові,.
селий які. весна. Дай Тобі Боже щасливо но
До наст, Адресі.:
вого року дочикати, а відт» нового року до
Володимиру Барвінському
Воскресенія, а віді, Вогкресенія до Вознесе
школярі VII. кляси гим.
ній, а віді. Вознесеній до сто літі., доки на
вт, Терноноли.*)
значив!. Пані. Богь Тобі вікт>! Дай Тобі Бо
же спішно и охочо робити; щобт. 'Гвоі думки
були повні які. криниця водою; щобт. Твоя
Ч. 23.
річі, була тііха та багата, які. нива колосомт,. Лист Із. Воробкевича до Осипа Барвінського,
Щобт. Твоя пісня загула широко и да
писаний в сїчни 1867 р.
леко по всій Украіні, и по сей и гіо той бікт,
Мильїи Осипи.
Дніпра! Щобт. почула вдова Украіна Твій го
Барвіночку моі хрищатьіи!
лосі., Кобзарю наш ь любий, та усміхнулась
Извини мене шо до тебе нені такі, ко
до своіх дітей. Щобт. его почули и живі и ротенько пишу. Вт, короткьімт. часі надійся

4
Митрополита зі сторони найпочитнїйших орґа- гайкевйч Богдан (екст.), Калимон Дмитро, стри Форшт і Пацак. До ніяких ухвал не
нів цілої польскої преси! Навіть хотяй під Кобриньский, Козакевич Іван, Кузьмович Я- прийшло.
Градець. Стирийскі посли консервативні
неприсутність о. Митрополита у Львові така рослав, Недїлка Володимир, Підгородецкий
манїфестация була би зовсім на місци, а єго Юлїян, Сухий Володимир, Стрільчук Гриць, заявили ся однодушно за приступленєм до
заступник міг подякувати дітворі і поблаго Тис Прокіп, Цеглиньский Іван (з відзначе- християньско-социяльного клюбу.
Відень. Б іе 2еіІ піддержує чутку, що
словити єї. Тоді руска дітвора знала би, що нєм), Юзич Стефан, Яворский Юлїян. По
она має свого Архиєрея, під якого вдасть она правку одержали 2 пуб. і 1 екст., відступило христ.социяли поставлять кандидатуру д-ра
Вайскірхнера на президента палати послів.
належить, а не польских арцибіскупів. А коли 2 екст., а 1. репробований на 1 рік.
Петербург. Царска родина перенесла ся
се не є можливе з огляду на руского Митро
— Про церковний собор в Росиї дає київска
вчера
до Петергофу.
полита, якийносьм ів наразити ся вшехполь- „Рада" ось які замітки: Справа з церковним
скій тромтадрациї, то повинні були дирекциї собором помаленьку посуває ся наперед. Років
НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
шкіл бодай звільнити руску молодїж на той два тому на сей собор не тільки духовеньство,
час зі шкільної науки, а не знасилувати єї але й щироке громадянство росийске покла Готель, реставрация і каварня — ріг ул. Сикстускої
і Коецюшка у Львові.
почуваня притяганєм до оваций для польских дало багато надій. Можна було сподіватись,
Приїхали
дня Зі. с. м.: Алексей Петров
арцибіскупів в той сам час, коли всіма пога що церковний собор осьвіжить житє право
з
Петербурга,
Мих.
Андерман з Гамбурга, о.
ними способами в очах міского населена ста- славної церкви, внесе в нього корінну рефор-.
Ілия Матковский з Свидови, Дмитро Галурають ся понизити честь і повагу руского му, полагодить те безладе, яке тепер панує щак з Гіерегиньска, Вол. Снятиньский з Зариу „духовномч, в'Ьдомств’Ь". Але тепер уже на винець, о. Пес. Коржиньский з Медині, др.
Митрополита ?“
Признаючи повну справедливість сим перед можна сказати, що особливої користи Ев. Левицкий з Станиславова, др Вол. Баувагам обуреного батька примушеної до вче- 3 церковного собору як для духовеньетва, так чивьский з Підгаєць, Мих. Величковский з
рашної манїфестациї дитини, зазначимо, що і для мирян сподіватись нічого. Після цілого Станиславова, Яцко Остапчук з Збаража, о.
Корн. Воєвідка з Сернок сер.
взагалі роздуване тої малозначної, хотяй по року засідань нередсоборної комісиї тепер
ганої афери до значіня загально-польскої надруковано вже правила, на яких буде скли
справи не є справді без тої укритої цїли, на кано сей собор. З правил сих дуже добре ви
яку натякнено в горі. Щож до уділу дітвори дно, що правительсто дбає не про те, щоб
в такій афері, то осудив еї сам солєнїзант, зробити церкву незалежною самостійною орзаявивши, що не належить звертати уваги мо- ґанїциєю, а про те, щоб все лишило ся так
при ул. Соняшній у Львові.
лодїжи, особливо дівчат на такі факти, як як було і до сего часу: на єго думку церква
і надалі повинна бути на послугах у сьвітсплетня „Мопііог-а“.
скої
бюрокрациї, а духовеньство замість то
— Перенесене. Дирекция ночт перенесла
в і д 1, д о 15. ч е р в н я 1 9 07.
почтового асистента Ярослава Хомицкого го, щоб бути пастирями, повинно обслужува
ти інтереси правительства. Ся думка дуже
Щоденно о год. 8. вечер представлене.
з Галича до Самбора.
— Огні. В Скалі над Збручом згоріло дня ясно проглянув із кождої точки надрукованих В неділі і сьвята 2 иредставленя о 4. год. по20. мая 352 будинків на передмістях Заполо правил. Рішуче значіне на сьому соборі на пол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ Еііе
че і Стара Скала. 102 господарів остало без дано тільки голосам архієреїв, себто тих осіб, представлене. Білети вчаснїйше можна набу
даху і средств удержаня. В огни згинуло мно- що найбільше залежать від уряду. На соборі ти в конторі Пльона при ул. Кароля Людвиго худоби. Причина пожару поки що не ви будуть мати голос і представники низшого ду ка ч. 5.
сліджена. Посуха і вітер утруднювали рату- ховеньетва та мирян, але їх пускати муть
нок, але головна вина розширена пожару туди тільки за згодою висшого диховеньства
спадає на місцеву сторожу пожарну. Сикавка і' вони мати муть тільки дорадчий голос. Ро
нова, куплена за 1.600 К, була попсована, а зуміє ся — висновує »Рада< — що при та лагідної вдачі, розуміюча добре ведене госпо
10 бочковозів находили ся у радних міста. — ких умовах церковний собор не зможе зро дарства сїльского і домашного глядає місця
Вчера в полуднє згоріло в Старих Бродах 9 бити якоїть користи для росийскої церкви. до заряду дому у сьвященника - вдівця або
Більше того — члени єго навіть не зможуть до виручуваня пані. Близші відомости можна
господарских будинків.
засягнути при ул. Замковій ч. 1. II поверх у
— Іспит зрілости в рускій ґімназиї у Льво отверто висловитись про найнекучійші цер
Львові
у пані Турчаньскої, Ж уравска. (2 —2)
ві відбув ся для відділу „А“ в днях від 27. ковні потреби. Бо нравительство, згоджуючись
м ая до 1. червня під проводом дир. Софрона на те, щоб скликати собор, в той же саме
Недїльского. До іспиту приступило 24 учени- час ужило всяких заходів для того, щоб не
ків публичних і 4 екстернїстів. Іспит зложи дати сему соборови змоги щонебудь путнє
ли: Апостол Матвій, Бадан Йосиф, Бережниц- зробити.
оригінальних машин
кий Богдан, Билинкевич Северин, Брилиньдо шитя і гаФту, краский Евген, Височаньский Роман, Вінтоняк
вецких і шевских та
Йосиф, Гузар Роман, Ґумовский Микола, За-

Со1о88еит

в пасажи Германів

Нова сензацийна програма,

Особа в середнім віцї

Найбільший склад в краю

Телєґрами

бтч» мине листу. З а твою посилку, и за все
добри що мені зділавч» преіми усердну дяку.
Прошу тебе приключенньїи листч» тво
єму дорогому братови Олексі пиридати, я до
него зч» тоі причини не адрисувавт» бомчь невнавч» ци прибувт» уже до Львова.
Будь здоровт» и незабуваи
твоего щирого друга
Исидора.
Буковина вч> январі 1867.
Уклони ся бтт» мене цілі, любі громаді.

з дня 1. червня 1907.
Будапешт. Цісар приїде до Будапешту
дня 7. червня.
Дрогобич. В 54. окрузі вибрано посла
ми: С е м е н а В і т и к а і Я н а З а р а н ь с к о г о.
Прага. Посли молодо- і староческі відбу
ли вчера нараду в справі утвореня спільного
клюбу ческих послів. На нараді були і міні

Ч. 24.
Лист Із. Воробкевича до Олекс.

Барвінського,

писаний в сїчни 1867.
Моі мильїи брате Олексо,
Барвінчеку моі хрищатьіи!
Твоі надт» поемою „Черниця" зроблині
уваги правдиві и глібокі, згь нихч» вічитавч» я
твого духа, зч» нихч» пбзнавч» я шо ти критикч» глібокіи, 34» нихч» приконавимся шо твоє
имя разч» сіяти ми на небосклоні нашоі Руси
ясною зірницею. Даі Господе! Ви три братя,
ти Олексо, Осипч» и пбдлітокч» Володімірч»,
три сижі орли молодоі галицкоі Руси, даі Го
споди щобч» наша безталанна ненька много
таких синовч» — дітий мала!
(Дальше буде.)
*) Відповідь на сей лист гл. ч. 34.

машин пончошкових.
Курс гафту безплатно
Приймає до направи
машини до шитя всяких системів.
Цінники даром і оплатно.
ЙОСИФ

ІВ А Н И Ц К И Й

механїх і специялїст
(9—12).

Львів,

Готель

Жоржа

При нагоді побуту 4у Львові поручаємо і просимо не залишити відвідати ро
бітні нашого Товариства.

Одиноке Товариство
для розвою рускої штуки
у ЛЬВОВІ площа Бердардиньска н. 8. (Краківский готель)
виконує у власній

Артистичній різьбарско-позолотарскій робітхи

по приступних цінах хороші, правдиво артистичні церковні предмети як:
іконостаси, вівтарі, кивоти, процесийні образи, проповідниці, рами до образів,
всякі церковні образи і пр.
Народний стиль, народні мотиви, на жадане можемо примінити.

З замовленєм належить звертати ся просто до Дирекциї Товариства

У ДьбобІ. ПЛ. беркардикьска Ч. 8. (Краківский готель).
—

ПРОСИМО

СПРОБУВАТИ.

■—

Перед відданем роботи просимо жадати від членів Товариства леґітимациї.

Видає і відпоЕІдае заГредакцию Лев Лопатиньский.

З друкарні В. А. Шийковского
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