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«Варвеш на о ти і душу ма нарвеш: а не воаьмеш мплостя і міри не ниньиеиі,
бо руехе ми серце і віра рускя_« — 3 Р у е л ж в о в п х псальмі* М. ІНаткеяяча.

ІЦе деякі замітки
до унїверситетскої справи.
(Конець).

Деякі дненники польскі з глузованем кинули ся на споминку в заяві ру
ских професорів про Львівску школу
Станропигійску і висловили ся про сю
школу як щось маловартного, похожу
хиба на рим. кат. метронолитальну шко
лу, що була також у Львові- 'Гимчасом
істория сеї ніколи, з котрою повинні би
с ї польскі дневникарі познайомити ся
хоч би на основі монографії О л. Б а р 
ві н ь с к о го
„Львівске Ставропнгійске Братство*. наведеної також проф.
Ф інкльом в Істориї львівскоі’о універси
тету; признав їй вельми поважне стано
вище в істориї культури східної Ечроии.
Зіснонана в 1586 р. одержала Стакропигійска школа потверджене короля Ж игмонта III. рго Ігасїа<іі8І ІіЬеііз агІіЬиз.
Коли школи в Польщі були приступні
лише дітям шляхти, то до Ставроп. шко
ли приймали дїтий в с і х с т а н і в »убогих за прости - Б іг а бокатих за ріжним датком*, а число учеників було
значне. Внутрішняя устрій сеї школи
був такий взірцевий, що не лише по
служив взором для инших.шкіл братских
на Руси, але й нині міг би служити
образцем для такого роду інституциї.
Подавали там науку грецкої мови, сла
вяньскої, латиньскої і польскої і так зва
них сім вільних наук (агііиіп ІіЬегаІіиш)
а знане грецкої мови було вже тоді там
в ходу, коли в західній Езроиі ледви
почало на сьвіт благословити ся під
впливом відродин наук клясичних, і за 
ходом сеї школи видано першу грама
тику греко-славяньску А ґ е л ь Ф о т е с
(1591 р.), а учителем грецкої мови був
гам дна роки лізнїйпіий Елнсоньский ми
трополит А р с е н і й. Знаменитим учебником славяньскої мови була граматика
С м о т р и ц к о г о , з котрої два столїтя
учили не лише на Руси і в Росиі, але
й в Сербії й Болгариї. Львівска школа
видала многих знаменитих мужів держ а
вних і учителів для инших шкіл
Не
лише Виленьске братство спроваджувало
звідсіля учителів для СВ06І школи, али й
Петро Могила, основуючи школу в Ки
єві, перемінену опісля в Академію, по
кликав зі Львова учителів для латинь
скої і грецкої мови, а молодих учеників
свобї школи вислав для дальшого образованн до Л ь в о в а, до Риму і ин.
академій. Ученики і учителі львівскої

школи Ставропигійсбої занили опісля ви
значні становища, а многі з них були
єпископами, митрополитами або иншими
церковними достойниками н. пр. ученик
а відтак знаменитий учитель грецкої і
латиньскої мови Йоя. Б о р е ц к и й був
митрополитом Київским і Галицким.
Так тамо Ісая К о п и н ь с к и й ,
Сильвестер К о с с о в і инші.
Побіч братства і школи була печатня
заснована тут 1586, котра й до нині
бствує а видавані тут книги розходили
ся по цілій Руси. 6 се найдавнїйша словяньска печатня.
Таким способом Львівска школа
Старопигійска з печатнею була тим огнищем просьвітннм, на котре ми з гор
дощами можемо вказати, як на первов?ір рускої Академії, а тепер повинен
аа тім місці станути україньско-руский
університет, котрий міг би також мати
чимале значінє культурне не лише для
Галичини й Буковини, але й всеї УкраїниРуси.

З бразилїйских кольонїй.
19. падолиста від'їхали зі Львова на
місию межи Русинів в Бразилії о. Константин Сїмків ЧСВВ, о. Авксентий Ол.
Анатоль Титла ЧСВВ., і Брат ЧСВВ. Стефан Будний. В останних днях одержав
п. Титко Ревакович у Львові листи від
оо. Сїмкова і Титли, з котрими ділить ся
з галицкими земляками. О. Титла пише
з Прудентополїс під днем 9. лютого 1907:
»По півторамісячній одиссеї прибулисьмо
вкінци до Бразилії, а ско[ о лишень висїлисьмо в Курітибі, передано нам сумну
вістку про смерть о Роздольского. Вість
ся поразила нас дуже — тим більше,
щосьмо надїяли ся розширити працю місийну не лиш на сталі осідки в Прудентополїс, Ріо Кляро і Люцену, но також
малйсьмб п П.ІЯНІ звиджувати всі рускі
оселі великої Вразилїї. Однак не так
склало ся, як ждало ся. Під нинїшну
пору праця місийна серед руских осель
представляє той сам вид, який був перед
літами. Бо і щож значить ся мала поміч
в особах двох сьвящеників і то кинених
десятки миль від себе? Се як малі
звіздки серед хмарного неба. І справді,
бо поодинокі кольонії бразилїйских Ру
синів представляють деякі єпископства
полудневої Італії, будучи віддаленими від
себе о кілька днів дороги а простягаючи
ся по кілька і кільканайцять миль в дов

Ввквдмть у Львеві що два
крім неділь і рускях .еьвят
о 6 ‘|, год. пополудкв.
Редакцію, адміністрацію і
•кспедниия «Руслана» під
ч. 1. їм. Двмбровсквгв ІХорувідтиі. Експедицня місцева
в Аі'енцмї Соколовского в
пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав сялнвів
ва попереднє застережене.—
Реклямациї неоиечатавів
вільні від порта. — Оголо
шена зим чайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
ки. а в «Надісланім» 40 е.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесени но 30 сот.
від стоїчки.

жину та ширину; попри тім кождий наш
сьвященик працює над 10 — 12 тисячами
народу, котрий стало осів на кождій
з кольонїй, наш сьвященик не має спро
моги спішити з помочию десяткам та сот
кам родин руских, розкинених по усіх
закутках пової землі (не згадуючи вже
про величезні оселі в Аргентині пров.
Амазонас, де Русини по 12 літ несповідані а полишені всякої опіки гинуть для
церкви і народу). Виїзджаючи з Галичини
мусілисьмо вже заздалегідь освоїтись
з тою гадкою, що минуть роки, заки
знова одержимо якусь поміч, а навіть
припоручено нам організувати школи і з
поміж здібнїйших учеників виховувати
собі нових заступцїв місионарів, коли Га
личина вже так обезсилена, що не може
підперти заграничної місиї. Однак хочби І
який ідеаліст, мусить відступити від сеї
гадки.
Звиджуючи по сьвятах Йорданьских
через 2 тижні на кони оселі кольонїстів,
мусілисьмо по кілька годин посьвятити
на візитациї шкіл, яких в самій кольонїї Прудентополїс е 15 заложених о.
Шкирпаном; а хоч результат тих візитаций випав вдоволяюче, всеж таки не
дає сеї запоруки, щоби в будучинї ви
вести з них не то місионарів, але навіть
інтелїґентнїйших кольонїстів, бож учите
лями в таких школах се самі дяки або
самоуки; а інтелігентного учителя дасть
Біг. Посилане дїтий до шкіл бразилїй
ских, хочби до Гімназиї в Куритибі або
Ріо де Жанейро получене з такими ко
штами, що декотрі з сьвідомійших Ру
синів рішили би ся вислати свої діти
для образонаня до Европи і доплачува
ти за них, коби лишень, мож було по
містити їх в якій з руских бурс; раз
тому, що дістали би і відповіднійше ви
ховане в дусі народнім, а по друге: не
треба би побоювати ся, щоби покинувши
свої сьвятощі не посьвятили свій ум на
услуги ворогів. Томуж то о. НІкирпан
тілько ргізів відзивали ся до духа патриотичного
галицкого
учительства,
щоби не дивлячи ся на вигляди материяльні і привязане до родини хоч на
кілька літ поспішили з помочию параньским Русинам, а тим самим дали не голословні докази праці над народом. Тим
то робом через їх успішну працю малибисьмо десятки підготовлених учеників,
котрих відтак безпечно можна би відси
лати для доповнена студий до Европи,—
а з них повстала би руска інтелїґенция
і підпора цароду. Думаю, що може те
пер знайдуть ся одиниці, котрі би в не
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так вигідних обставинах як в Евроні
відважили ся посьвятити свої сили для
піднесена руского народу в Парані, мо
же поспішать нам з успішною підмогою
тим більше, що инші тут народи пр.
Німці не тілько много гроша але і ви
значні одиниці посьтячують для успіху
своїх кольонїй.
(Дальше буде).

Дума на розпутю.
першої, молодецько запальчивої думи, прийшла друга, розважнїйша.
Набравши нересьвідченя, що не так
легко перевести суспільні реформи, як
подумати собі їх, або хоть і виложити
теоретично, друга дума стада важити,
яка їй робота під силу і чого она може
доконати зараз, а що має лишити на опісля. Вислїдом сеї тактики було, що
найважнїйшу а заразом і найтяжшу до
нереведеня квестию аґрарних реформ о
ставлено на разі на боці, обговоривши
єї тілько загально, сказатиб на акаде
мічний спосіб, а приступлено до буджетової дискусиї. Переведене сеї дискусиї
і ухвалене буджету було би першим
конституцийним ділом думи, становило
би важний, реальний крок в еволюциі
росийскої самоуправи.
На вчерашнім засїданю перший за 
нив голос мінїстер скарбу Коковцев. З а 
значив на вступі, що вправдї дума не
має належного досьвіду що до буджетовоі техніки, однак при добрій волі не
обхідні трудности дадуть ся перемочи.
При укладаню буджету міністерство по
ступало з уміркованєм узглндняючи су
мне положене краю. Де яких видатків,
як пр. на сплату позичок, або инших
господарских видатків. Росия не може
зменшити, бо їх зменшене було би та
кож зменшенем доходів. Однак сї дохо
ди не мож на' прелїмінувати за високо
і вводити фікцийні, сподівані цифри в
рахунок буджету. По великих висилках
удало ся остатись при істнуючих жерелах доходів на 1907 р. і покрити зви
чайні видатки доходами, які плинугь з
істнуючої податкової системи. В сей спо
сіб звичайний буджет замикав ся без
дефіциту.
Недобір виказує — говорив дальше
мінїстер — надзвичайний буджет, однак
в сім нема нічого застрашуючого. Зви
чайні доходи не можуть самі собою ста
новити правильного середника для покри
вана надзвичайних видатків. Кожда дер
жава серед таких відносин мусїла би
шукати ратунку в кредиті. Надзвичайні
кредити в потрібні тілько в відділі війни
і зелїзниць та задля вволеня законові!
про елементарні нещастя. Мінїстер висказуе надію, що нормальне жите росийскої
суспільности поверне небавом і кінчить
апелем до думи, щоби спільно з правительством працювала над трудним завданем поправи фінансових відносин; зара
зом просить переказати буджет зараз
буджетовій комісиї.
Посол б. мінїстер рільництва Кужлер,
зі сторонництва кадетів, піддав буджет
подрібній критиці, особливо критикував
некорисно буджети департаментів. Видатки
ПІСЛЯ

опирають ся на 515 ріжних законах, з наша єрархіч суспільно-польска найкраще ад
мініструвала краєм а ми — то лиш якась в і
яких деякі сягають еще р. 184-3. Доходи чно невдоволена голота, — все то або ніщо
держави оперті на посередних підставах або лиш „троха ліпше*, бо ...бо — скажім собі
і становлять величезний тягар для убо правду — бо Романчук не розбив пульта в
нарляментї ^у Відни — а Олесницкий не вибив
гого населеня, коли богатших кляс не нікого в соймі но лици і не дав ся за се ви
досягає ся податкова шруба Обговорю кинути з сейму...
І думку сю висказують не молоді реда
ючи цивільні департаменти, вказав на ктори „1 ромадского Голосу", не горяче купа
зовсім непотрібні уряди, як пр. прасовий ний редактор „І айдамаків", але головний
департамент. Мимо, що жовтневий мані орган „Д іл о "!
Які з сего наслідки ?
фест зніс цензуру, видатки на сей відділ
’У ЦІЛ*М сьв*тї> навіть в найбільше рево
зростають. Великі є видатки на непотрібні люційний час, мусить десь мати своє приста
новищ е розвага і спокійна думка. Колиж ми
відсотки від позичок і на непотрібних викидаємо їх з таких місць, як парламент,
спим і редакция народного органу, то кудаж
урядників.
їм дівати ся ?
Центр і лівиця нриннли сю мову
Коли ми наших послів парламентарних
оплесками, правиця мовчанкою і спора і сеймових не будемо оцінювати після їх умо
дичними окликами протесту. По годинній во! пранї, але після менших або більших скан
далів, котрі вони мають устроювати кулаками,
перерві мінїстер скарбу Коковцев поя то кудаж ми зайдемо? Яку ми реирезентацию
сняв деякі заміти Кужлера. Признавши підготовимо собі в будучім нарляментї і сой
мі? Коли другі народи вишлють туди людий
нерівномірний розділ податків, мінїстер вишколених і приготовлених до умової пранї,
завважав, що в Росиї є мало богатих а тим часом головною чертою нашої репрезен
людий а богато бідних; в инших краях тацій .. буде сама тілько готовість до парла
ментарних скандалів, до кулачного бою, або
пересунене податкового тнгару на замо- як то сьвітла редакция тепер пише „аґітацийжяїйіім верстви дає визначний успіх, в на здібність11, — то що а того вийде ?!
Очивидио вийде передовсім страшна
Росиї не було би з того жадного ефек- комнромітация, і то комнромітация не одиниць,
тонного вислїду. Високі проценти від але цілого народа.
А хтож заплатить за се ? Хто зверне ту
позичок мають свою причину головно
страту народови, коли осьмішена репрезентав тих забуренях в ьраю, які чейже не ция народна, без поважана у других народів,
пранительству можна покласти в вину. прогайнує найдорожший час роботи в новім
здемократизованім, парламенті, час заснована
Дальше відповідав мінїстер що до кве- нових підвалин до нової праці поруч народів,
стиї прасового департаменту і збільше котрі може запотребують нашої помочи і. го
них видатків на него. Пояснене міністра тові будуть у деч'.м і нам помочи, іюслужи-.и,
а ми тимчасом
усю енергію звернемо на
вчинило вражіне на палаті.
скандали в парламенті і на аґітацию поза
;>
Пос. Струке говорив про управненє парляменто.м.
Гриміли, кричали перші посли росийскі
думи в справах буджету, а бесідники в І. думі державній; грозили '.гнівом наро
дним», а тимчасом що вийшло ? Виборений
крайної лівиці атакували буджет.
Поголоски, які в останнім часі кру- протест, паперовий феєрверок і то у народа
якого?! З бомбами і динамітом, зреволюциожили
безнастанно
про
евентуальне нїзованого до споду! І де той гнів народний?!
рознизане думи, стають тепер уступати Хто знає будучність і вгадає взаємини на
ших народних інтересів ? Чи снило ся ко
надії на дальшу єї законодатну діяльність. лись батькам нашим, що зносини наші з КиВ тім зглядї телеграфують з Петербурга: ївом,~Хоямом і т. д, порвуть ся; а тимчасом
Теперішний тиждень порішить, чи дума стануть сини навязувати зносини з Словін
цями з Любляни, Терсту, Зари?.. А прецінь
і взагалі представительство народа в Ро воно так вийшло. Та хто внае, як довго так
буде І і х г ; о тою... І г і ї <чиї гдв» и натиск
сиї дасть ся удержати.

штучної опінії публичної до „острого поступованя* иослів, невдозоленє з їх совісної пра
ці потягне за собою ще одну біду: Лучш і
посли не видержать такої неправди і усту
плять з публичної арени, а суспільність онинить ся в руках мало спосібних, плитких агі
таторів і тогди гире такій суспільности!
Уже донесло „Д іло", що др. Олесницкий
Др. Теофіль Окуневский надіслав „ДЬюперед кінцем соймової сесиї, піднепавши на
ви до оголошеня отеє письмо:
Становище, яке редакция „Д іла" заняла здоровлю, мусів лишити сойм і пійти лїчи'ян
при оцінці дїяльности нашої ренрезентациї в ся: Се так було легко сказано, як би про
парламенті і в соймі, но моєму так фатальне вчерашну погоду. А тимчасом хто вчитав ся
і в консеквенциях так небезпечне, що я — в ті нервові судороги, ІЦО віяли з кожд го
хоть не маю тепер на се богато часу — у а слова, сказаного сим послом в послїднім сой
жаю за свій сьвятий обовязок забрати тут мі, хто довідав ся (простить чей се мені по
слово і звернути увагу і редакциї і своєї су сол Олесницкий). ЩО ІІОСЛ’Д Н у свою промову
спільности на річи, котрі, КОЛИ ТОЇ ПОХИЛОСТІ!, буджетову ВІН М’ Г виголосити лише обложив
на котру редакция поставила суспільну думку ши грудь свою ріґолетмм, хто вчитав ся в ту
— не спростує ся, то силою самої іиерциї го  муку душевву, що віяла зі слів Яворекого,
тові скотитись до Бог зна яких катаклїзмів Богачевекого, Короля, Могильницког», і після
того вичитав в .Ділі» (в своїм органі): „тро
народних.
В 57. ч. „Діла" з понеділка 2а. марця ха ліпше держали ся рускі посли сонмові"
стоїть: „Р ускі посли в нарляментї говорили то вибачайте, не видержить лучша душа такої
гарні опозицийні промови, складали острі за оцінки праці, коли від неї у найлучших синів
яви, робили „ексодуси", а фактично не роби народу серце, розривалось — не видержать
ли ніяких дійсних трудностий нравительству, ніхто. 1 нехай та суспільність буде певна, що
не робили фактичної опозициї і вели політику коли вона не здобуде ся на лучшу, як до те
опортуністичну" - - а дальше: „Трохи ліпше пер, оцінку своїх найлучших синів, то вони
держали ся рускі посли сонмові, але і що до уйдуть, уйдуть вправдї тихо без рокоту, але
їх тактики справедливо сказав посол о. Явор- відвічальність відтак спаде на тих, котрі су
ский в своїй сеймовій промові, що рускі по спільність нашу так настроїли.
І хтож та »суспільність«, що їй єще мало
сли повинні були в соймі в той спосіб посту
пати, аби їх треба було силою з сойму вики хороби Олесницких, тяжких трудів Романчудати (при помочи Іех ІІгЬапякі). І ми дума ків, Богачевских і т. д.. хто вона ? І от сему
ємо, що рускі посли повинні були так посту питаню пора по моєму також заглянути
пати, алеж фактично вони так не поступали в очи.
Чи ся суеп:льність, се той мужик, що
і не старали ся навіть до того довести, щоби
оре папі чорнозем і читає лиш раз на ти ж 
їх викидано зі сойму".
Значить ся, вся та умова та нервова день то, що єму принесуть „Свобода" чи
праця наших послів, що цілі снопи сьвітла .Гайдамаки» ? Чи ся суспільність, се той
смирний сїльский,
що читає
кидала для нроясненя нашого нещасного по сьвященик
ложеня у всіх областях нашого житя, даючи »Дїло» ?!
Н і! Се тота суспільність, що до недавня
нам усім спромогу повести тепер успішно
дальше осьвідомлене мас, вся та енерґія ума сиділа у Кучека і Ценґута за склянкою сьвіі серця, що заставляє противника стидати ся жого пільзнера і питала зайшовшого провінсвоїх діл, що підтяла єго в самих підставах ционала „що там чувати"? Колиж ся сус
правової етики, що підготовила перед недале пільність спровадила ся до своєї льожи до
кою будуччяною зірване тої фікциї, будьто би Гостинницї, стала вона вже диктувати права

Спір о тактику.

з
послам і з цигаром в зуба'х або з патиком ; зик руский, а найбільше в повітах: сокальскім рячу подяку, виручаючи в тім і цілу нашу
від Оілярду в руках кричить:, „мало — мало!" ! 35, горлицкім 33, рогатиньскім і тернопільскім суспільність, бо жертви сі зложені в єї ко
•Так е! Мало, і то дуже мало — але не но 27, борщівскім 21 і сявоцкім 20 громад.
ристь. — При сій нагоді складає товариство
посольскої роботи наших послів, тілько жертакож
щиро сердечну подяку і патриотичним
— З ’ Рускої Бесіди< у Львові. На заг. збо
тви „тої суспільности львівскої!"
Признаю ся: ми на провіициї ждали за  рах Тов-а „Руска Бесіда" у Львові дня 18. колядникам з Кривенького, котрі на будову
дихавшись, що ог-от, щось наступить..., от- с. м. вибрано отсей новий виділ на рік адм. заколядували 33 35 К.
от принесе нам „Діло" великими буквами, 1907: Лев Шехович голова, ілия Кокорудз
— Перед виборами до парламенту. Москво
що та суспільність під впливом тих громо
філи
поставили своїх кандидатів, затвердже
заст. голови, Ілярий Чапельский секретар, о.
вих голосів Олесницкого пірве ся на велике
них їх „Русскою Радою", в отсих сїльских оділо; ждали, коли такі Тломбіньскі переста Стефан Мохнацкий касиєр, др. Василь Гукекругах
виборчих: ч. 43. Н. Санч-Ст. Санч-Гривич
господар,
іїосиф
Дрималик
референт
те
нуть по наших спинах Гуляти безкарно; жда
ли, коли перфідия Абрагамовичв, Пінїньского атр. і Володимир Штогрин бібліотекар. З а  бів ітд. о. Гавр. Гнатишак з Криниці (заст. о.
і Бобжиньского, добираюча ся до самого ступники видїлових: др. Роман Секела, Ми Теоф. Качмарчик). — Ч. 51. Сянок-Лїско ітд.
шпіку народного житя, знайде свою запла
Волод. Курилович (заст. о. Ром. Чайковский).
хайло Волошин і Теодор Жовнїрчук.
ту... І чогож ми дождали ся?
ч.
53. Судова Вишня-Самбір-Комарно ітд. др.
— Зі Станиславова. Надзв. заг. збори тов-а
„Незайманість посольска" — от що тій
Мик.
Антонович (заст. о. Вас. Скобельский).
„Руска Бесіда" в Станиславові відбудуть ся
суспільности заморочило голову!
ч.
54.
Балигород-Ст. Самбір-Дрогобич ітд. др.
Посол — бачите — „незайманий". Йому дня 20. с. м. в комнатах товариства (ул: Ґовільно, а нас могли би трошки не погласкати... луховского 4.) о годині' 7. зглядно 8. вечером Йос. Крушиньский (заст. др. Юл. Сьокало). —
От що!
з отсим порядком дневним: Відчитане прото ч. 56. Печенїжин-Коломия-К сів ітд. др. Вол.
Алеж посол „незайманий" лишень за
Дудикевич (заст. Йос. Ганчаковский). — ч.
свої „заяви" а не за свої вчинки. Тут він о колу з нослїдних загальних зборів. Зміна ста
59.. Обертин-Товмач-Станиславів ітд. др. Лев
днаково займаний як і всякий ипший член тутів товариства. Внески і інтерпеляциї.
суспільности. Значить ся — нічого складати
Аматорский гурток в Станиславові віді Алексїєвич (заст. о. Мик. Винницкий). — ч. 61.
все на послів. Пора перестати просто паси грає дня 6. цьвітня в сали тов. Монюшка Перемишль-Мостиска-Добромиль ітд. Юл. Недерти із своїх послів а самому лишень кри
драму в 5 діях І. Франка п. з. „Украдене сторович (заст. Ілия Батицкий). — ч. 62. Ратикувати.
ва р.-Жовква-Яворів ітд. др. Мих. Король (заст.
Та суспільність наша на се лакома — щастє". Початок точно о год. ІІ38. веч. Весь
бож, очивидно, лекше з блязірованою міною дохід призначений на будову Сокільнї. Споді о. Ів. Головка). — ч. 63. Золочів-Камівка стр,закидати своїм послам мнимий „опортунізм" ємось, що наша нублика, узнаючи потребу як Перемишляни ітд. др. Мик. Глїбовицкий (заст.
як наражувати ся самому на якісь неприе- найскорійшого виставлена Сокільнї, заповнить Гавр. Мулькевич). — ч. 64. Львів-Винники-Гомности.
салю по береги, а то тим більше, що ціни родок ітд. Конст. Павликов (заст. Теод. Ма
От паша суспільність!... Р а п е т єї сігксимович). — ч. 65. Сокаль Броди-Зборів ітд.
сеп.чеа — се вічний клич такої суспіль місць незвичайно низькі,
др.
Дм. Марков (заст. Богд. Процик). — ч. 67.
— Україньский театр в Петербурзі дає ви
ности.
Ярослав-Цїшанів
ітд. др. Ів. Гриневецкий (заст.
А тепер ще кілька слів про ґльосси до стави в театрі Коммисаржевскої і тішить ся
письма Ромаячука в „Ділі". Я далекий від великим поспіхом. Є се труна дир. О. 3. Су Он. Беркут).— ч. 68. Тернопіль-Збараж ітд.
поклонів перед всякими кумирами. Але міра
Стеф. Кульматицкий (заст. о. Олекс. Мирономусить у всім бути. Коли говорить Ро- слова, одна з найгарнїйших і найсьвідомійших вич). — ч. 70. Скалат-Гусятин ітд. Теод. Ґісмапчук, то ми не сьміємо забувати, що се україньских труп. Дня 16. марця вся трупа
' говорить чоловік на склонї житя — житя чи брала уділ у великім концерті Т. Шевченка, совский. — 3 сего виходить, що кацапи по
стого, посьняченого всецїло для добра наро устроєнім петербурскими Українцями при по ставили своїх кандидатів проти кандидатур
дного. Міг Романчук помилити ся. Але як би мочи артистів імператорских театрів. Дире- „Нар. Комітету" в 9 округах, а се в округах
він не помилив ся, у него серце буде всегда
кция відступила також безплатно 25 фотелів чч.: 53, 54, 59, 61, 63, 64, 67, 68 і 70, а крім
чисте. Високо держав він душу свою, а з тим
того, по розбитю консолїдациї,' в окрузі ч. 57.
через чверть віка прапор народний. Коли в партері для послів думи, селян-Українців,
Романчук говорить, -- Русь галицка гово які і пильненько користають з тоїввічливости, Стрий Ж идачів-Бібрка москвофіли оголосили
рить! Се знає кождий від голови держави на запізнаючись з творами добірного україньскі го кандидатуру о. Вас. Давидяка (заст. др. Вол.
-’гооі, до самого долу на снодї. Сего нам ні репертуару. Розпочавши сезон традицийною Дудикевича).
коли забувати не слід!
— Надане презенти. Намісництво запрезен„Наталкою Полтавкою1’, д. Суслов виставив
Др. Окупевский.
зараз на другім представленю новинку: „За тувало о. Володимира Ринявця, гр.-кат. пароха
правду і волю“ драму в 5 діях Коноваленка, в Лісковатім, на опорожнену гр.-кат. парохію
яка мала великий поспіх. Зміст драми — цїсарского наданя в Белзї.
— Діяльна читальня. Дня 24. марця с. р,
який передав „Новоє Времл" в обємистій ревідбули
ся загальні збори читальні в Іванів
цензиї — нагадує собою Кариенкового „Бур
ні,
теребовельского
повіту, на яких вибрано
лаку", тілько що коли Кариенко вкладає в
головою
о.
Песцьоровского,
заступником Д.
оповідане минувшину свого героя, а єго випро
ваджує перед нас на сцену вже як готового Кулика, бібліотекарем Томка Кузика, касиємстителя людскої кривди, то д. Коновалеико рами Нагалиса і Левицкого; вибрано ще двох
виводить перед очи видця цілий розвій суде- заступників, лектора і помічника біблїотекара.
— Календар. В ч е т в е р : руско-кат.: Васи- би сїльского героя Данила. Критик підносить З предложеного загальним зборам звіту долия свмч.; римо кат.: Ізидора — В и я т н и - гру самого дир. Суслова, знаменитого артиста, відуемо ся, що розвій читальні був дуже
ц ю : руско-кат.: Нїкона, Лїдиї; римо-кат.: Він- д-ки Шостаковскої, д. Мавька і иіі. Хор гарний. Членів було: господарів 80, молодїжи
і тапцьорів, яким автор драми також дав на 39, вкладки членьскі виносили 102 К 40 с,
кентия.
— З Калуша. Заходом руско-укр. товариств году до попису, хвалить критика з окрема,як видатки 67 К 21 с. Члени читальні уряджу
вали аматорскі представленя і виставлено
в Калуши відбуде ся в ціло торжественного і гуртові сцени ансамблю.
отсї
штуки: „Тимко капраль" грано 6 разів,
—
Крадїж
в
церкві.
Вечером
дня
24.
марця
відсьвяткованя
пнмяти
найбільшого Генія
„Урльопник"
і „Два домики і одна фіртка"
с.
р.
невислїджений
доси
злочинник
вибив
ши
Руси України Т. Ш евчевка в 46-ті роковини
виставлено
но
3 рази, „Правда все горою" З
єго смертн концерт дня 7. с. м. в салі Л яндс, бу у вікні церкви в Журавниках, львівского
рази,
„Ніч
вефлеємска"
5 разів, доходу з
ііовіта, вліз до середини і вкрав з бляшаної
мана о год. 8. вечером.
представлень
було
451
К
10 сот., видатків
— Руский урядовий язин ухвалили завести пушки 16 К, пів фляшки вина і приготовлену
•’ЗО
К
10
сот.,
на
докінчене
хати видано 237
у себе дальше отсї громади: Вербів (нов. Бе до служби Божої нросфорку а відтак створив
К.
Читальня
посідає
власну
хату з салею і
режани), Селиска (одноголосно на внесене о. Ев. двері і віїк.
сталою
сценою
вартости
1.600
К побудовану
— Руске Товариство педаґоі'ічне, найбіднїйБарткова і Черемхів (пов. Бібрка), Бряза (йов.
з
добровільних
складок.
Читальня
мала до
Долина), Деревня (пов Ж овква), Кудобинцї, ше може зі всіх руских товариств, жиє —
Кабарівцї, Кудинівцї і Монилівцї (цов. Зборів), сказагиб можна — з милостині; членьскі рознорядимости 9 Газет і видавництв. Бібліо
Сторонибаби і Утїшк в (пов. Золочів), Залуче вкладки не покривають навіть і десятої части тека читальні числить 201 книжок. На збо
н. Пр., Княждвір. Матиївцї, Тростянка з Пила розходів товариства. Хоч з року на рік при рах ухвалено з весною заложити крамницю.
— Вісти з рослйскої України. Україньска
ми (пов. Коломия), Волиця барилова (пов. Ка буває товариству членів, то в більшій мірі
міжпарт.
студ. громада київскої політехніки
мінна стр.), Рибно і Слобідка (пов. Косів), Гря зростає число Добродіїв, котрі своїми щедри
скликала
на 28. марця збори, в яких про
да, Містки, Ситихін і Ценерів (пов. Львів), ми жертвами піддержують Товариство і дають
граму
входило
обговорене справи укр. науко
Ж ерниця вижни, Жерниця лижна, Криве і ему спромогу вести дальше почате діло. Тай
вої
термінольоґії
в звязку з новим циркуля
Гворильне (пов. Ліско), Конюшки (пов. Рога і тепер один з таких добродіїв, котрого імени
тин), Вощанці, Вістовичі і Шептичі (пов. Руд- товариству не велено назвати, один з нечи ром міністерства народної осьвіти про украки), Лютовиска (пов. Самбір), Безеїв, Вилбів, сленних руских дідичів жертвував на будову їньску мову в середних школах України і
Ж збче, Зубків, Копитів, Кулечків, Поториця, бурси книжочку щадничу на 2000 К, разом з справа іпформацийної комісиї україньских
Рожджалів, Старгорох, Тартаків і Тишиця підсотками за цілий рік. Імени сего велико громад всіх висших шкіл Квїва.
Адмінїстрация київска розгромила по се
-(пов. Сокаль), Хмелівка (пов. Теребовля), Хо- душного добродія легко догадає ся кождий,
дачків малий (пов. Тернопіль), Остриня (пов. кого лиці займав слїджене за тим, від кого лах всі читальні «Общества грамотности« а
Товмач), Лисинець*(пов. Турка), Белелуя (пов. дістають многі товариства і бурси що року завідуючих бібліотеками обвинувачують скрізь
Снятин), Балутянка, Дошно, Вольна і Волту щедрі підмоги. Патриотичне сьвященьство на- за ширене нелегальної літератури.
В. м. Неджибожі (Поділе) у „второклашова (пов. Сяиок), Башня горішня, Башня до- раївского деканата зложило з нагоди пращаня
сній
школі*
відбули ся україяьско-патриотичні
лїшна, Берова гора, Диків старий, Диків но свого декана Високопреподобного о. Алексанвечерницї.
вий, Залуже, Запалів, Коровиця лісова, Липо* дра Танчаковского 500 К, з чого призначено
Харківека міска рада визначила щорі
вець і Синявка (нов. Цїшанів), Грушів (повіт на будову бурси 300 К, а на школи товарист
чну
субвенцию
в сумі пять тисяч на орґанїЯворів), Теплиці' (пов. Ярослав). Загалом ухва- ва 200 К. Тим своїм звісним, хоч не назва
-лило 489 громад завести у себе урядовий я- ним добродіям складає товариство отсим го зацию людового урїверситету.

Просимо відновити передплату.
Н овинки

4
— Про україньску мову в росийских

ґімна-

ЗИЯХ. Проф. Н. Сумцов присьвятив в 9.037 ч.
„Южнаго Края“ статю справі украївьскої мо
ви й ґімназиї — на підставі недавного обіж
ника міністра народної просьніти. „Сей мінїстерский циркуляр — каже д. Сумцов — акт
високої ваги, і колиб в даний момент его
практичне використане булоб і незначним,
всеж таки єго моральне значінв величезне".
— Торкаючись практичного здїйсненя мінїстерского циркуляра, пр. Сумцов гадає, що
науку україньскої мови булоб можна розно
чати з нового шкільного року у всіх чотирох харківских мужеских ґімназиях в виеших
класах. Ироф. Сумцов на підставі власного
досьвіду і загально добре відомих явищ до
водить, що наука україньскої мови в середиих школах необхідно мусить бути звязана
з україньскою історивю, етноґрафібю, україньскою літературою яко такими елементами,
на яких опирав ся україньска мова і якими
она поясняв ся. Із заведенвм україньскої мо
ви, як предмету науки, разом із тим немину
чо заводить ся цілий комплекс нових наук,
які всі разом ноширяють значно загальний
сьвітогляд середної осьвіти. Накресливши історичний розвиток україньскої мови, проф
Сумцов радить викладати науку літературної
україньскої мови з народним нарічем, знайо
млячи з одного боку із зразками народної
творчости: казкими, думами, а з другого —
з творами
Котляревского,
Квітки, Ше
вченка.
— З Звлїзниць. Міністерство зелїзниць за
рядило безплатне оголошуване телвґрамів віденьского заведеня метеорольоґічного, запо
відаючи імовірний стан воздуха найблизшої
доби, у всіх стациях зелїзничих в часі від І.
цьвітня до кінця падолиста. З сих оголошень
може користати не тілько подорожуюча пу
блика, але також доохресна людність.
— Дрібні вісти. Невислїджені доси злодїі
дістали ся в ночи з недїлї на понеділок до
податкового уряду в Ходорові і хотіли розби
ти вертгаймівску касу, в якій було тоді' 60
тисяч корон. Каси не розбили а в бюрках
не найшли грошей. Потім господарили злодїі
в бюрах суду, який містить ся в тім самім
•домі, але і там ніяких грошей не найшли. —
Фірма »Зіе11а-Ціатапй« пустила по Львові
реклямові картки, на яких з одної сторони в
відбитка 60-коронового банкнота. Одну таку
картку якийсь жидок вже міняв на торзі у
Львові в якогось селянина, але сьвідки осте
регли его перед обманьством. А що тих кар
ток в тисячі в курс'', тому годило би ся, щ о
би наша сїлька інтелїґенция звернула на се
увагу селян, передовсім неписьменних.

С о їо ззеи т

НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
Готель, рестяврация і каварня — р іг ул, Сикстускої
і Косцюшка;у Львові

Приїхали дня 2. с. м.: Турчманович з
Перемишля, С. Кульчицкий з Вощанець, о.
І. Мардерович з Камінки вел., Ом. Константинович з женою з Сянока, М. Коцюба з Тер
нополя, С. Габрусевич з Гедова, о. Ів. Варановский з Дибща, С. Дурбак з Золотників,
С. Кмицикевич з Боберки, М. Глїбовицка з
Старого Самбора, А Билиньска з Ливчиць,
Т. Щур з Підволочиск, Р. Коритовский з Кра
кова, О. Павликовска з Найберуна, А. Конровский з женою з Самбора, о. Корн. Вов
відка з Сернок середних, о. Конст. Кирило і
Бродів, Мария Клосевич з доньками з Тро
стянця великого, др. Йос. Крушиньский з ж е
ною з Перемишля, о. Евг. Громницкий з ро
даною з Золочена, Івап Яковлев з Росиї.

в пасажи Германіє
при ул. Соняшній у Львові.

Нова сензацийна програма,
в і д 15 д о 1. ц ь в і т н я 19 0 7.
Щоденно о год. 8. вечер представлене.
В- недїлї і сьвята 2 представленя о 4. год. попол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ-1.іїе
представлене. Білети вчаснійше можна набу
ти в конторі Пльона при ул. Кароля Людвика ч. 5.

Рух зелїзничих поїздів
важний від 1. мая

1906 після

середно-евро

пейского часу.
До Львова на дворець головний приходять:

Тижневий звіт

Торговельної і промислової палати
про ціни збіжа і продуктів у Львові
від 25. до З і. марця 1907:
за 50 клґ.
8*35— 8 о0 К
Пшениця «
6- 30— 6-50 К
Ж ито
7- 70— 8-10 К
Ячмінь броварняний
7 30— 7 60 К
Ячмінь на пашу •
8-50— 8 75 К
Овес •
0 00— 0-00 К
Гречка
6 50 — 6 75 К
Кукурудза
9 25 -Х6- 35 К
Просо
9- 25—10-00 К
Горох до вареня •
6 -8 0 - 7 35 К
Горох на пашу
6 00— 685 К
Бобик
0 0 0 — 0-пО К
Ленча
60-00—: 0*00 к
Конюшина червона
30 00—37 50 К
Конюшина біла
6000—70 00 К
Конюшина шведска
3000—3500 К
Тимотка •
12-75— 1300 К
Ріпак зимовий
10- 25-10-75 К
Насїне льняне
11- 00—11 25 К
Льнянка
9 -7 5 -1 0 0О К
Насїне конопл.
75 00— 100 К
Хміль

Третя часть Проповідий

3 Іцкан
„ Кракова

12-20* 6-Ю, 140 5-45, 9 05*
2 31*, 550*, 8 45, -30,5 25,
9 30*
„ Підволочиск 7-20, 11-45, 2 20, 5 50, 10 30* •
„ Лавочного
7-29, 11-50, 10-50*
„ Рави рускої 750, 4-50
„ Станиславова 805
„ Самбора
8-15, 1 50, 9 20*
„ Яворова
8-18, 4-37
„ Коломиї
10 05
10-35
„ Ряшева
На Підзамче.

Підволочиск

«05, 11-30, 2-08, 6-35, 10 16

Зі Львова з головного двірця відходять:

До Кракова

12-45*, 1 - - * , 2-45, 6 3 5 *

1005*
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Іцкан
Підволочиск
Яворова
Лавочного
Самбора
Станиславова
Белзця
Ряшева
Коломиї
Рави рускої
Стрия

2 51*, 6 15, 9 20, 2 4 0 , 10.40*'
6-20, 10-55, 2 21, 6 15* 950*
655, 6-—*
7'30, 2 30 6-208-55, 4-15, 10 51
9-10*
1045
405
з-зо
7-25*, 11 35*
11-Ю*

на недїлї і сьвята цілого року о. Петра Білиньского вже вийшли і мінкна дістати у автора

3 Підзамча:

нополі*, по ціні З К за кожду часть.

всякого иншого рода, ілюстровані провідники
розклади їзди ітд. можна набувати через цїцїлий день в міскім бюрі ц. к. державних зе
лїзниць, пасаж Гавмана ч. 9.

„ Підволочиск 6-32, 11-07, 2 3 2 , 6-27*, 10 02*,
в Зарваницї, почта: Вишнївчик, також в книгар
Примітка. Поїзди поспішні друковані іні Інституте Ставроп. у Львові; в книганнї Тов.
черенками товстими; поїзди нічні б назначен.
ім. Шевченка у Львові; в книгарні' В. Добошикь- зьвіздкою. Пора нічна числить ся від 6. год
ского в Станиславові; в книгарні С. Комонєв- вечір до 5. год. 59 мінут рано.
ского (давнїйше братів Яблоньских) в Тер
Звичайні білети їзди як також білети

Контора виміни

8*

ЗЙуткц
, 3
.
1 паперці

можна набуваті в „Сокільскім Базарі** у Львові
і у всіх торговлях вкраю

ц. к. упр. гал. акц.

Телєґрами

Банку
Гіпотечного

а дня 3. цьвітня 1907.
Будапешт. Вчера були збори, скликані
посл. Етвешом і Лвндвльом. Ухвалено заложити нову партию опозицийну, яка протидїлати ме загонистим починам партиї независимцїв.
Букарешг. Доносять, що стан здоровля
ромуньского короля е вельми поважний. Ко
роль омлівав кілька разів і має дуже осла
блене серце.
Петербург. Редактор газети .Берж евія
Ведомостї* дістав вирок смерти від революционерів.
Берлин. З Ґенуї доносять, що в костелі
Сан Тіро вибухла онодї педарда. Шкоди не
було, але між зібравими вірними настав пе
реляк не до описаня.

з фотографіями вязнених академиків, дуже добре виконані, можна
набувати в „Сокільскім Базарі" у Львові но
14 сот. за одну, або цілу серию з 8 карток
за 142 К (з почтовою пересилкою 1 К .32 с).
— Переписні листки

к у п у є і продав

всякі

папери цінні
і МОНЕТИ
по

н а й д е ш е в ш і м курсі деииім не числячи ніякої провізні.

№
*
&
В*

&

з

здою на мішках і без зьвізди, суперфосфати
каїніт калуский, с а л ї.гу лілїйску і всякі насїня
господарскі найпевнїй не купувать в „Спілці
для господарства і торговлї** в Перемишли.
Цінники висилаесь оплатно і даром. — Дирекция.
(10—21).
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Дністер”

Товариство взаїмних обезпечень у Львові, рииои
ч. 10. II п.

шкодовань.

&

я*

Будинки, движимости, тбіже і мишу обезпечає
від огневих шкід одиноке руске асекурацийив
товариство

Шкоди оцінюй „Дністер" 8 місцевими
членами і виплачує нараз признані відшкодовавя.
За 3 літ виплачено 6,474 534 корон від

8*
к»
й*

Штучні навози

Видає і відповідавша редакцию Лев Лопатиньский.

ЯЗ
X
X

Шість І пів ммїонів корон відшкодована;

£

Обезпеченя приймають аґенциї по всіх міс
тах ' більших селах: .Дністер* дає агенти
письменним господарям де еіце не роблять
инші агенти „Дністра- АГонти „Дністра” за
робили провіяні 807.742 корон
„Дністер” уділяв громада .і позички і»
4 прц на закупно сикавок
Поліси „Дністра" приймають при позичках
Банк'краввий у Львові і в Чернівцях Галицка Каса ощадності!, повітові каси ощадности і сиротиньскі каси при судах
Чист/й зиск річний звертає сн обеапсченим
членам, за р 1905 припадав кождо>у члено
ві! 5 при премії до звороту.
На житє обезпечайте ся з Кракінскім
Товаристві тілько через
Днїсіер", промінню
від таких обезпечень дав Дністер" на рускі
іобрлдійні ціди.
Фонди „Дністра виносять з кп цем р. ІНО5
суму 372.538 корон.
Стережіть оя огню!

З друкарні В. А. Шийковского,

хя
х

