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Річний X I

>Цврвеш нн очп і душу н і ннипеш: а не новь.чеш малосте і віри ш- ноаьмеш,
бо руеке ми серце і віра русий < — 3 Р у с л а я о в л х псальмі в М. ІПаткеняча.

Ш,нни1- Експедмция місцева
в Агенції! Соколовското •;«
пасажі Гавсмана.
Рукописи ввертав си.іи т е
на попереднє аастерджпіп» —»
Реклниациї неопрч.ітакі*
вільні від порта. — Оголошеня звичайні приймають
ся по ціні' 20 с. від стпіч'
ки.. а в »Надіслапім< 40 с
від стрічки. Подяки і при
ватні донеценя но ЗО сот
від СТРІЧКИ

способом у тих народів виробляє ся в и б о р ц і в, але т а к о ж
н а пе
встороія іі розвага про нашу нарощу тяглість політики, котра доводить до по р е п о н и , к л а д е н і з п р о т п в
зитивних і реальних успіхів. Навіть під н о ї с т о р о н и . Бо що нам прийде
хожих віком, котрі вже не в силі так і з найлучшого кандидата, коли знаємо
ножу.
V
живо занимати ся і виступати на видінні, так як напевно, що він не иерей іе і
але досьвідом своїм можуть бути придатні вийде на єго місце може й найгірший
(Дальше).
П. Романчук згадав про потребу ви клюбови, не усувають, бо попри них ви противник, к о л и м і г б и в й й т и н нбору специялїстів, та признак, що на жаль робляють ся молоді, сьвіжі сили. Так ш и й к а н д и д а т т а к о ж н е з л и й ?
таких не богато між дотеперішними кан н нр. у Чехів десятки літ був послом Вправдї часом можна а навіть треба на
дидатами і для того вказав на д-ра Р о- нок. др. ҐреГр; др. Ріґер, у Поляків др. се не зважати, іменно тогди, коли не?
м а н а 3 а л о з е ц к о г о, проф. по Черкавский, Яворский, хоч они задля вною особою ходить о рішуче, демснлітехніки, на ем. ґенерал-авдитора 3 а- віку свого рідйо вже промовляли в па страіинне зазначене, або коли та особа
х а р и ю П а в л ю к а і д-ра Я к о в а латі, або у Словінців др. Шукле, Гіовше безусловно і конче потрібна. Але мо
Т у р и н а, лікаря у Відні. У нас одначе і ин., у Німців др. Пленер, Гербст, Го- жуть бути зовсім виємкові случаї.“ .
Одначе політична пристрасть і осо
при виборі кандидатів мало зважав ся на генварт.
У культурних народів уміють цінити биста ненависть не позваляє нашим про
д і і, с н у к в а л і ф і к а н и ю (і що
до знаня нїмецкої мови і що до політич і шанувати нав.ть зробків політичних і водирям предметово оцінити личности, а
ного. хисту і що до заводового знаия народних, тому справедливо висловив ся редакция ,,Дїла“ , як повтаряла все, так
справ), а досить щоби кандидат на вічу славний ческий народолюбець Г л а в і - і тепер безосновно повторила голошеншї
високспариими обіцянками і гороїженем ч е к: „БоЬга Ьис1оиспо8І ргогокотаіі 8Є Дппиньским закид про жандармскі бавдоволив зібраних, забуваючи о тім, що шоиге п а г о д и , у десп ети 8 у у т газіои ґні-ти, якими нібито вибирано п. Барвіньдержавна рада то не віче в Папаївці або г ііу т ш и ги т ." Але у нас на жаль ского, хоч ся подія відносила ся до ви
в Копичинцях, а догьвід вже нераз на суцільність не дозріла _ше на стілько, бору з V ої курні Вол. Ґнєвош а (після
учив, що визначні вічеві бесідники й агі щоби зрозуміти і примінити в житю власного єго гіризнаня і була в держ.
татори в державній раді опісля не здо слова великого ческого народолюбця. У раді спростована). Може оден другий по
були собі ніякого значіня і впливу, а над нас недавно молоденький Назарук, що не сол бути иншої думки що до тактики
хвилевими їх галабурдними виступами знав політичної азбуки, на вічу в Нар. як ось п. при і д р . О к у н е н с к и й
Домі давав науки посивілому в наро висловив недавно цікаві погляди що до
переходжено до дневного порядку.
Але виявляло ся також нераз, що дній і парламентарній службі послови тактики (до того ще вернемо), може в
неоднім похибити, одначе коли стоїть на
сама приналежність до якогось заводу Романчукови.
народній
основі, своєю працею і досьві
Задля висловлених в горі причин
також ще не дав певної квалїфікациї.
Ось н. гір. руека суспільність по останних вказує і н. Романчук в своїх замітках дом зложив докази придатности, тоді
виборах сподївала ся, що вибраний по на потребу вибирана вишколених уже усуване таких людий задля особистих
наносить
шкоду
народній
слом скарбовий радник Янорскнй стане сил парламентарних, хоч се не виклю антипатий
в пригоді рускому клюбови в трудних, чає, щоби війшли нові, сьвіжі сили, ко справі. А такими особистими антипатпдлн загалу руского мало приступних спра трі попри старих могли би вишколити ями і анїмозиями руководить ся і наше
діювникарстно і деякі проводирі п олі
вах скарбових, податкових, економічних. ся. Ось що пише її. Романчук:
О скілько справдили ся ті сподїваня, до
»Про таких, що вже колинебудь тичні особливо супроти п. Варвіньского.
сить заглянути до стенографічних енра- були послами чи в парламенті чи в сон А як про него думають щирі і поважні
воздань, прочитати виголошену промову мі або взагалі ширше суть знані в краю, народовці, на доказ сего наводимо пись
в повній палаті або розслїдити, чи коли я не хочу згадувати, власне тому, що мо горячого народолюбця з Поділи. Ось
небудь забирав голос в комісиях. У нас сус.чільн сть вже мала можність їх пі що пише він :
»Менї жаль несказаний, що таки
взагалі не хочуть сего зрозуміти, що й знати і оцінити. Тілько про двох згадаю
п о л і т и к а є н а у к а , і то вельми сиецияльно, іменно для того, щоби ще самі народовці так нечесно і погано
трудна, що не досить тої о, щ .бн підно раз дати наглядний доказ мові повної обійшли ся з так заслуженим чоловіком
сити л и т е кривди руского народу, але обєктивностл, що мною не рук ІВОДИТЬ як Б а р в і н ь с к п й. Від кількох літ
побіч сего треба також пильно студию- ані який власний інтерес ані особисте у- провадять проти него формальну кам
нати законодатні предлоги, приспособлю подобанв. Ото з бувшими п о с л а м и панію у всіх товариствах львівских та
вати ся до того, щоби опісля не л и т е Денисом К у л а ч к о в с к и м
і Але- в пресі, та кілько разів читаю в наших
забирати голос в палаті і в комісиях, але нсандром Б а р в і н ь с к и м я був в таки народовских орґанах лайки та на
здобути собі потрібне ііриспосіблеііб на антагонізмі і нині я ріжню ся від них пасти на сего чоловіка праці та носьвяреферента.
поглядами тай не стою з жадним нтвіть ченя для справи загальної, така мене
Такого знаня політики яко науки, в ніяких товариских зносинах. А однак бере досада, що бурить ся в мені всьо,
і д р у г и й бо бачу, що таки самі народовці справу
такого доськіду парламентарного і вправи, я уважаю, щ о о д и н
а крім того політичних зяакомств і звя- б у в б и п о ж а д а н и й і п р и д а т  загирюють. Варвіньского знаю від стузий не набуває ся ані за. рік, ані за два, н и й в н а ш і й р е п р е з е н т а ц и і. дентских часів, роботі єго нридивляв ся
але цілими роками. Тому то політично
„І ще одно: При сгавленю канди я не тілько оком ентузияста-студента,
-зрілі народи вибирають послами таких, дата треба також на те дивити ся, які але й добрілого критичного чоловіка і
що вже перейшли добру школу і пра в і н м а є ш а н с и п е т і л ь к о з скажу щиро, що у нас людий як Барна н а с т р ій
н а ш и х віньский не богато. Национальна самоктику парламентарну, а не попиків, і тим о г л я д у

Гожі

сьвідомість Тернопільщини, розвій народовских товариств львівских, се заслуга
Барвіньского, не рахуючи в то вида
вництва Істор. Бібліотеки та шкільних
книжок, а крім того ще і добродійність
соткам приватним людям, котрі потім за
тое все на него кинули каменем та публично в дневниках шкалювали. Ми ще
«е стряслись з позісгалостий невольницкого панщизняного ярма та і для
того страшно п ід л і! Самі ліниві, завиду
ймо авреолї, котра мимоволі оточує на
ших пОсьвячуючих ся діячів, тож потім
кидаесь на них болотом, бо шкода нам,
щоби когось величано за справдешні з а 
слуги, коли ми самі величаємо себе за
ніщо. От сих кілька слів вирвалось під
напором болю, що такого чоловіка не
уміє і не хоче наша громада належно
оцінити«,
(Дальше буде).

Що про нас пишуть?
Віденьский кореспондент »Сгаз-у«
застановляючись над будучим уложенєм
відносин в австрийскім парламенті, об
говорює широко квестию нїмецко-руского союза і каже між иншим: «Загальне
голосованє передовсім звернене в «сфе
ру посїданя* Німців, бо они хотяй ста
новлять далеку меншість супротив славяньских народів, то все таки мають
найсильнїйше розвинений середини стан,
що в своїх руках держить промисл, торговлю і капітал. При курияльній засаді
була отже парламентарна перевага Нїм
цїв по части оправдана і можлива до
держана, а при загальнім голосованю
вже тепер показала ся в перспективі ма
ра «славнньского бльоку*. Тож лібераль
ні нїмецкі круги почали оглядати ся за
атутами в будучій парляментарній грі.
»Що такий атут в злуцї з Русинами най
дено сгосунково досить пізно, бо д 0п е р в а н о у х в а л е н ю виборчої ре
форми, еьвідчить — отверто кажучи —
дуже зле про політичний нїмецкий змисл
— однак найдено єго. Підчас розправ
про виборчу реформу Німці не здавали
собі досить ясно справи з ситуациї і
майже не боронили руских жадань. Вла
стиво гадка нїмецко-руского союза пов
стала передовсім між Русинами, а «X.
£г. Рге8§е« перша зрозуміла єї і віддала
ся на єї прислуги. Можна припустити,
що загал австрийских Німців тілько то
му не подумав про се, що не доцїнив
руских політиків...« Розуміє ся, що автор,
яко противник такого союза, відмовляє
ему всяких моральних основ, забуваючи
який то довгий час польска політика
обертала -ся довкола нїмецкого союза,
як єго найвірнїйший сателіт.
Але до чого зміряє ціла допись
«Сгаз-у*, показує ся доперва з кінцевого
уступу, де сказано: «Німці примилюють
ся до Русинів, бо числять, що руский
клюб в палаті буде числити трийцять і
кілька членів, що отже при єго помочи
•перемінять ся в більшість. В сих обста
винах кождий мандат, страчений в ко
ристь (!) Русинів, має далекосягле значінє. Сі зпомежи нас, котрі в непонятім
заслїпленю і мягкости кажуть тут і там

не ставати впоперек руским кандидату
рам, не журять ся про науки, виплива
ючі з істориї (!) і не бачать' безпосередної небезпеки, яка грозить цілому нашому
становйску в Австриї, а по части і в
сьвітї*.
Одним словом «Сгаа* видає команду
з Відня: Поляки, хапайте скілько змога
руских мандатів, щоби они нем али з чим
показати ся перед Німцями. А як то ми
приступаємо до виборчої акциї в виду
такої польскої команди! Пожаль ся
Боже...

Польска демокрация.
Як виглядає польска демокрация,
рекрутуюча ся з репрезентантів міст,
а 1а Малаховский, Свєртня і др. і якими
засадами поводить ся вшехпольска фракция, прикладаюча до себе назву «народових демократів* під проводом Ґломбіньского, Цєкьского і т. д. — про се
вже і говорити не варто. Ті панове рік
річно обходять мов на глум річницю 3.
мая польскої конституції,- яку величають
як найлїберальнійшу свого часу в Ечропі,
а своїми цілорічними ділами на кождім
кроці завдають брехню всяким засадам
демократиї і суспільної справедливосте
Однак ті обходи згаданої конституції є
все таки знаменні для польскої демокрациї, бо як тамта остала завеїгди мертвою
буквою на папери, без найменшого значіня для житя польскої суспільности, так
і теперішний демократичний стяг є у По
ляків пустою вивіскою без всякого ідей
ного змісту і значіня.
П оказує ся се на людовцях. Они
одні остають в опозиції до Олігархічної
кліки, они одні заступають ся за інтере
сами польского хлопа, они одні ведуть
борбу против двора, они одні видають
ся як не за приятелів то бодай за сира
ведливих і безсторонних „польских братів“ супротив Русинів. Але як в сути
річи виглядають ті їх засади, якими за 
душевними бажанями неренята їх по
літична діяльність,
виявляє
сповідь
Киг^ега Імготузкого при нагоді заведена
нового закона в справі урядової мови
автономічних властий..
„Колиб двірскі обшари — пише орґан людовцїв — получено з громадами,
як сего вже стільки л іт даром дома гає
ся „Роїзкіе ЙігрппісіїРо Ьийотуе“, дуже
богато, а може й більшість тих громад,
які тепер заводять руску урядову мову,
булиб лишили ся при урядовій мові
польскій. Пригадуємо, що властитель об
шару, прилученого до громади, є ра
дним без вибору,, отже мав би, тепер в
критичній хвилі, внлцв на польских селян, що засідають в громадскій раді.
Пригадуємо, що по дотеперішній гро
мадскій виборчій ординациї властитель
двірекого обшару, злученого з громадою
в богатьох громадах сам міг би творити
перше виборче коло і просто іменувати
(бо про вибір в таких умовах властиво
нема мови) третю часть громадскої ра
ди, а тим самим разом зі своїм вірильним голосом легко утворити польску
більшість в раді навіть по селах з рускою більшосте». А там, де більшість гро-

мадских виборців польска, властитель
обшару міг би витворити польску- квалі
фіковану більшість. Ч ерез те відділене
двірских обшарів від громад мстить ся
тепер дуже болючо на национальній по
літиці краю і віддає польску людність
в богатьох мішаних громадах на „Іир
гиіепіааеуі*. — йаріепіі ь а і!

« Н

овинки

.

— Календар. В п я т н я ц ю : руско-кат.: Йоапа лїств.; римо-кат.: Юлія. — В с у б о т у :
руско-кат.: Ігватия; римо-кат.: Юстина.
— Духовний концерт на дохід «Народної Лїчницї« відбуде ся ниві в четвер в салі „На
родного Дому"; сей концерт будить загальне
зацікавлене, так як рідко коли можна почути
нашу чудову церкову музику в такім гарнім
виконаню. Початок о 7 ’/г Г°Д— Руский язик урядовий завели дальше отеї
громади: Гиновичі і Потутори (пов. Бережани).
Глїбовичі великі (пов. Бібрка). Зубрець, Коро
пець, Порхова, Помірцї, Ріііипцї і Залїщики
малі (пов. Вучач), Черннтин (пов. Городенка),
Попелі (ііов. Дрогобич), Розношинцї, Воробіївка, Токи і Скорики (пов. Збараж), Заболотівцї (пов. Ж идачів). Красносельцї і Риків
(пов. Золочів), Хотинь (пов. Калуш), Рівнів,
Острів, Новосїлки, Баиюнин, Таданє і Дернї’в
(пов. Камінка стр.), Пядики. Добровідка і Ка
мінна мала (пов. Коломия), Ріпник (пов. Ко
рисно), Ррабовець, Валнва і Стібенце (пов. Пе
ремишль), Гпильче і Литвинів (пов. Підгайцї),
Марківка (пов. Печенїжин), Озеряни і Стасева
Воля (пов. Рогатин), Лавриків і Улицко зару
бане (пов. Рана руска), Волиця Козина (пов.
Скалат), Первятичі (пов. Сокаль), Комарів
Олексичі, Побук, Тишовниця, Труханів і Ярушипї (пов. Стрий), ГІетроша Воля (пов. Стри
жів), Домаморич (пов. Тернопіль), Гвоздець
(пов. Турка), Криве і Подеміцина (і;ов. Цїшанів), Бердихів і Підлуби (пов. Яворів). Всіх
громад, які ухвалили завести руске урядоване,
зголопіеіїо доси 922. По повітам представляв
ся та справа ось як: Найбільше громад завело
руский язик урядовий в повіті: Сокаль 40 і
Рогатин 38. Потім наступають новіти: Стрий,
Тернопіль і Зборів по 34, Горлиці і Самбір по 33, Бібрка 31, Сянок 29, Камін
ка 27, Мостиска 26, Борщів і
Перемишляни по 25, Цїшанів і Косі в по 24, Бере
жани 23, Грибів 20, Золочів 19, Станиславів
і Ж идачів по 18, Бучач, Долина, Дрогобич,
Яворів і Львів по 17, Броди 16, Городок, Ясло, Перимишль і Рудки по 15. Калуш і Тов
мач но 14, Коломия, Турка і Залїщики по 13,
Ліско, Снятин і Збараж по 12, Підгайцї 11,
Богородчани, Скалат і Ст. Самбір по 10, На
двірна 8, Гусятин, Печенїжин і Ж овква по
7, Рава руска 6. Городенка і Теребовля по 5,
Чортків і Ярослав по 4, Березів і Коросно по
З, Добромиль і Стрижів по 1 громаді.
— Львівскі Русини перед Еиборами. В льокали „Зорі" була вчера передвиборча нарада
львівских Русинів під проводом ем. радника
Ріпецкого. По промові о. Стефановича, п. Рожаньского та проф. Ш ухевича ухвалено поставйти отеї рускі кандидатури: в І. окрузі
міста Львова п. Василя Нагірного, в II.
і IV. окрузі д-ра Евг. Озаркевича, в VI. Івана
Левиньского, а в VII о. Лежогубского. На III
і V округ поки що не поставлено кандидатур.
Голосованє Русинів на тих кандидатів мав
служити до обчислена руских голосів.
—- Зараз, чи за 14 днів по оголошенні обовязує закон про урядову мову в галицких автономічних властях ?
Польскі
дневники
твердять тепденцийно, що зараз, за ними по
вторяє се безкрі.тично „Дїло‘« і „Галичанин",
однак ми обстаємо при нашім твердженю,
що всякий краєвий закон входить в житє з
15. днем по оголошеню єго в Вістиику краввих законів, хиба що инакше виїмково по
становлено в самім законі. Ся справа наби
рає для нас в сім випадку практичного ана-

з
чіня і тому повинно би сз докладно провіри- зять щорічно щОнаймейШе сорок мілїонів ко нариї в Тернополя, (заст. Франц Соболяк,
ти ся, щоби некладено незаконних запор ру- рон з зарібків з Прус і північної Америки! селянин з Максимівни); ч. 69. (Теребовля, Михови руских громад за рідною урядовою Майже анї один Мазур, не їде до Канади анї кулинцї, Чортків і т. д.;(др. Ян Соха, заступ
мовою.
нігде за море на лоселецв. Мазури їдуть лише ник прокуратора у Львові, (заст. Людвік Нос,
— Товариство св. РаФаіла для охорони рус- на зарібки, лишають родину в краю на ґрун бурмістр з Чорткова).
Ских емігрантів (у Львові ул. Коперника ч. ті. Чейже і наші люди возьмуть раз нримір
— Ріжні вісти. Комітет україньскої акад.
36) — про якого основане збула гадка в 65. з практичних вже і розумних наших сусідів молодїжи у Львові скликує на день 15. с. м.
ч. „Руслана" мав якраз тепер велику задачу і пізнають, куди стежка в горох! В тій бла віче всіх укр. академиків в справі вписів на
перед собою. Доходять нас сумні вістки, що годатній цїл.и прийдім з помочию новозасно- львівскім унїверситетї. —- Аматорский кру
декуди знов прокинув ся між нашим наро ваному нашому . Товариству. — словом і ді жок Тов-а ім. Котляревского відограє в субо
дом так шкідник для нас переселенчий рух лом, тим більше, що грозить нам і канадий- ту 20. с. м. в салї »Яд Харузім* штуку Бєрн(іменно емігрують з деяких сторін прим, з ска і нещасна бразилїйска тай арґентиньска сона «Молодята* і штуку Чехові «Ювілей*.
залїщицкого і городиньского та пн. повітів еміґрация. — Всі часописи просить ся о по — Учениці з інтернату СС. Василиянок у
до Канади на поселене). Цїлию отсего това міщене отсеї нотатки зі Згляду на загальну Львові уетроїли онодї вечерок в честь Т.
Шевченка. Присутні на тім вечерку гості вириства є опікувати ся рускими емігрантами вагу справи. — Ґезґраф.
і звертати повсталий рух так, щоби се було
— Передвиборчий рух. Вшехнольска Насіа сказують ся дуже похвально про се відсьвяткоз найбільшою користию для еміґруючого і К агобоиа затвердила поки що отеї нольскі ванє памяти Тараса молоденькими донечками
. ,
для нашого народа. Знаємо, як убийчою є кандидатрри у східній Галичині: В м і с к и х неньки-України.
для нашого народа всяка переселення еміґра округах: ч. 33 (Золочів, Зборів, Озїрна ітд.)
— З льзівскої архіепархії. Канонічну інстиция, де то мужик продає рідну землю і йде др. Йосиф Ґольд, бурмістр зі Золочева; — ч. туцию дістали оо.: Іван Кулицкий на парохію
з цілою родиною раз на все з краю за моря, ЗО. (Ж овква, Рава руска, Сокаль, Белз ітд.) Луку малу, Ігнатий Юхнович на Тухлю, Іван
руйнує ся кидаючи сотки й тисячі в море на др. Стан. Старжиньский, професор університе Пачовский на Струтин вижний, Теодор Кокоштовний перевіз цілої родини а тим зви  ту у Л ьвові;— ч. 34. (Розділ, Ж идачів, Бібр- ваЛьский на Скоморохи старі, Володимир
чайно марнує ся і пропадає. Тож і згадане ка, Бурштин, Болшівцї ітд.) Давид Абрагамо- Лешньовский на Куличі. — Завідательства
Товариство уважає за свою ціль опікуватись вич, бувший презес кола полі,свого; — в одержали оо.: Йосиф Филипович в Урлові,
еміґрацийним рухом в тім напрямі, щоби від с ї л ь с к и х округах: ч. 51. (Сянік, Риманів, БогдаїйОхримович в Корчинї, Клявдий Снївернути наш нещасний нарід від тої нерозу Буківско ітд.) Бартломєй Фідлєр, селянин і жиньский в Явчу, Василь Владичин в Устю.
мної переселенчої еміґрациї, і звернути єго війт з Боська коло Риманова (заст. Адам Пи — 0. Йосиф Мизь, бувший завідатель парохії
до розумної, рациональної заробковиї часової тель, ироф. Гімн, в СяноЦЇ)', — ч. 53. (Судова в Озїрній, одержав сотрудпицтво в Курівцях
еміґрациї, де то їдуть поодинокі сили робучі Вишня. Рудки ітд.) Антоні Суруфка, ексінспе- коло Воробіївки. — Презенти одержали оо:
без родини і не продаючи рідної землі; за  ктор податковий з Рудок (заст. кс. Ватулє- Василь Владичин на Устє, Іван Барановский
робляють в Прусах, Саксонії чи в Сполучених вич з Фельштина); ч. 54. (Балигород, Люто- на Мужилів, Володимир Мармаш на Ясниска,
Державах північної Америки гроші а відтак виска, Ст. Самбір ітд.) Ян Зараньскиіі, гірни ІОвеналь Білиньский на Помоняту, Омелян
вертають і улїпшують господарство тай купу чий радник з Дрогобича (заступник Юлїян Гавришо на Дрищів, Володимир Марчак на
радник
судовий з Самбора); Балнчі нагірні, Евстах Скоморовский на
ють собі землю в ріднім краю. Такий, так Ґіжовский,
корисний для краю й нашого народа зарібко- ч. 55. (Войнилів, Долина, Рожнїтів іт<і.) Сте- Мшанець.
— Реґуляция Сьвічи. Відкликані в еїчни с. р.
вия рух вже потрохи починає декуди брати фан Ціпеер, люстратор державних лісів з Доверх над давною погубною нереселенчою емі- бромилн (заст. Здзїслав Каміньский, завіда- водно правні доходженя і експроприяцийні
ґрациєю і дасть Бог, при успішній дїлльности тель салїн в Ланчинї); ч. 57. (Медицині, Стрий, розправи зглядом проектованої реґуляциї ріки
того товариства дасть ся може зовсім звер Ж идачів ітд.) ґр. Фридерик Скарбек, куратор Сьвічи з области громад Ж уравно, Побереже
нути нашу еміґрацийну филю виключно на скарбківскої фундациї (заст. Каз. Янко, судо Мельнич і Володимирцї відбудуть ся в грома
розумну зарібкову еміґрацию. До успіху тої вий радник з Глиннн); ч. 59. (Обертин, Тов дах Журавно і Побереже дня 26. цьвітня, а в
праці потреба однак співдїланя як найшир мач, Золотий Потік, Станиславів ітд.) Адольф громадах Мельнич і Володимирцї дня 27.
.ти х верств нашої суспільності! а передовсім Целєцкий, дідич з Городенщнни; ч. 61. (Пе цьвітня с. р. Технічний проект разом з описом
нашої сїльскії і провінпиональної ітелїґенциї, ремишль, Мостиска ітд.) др. Влад. Чайковский, можна переглянути в старостві в Ж идачеві,
яка стикає ся з народом. Всі ми повинні тя  презес ради повітової з Перемишли (заст. а експроприяцийні плани в громадских уря
мити, що нїчо так не підриває наших сил, кс. др Ян. Лабуда з Перемишля;; ч. 62. дах в Ж уравнї і Мельничи та в канцеляриях
як ю т а нерозумна переселення еміґрацин, (Рава руска, Угнів, Яворів, Ж овква ітд.) Ян двірских обшарів в Мельничи і Володимирцях
яка тепер ще на жаль декуди нищить наш Дучиміньский з Волї висоцкої (заст. Тадей Ри- до дня 24. с. м. Заміти против сего проекту
нарід. Колиж удасть ся нам звернути ту біцкий, начальник суду в Янові), ч. 63. (Золочів або наміреного вивласненя можна вносити до
іпкідну еміґрацию на часову, зарібкову, то о- Буск, Камінна струм, і т. д. Каз. Обертинь- того дня на руки староства в Ж идачеві або
бертаємо то так шкідне зло в великий поря ский, дідич зі Стронибаб, (заст. Володислав ири комісиї на місци.
— „Руска Захоронка* в Ярославі. Пишуть
тунок для нашого народу. Нарід наш заро Дембский, судовий радник зі Золочева); ч. 65.
бляючи за границями краю гарний гріш, вер (Сокаль, Зборів, Броди і т. д. (Владислав Ґнє- нам з Ярослава; Ділимо ся відрадною віст
тає просьвічевий з грішми (научить ся інтен- вош, дїдич з Кутів, (заст. Мариян Кравс, су кою, що дня 2. с. м. завязав ся комітет в
зивної праці) тай докуповує собі тут ґрунту! див з.Сокаля); ч. 68. (Козова, Терпопіль, З б а  цїли введеня в житє „Рускої Захоронки" для
ї Знаємож прецінь, що Мазури галицкі приво- раж і т. д. (Ян Заморений, проф. учит. се.мі- дїтий міщан і робітників міста Ярослава. За-
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Матерїял і» істо|іііі жп Галичан
з Іітанш.
Ч. 10.

тримаетея и зі. мовою лишень шаха граетця,
того дух'ь слабьіи не орігіналньїи, то не має
власної самобьітности, того діти мізерні и гебнугь на сухоти.
Орлеку моі сижьіи123 добрітко моя дорога
до чого тотьі виликі почтові відатки ? и все
для мене? Знаю я добре шо молода редак
ція и алумн'ь много грошьій немаюті,, тому
тебе щере прошу не франкуй, не плате нічого
шо до мене посилавші,.
Зббравьімь екблка пародньїхь колосові,
и сгіливт, для тебе моі Орлеку маленькьіи ві
ночокт,, привитай єго моі братінку бо для те
бе єго елливьім’ь, як ь тебе гди котра квіточ
ка потішитт, погадай на твого друга Исидора.
Абьіст, не мисливі, шо вт, моеігь пожертво
ванію якіс чужостраниьі квіти знаходятця,
тому послухай зі, котрий опе силетинни:
N0. І.
1) Гей орле орле сижьіи соколи
2) Моя хата деревяна, моя хата кра
їна....
3) Гей у лісі краї дороге зацвила
[калина...

Лист Із. Воробкевича до Д. Танячкевича,
писаний 1865 р.
(Дальше).
Як’ь кожда нтечка єнакшьіи голосі, має,
тан ь и ті люде котрьіхь серце бблши чувствуе ніж ь тьіхч, другихт, и за то ихь люди
поетами називають. Світі, западетця а горобецт. вое горобцемі. будиті., защебетати які.
соловейко во віки ненаучетця. Співаві» Ш ев
ченко по своєму, Пушкіні, по своєму и кождьій, кождьій, З'Ь тьіх-ь славньїхь ноетівь кождьій співаві, тьімт» голосом'ь якого зі. Божоі
руки доставі., и я колібрі мижі брламьі моі
голось маю и ньім'ь такі, співаю які. серце
каже. Хотяй я щи молодий но горе и недоля
щаста (зчаста) з ь много дружилися, наша
сумна исторіа, наст, сумньїи духт, народний N0. II.
и другі нодобньї причини силують мене жал
кьімт. голосомт. заспівати, сентіменталнбсть
які. ти ю називавші, далино бтт, мене, по
добрьім'ь смотренію пбзнашт, моі орлеку шо N0. III.
черезт, усі моі піснІ-думи миланхолічньїи духт.
провіваетть. Кождий по рвоему співає, а кто
надто ритму, риму и мисли другихт, поетбв'ь

N0. IV.

1) Тамі, на старі гребле там і, мле[ночок мели...
2) Гореж мені горе, нищасная доле...
3) Дубі, на дуба повалився, сені, из
[неньков посварився.
N0. VI. 1) Продай мати коня, продай воро
жого
2) Голосі. Коломейки.
Посилаю тобі такожт, екблка пісені, для
хору и 5о1о співу, меже другими и „Тебе поем'ь“ зч» моі літургій котра теперт, в Відню
кощомт, нашого фонда друкуетця — лиш’ь тя
прошу як ь ребка техо мовчати, не каже тер
емі. другемь-співакам'ь кто то уложилт,, які.
заспівають нознашт» шо вт, тьімт. пінію про
віває якьісь духь, котрьіи значне розлючаетця бть духа церковнаго співу П. Бортнянскаго, наша церква не єсть театромт. али домом'Ь
Божемь.
Може поіду орди брати до Черновецт. на
місце Г. Мартиновіча, гей ненохочую бо моя
1) Гей у млені у млені сподобалося жена слабенька и вт, місті довго нежилаби
[мені може пбиду щи вище у волоокі горе... за все
2) Думка: Нлеве чаіка по Дунаю, дай тебі ньпешу и мою адресу означу.
(Дальше буде).
£мьі Б,оже шо гадаю.
І) Чему коню воду не піешт,.
2) Ах фортуно нещаслива шо те ві[рабяешт,
3) Ж урила ся попадя своєю бідою.

N0. V.

1) Хожу, блужу по над берега...
2) Будь здорова моя люба...

. »•
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хоронка стояти буде під опікою СС. СлужеОниць Пр. Д. М. Головою тимчасового комі
тету вибраний о. Кипрвян Хотинец'.іий, тутеїпний нарох. Позаяк комітет рішив ся як
найскорше захоронку ввести в жите, а сего
року в осени розпочати будову дому на ту
цїль а не маючи відповідних фондів на се,
тож отсею дорогою просить нашу П. Т. натриотичву Публику прийшли ему з помочию ХОТІ»
би найменшими датками. Дорогі Родимцї, не
відмовте нашій просьбі, поможіть нам — не
знаєте, як тут на окраїнї рікрічно сотки на
ших діточок виховують в чужій нам подібній
інституциї, тратить любов до сьвятого нашо
го обряду, а тим самим страчені для нашого
україньского народу. Тож най сей голос не
промине без гомону. Ласкаві ж-ргви просить
ся присилати на руки о. Киприяна Хотинец
кого, пароха в Ярославі. З а комітет: о. Еиприян Хотинецкий. голова. Лнатоль Стрийскиіі
секретар.
— Д ііб н і вісти. Музей ім. Дзєдушицких у
Львові віддано знова до ужитку звідуючої
иублики. До загального звиджуваня отворений
є в неділю від 10. до 1. год. і. поверх, а в
четвер від 10. до І. год. І і И пов. з виїмком
лат. свят, припадаючих в ті дни. В инші дни
тижня з виїмкою суботи можйа звиджувати
музей, зголосившись перед тим V заряді. —
Молоді люди, що покінчили студиї на техні
ці або в рільничій академії у Відни, можуть
дістати посади комасацийних асистентів в XI.
ранзі, а ті, котрі не мають ще іспитів, або
скінчили тільки промислові школи, можуть
дістати місця технічних помічників. Зґолошувати ся треба у аґрарного комісара у Львові,
ул. Куркова, ч. 4. II. поверх.

Телєґрами

НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
Приїхали,.дня 10. с. м.: М. Маличовска з
Тернополя, о. Грицик з Сокаля, Ант. Лисяк з
Дрогобича, о. Ів. Чмола 'з Улашкевець, Ольга
Малпневска з Грималова, Нуся Лопатигіьска
з Тернополя, др. Теод. Галїп з Черновець,
Лев Факш з Рожанки виспня.
іЖ
і
і

Ліаі
.«Ж

Всілякі
К У ГІ О Н II

й

х

в пасажи Ґерманів
при ул. Соняшній у Львові.

Нова сензацийна програма,.
в і д І . д о 1.5 ц ь в і т н я 1 9 0 7.
Щоденно о год. 8. вечер представлене.
В неділі і сьвята 2 представлена о 4. год. попол. і о 8. год. вечером. Що пятницї Н ідй-Ш е
представлене. Білети вчаснїйше можна набу
ти в конторі Пльона при ул. Кароля Людвика ч. 5.

і

ЗІ

Трета часть Проповідий

ВІШ0С0В9НІ цінні папері
виплачує без потрученн провізні
або коштів

4*7 на неділі і сьвята цілого року о. Петра Білинь-

Контора виміни
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БАНКУ
й
Г і п о т е ч н о г о. й
й
ц. к. упр. гал. акц
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ского еже вийшли і можна дістати у автора
в Зарваниці, почта: Вишнівчик, також в книгар
ні" Інституте Ставроп. у Льеов1; в книганнї Тов.
ім. Шевченка у Львові; в книгарні" В. Добошикьского в Станиславові; в книгарні" С. Комоневского (давнїйше братів Яблоньских) в Тер
нополю по ціні З К за кожду часть.

г

Кутки
паперЦЇ

4 І При
"Ж І ,

можна набувати в „Со*
кільскім Базгрі“ у Львові
і у всіхторговлях вкраю.

нагоді побуту у Льконі поручаемо і просимо не залишити ьідвідати робітнї нашого Товариства.
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Одиноке Товариство
для розвою рускої штуки

2
СС

у ЛЬВОЗІ площа Бердардиньска ч. 8. (Нраківский готель)

з дня 11. цьвітня 1907.
угор
ского сейму підчас розправ над реформою
шкіл ромуньскнй посол Вайде обидив Мадя
рів неполітичним викликом. За то ухвалено
уділити єму нагану. Проти нагани голосували
всі немадярскі посли.
Петербург. Звісний писатель Короленко
і много иніних інтелігентних горожан в полтавскій Губернії дістало від чорносотенців ви
роки см^рти.

С о їо ззеи т

Готе.т», рестіврацяя і казаряя — ріг ул, Сикстускої
і Косцюшка у. Львові

виконує у власній

Будапешт На вчерашнім засїданю

Артистичній різьб рско-иозолотарскій робітки

по приступних цінах хороші, правдиво артистичні церковні предмети як:
£
. Я

О
я
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н
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03

а
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і л л г а з л , в ів т а р і, ивоти, процесийні образи, проповідниці, рами до образів,
всяі цзрз8 ні образи і пр.
Народний стиль, народні мотиви, на жадане можемо примікити.

З замовленєм належить звертати ся просто до Дирекциї Товариства

У /ь б о б і, ПЛ. §ерхар9икьска Ч. 8.
ПРОСИМО

(Кракінский готель).

(Кілька сліз правди д-рови Щуратови).

(Дальше).
Наперед робить мені др. Щ. закид, що
я покликуючись на висказ ироф. Антоновича
про баламутність літописи Биховця, забуваю
сказати, що він відносить ся не до цїлости
сеї літописи, а до еї казочної части по часи
Мендевого. Отже на се я вдповім, що не мав
я на цїли відносити сего висказу до цілої
літописи, бо зараз дальше наводжу в своїй
критиці (ст. 9) характеристику Тіхомірова,
я к у він дає для сеї літописи за остатні часи
Вйтовта, то є від 1410 р., про що вже у' Ан
тоновича мови нема. Але др. Щурат мовчить
про се, бо Тіхоміров находив якраз і в тій
цартиї Літ. Бих., в якій находить ся опис
Ґрунвальдскої битви, много переказів без історичної достовірности. Приіім можна пере
конатись, як пильно переглядав др. Щ мо
нографію проф. Антоновича, скоро пише, що
він цитує дальше Літ. Бих. »як єдине жерело.« Тимчасом хто знає докладно або лише
переглядав працю Ант., той знає, що він
дальше цитує всякі літописи і прускі і лі
воньскі і Галицко-волиньску і литовеку Дани
ловича на конідій майже стороні, а Літ. Бих.
може ледяо на що двайцятій і то якраз від
часів Мендовга, для яких вже ся остання
літописи малаб бути після д-ра Щ. «єди
ним» жерелом. Що більш е, др. Щурат
хоч мені закинув перекручене, сам перекру
тив висказ д. проф. Антоновича, який навязу-

ючи до згаданих слів про баламутність пише
(ст. 15), що відкинувши ті звістки Літописи
Бих., які походять „оті. неудачньїхт» комниляторскихт» пріемон-ь ея составптел.і', ми му
сим материял, яким нн користував ся узпа
ти яко «едипственньїй дошедніій до нас'ь отголосокч» преданій обт> исторіи Литвьі за время,
предшествовашее возникроненію Литовскіго
государства». Отже висказ проф. Антоновича
відносить ся не до дальшої, а класне до сеї
казочної части Літ. Бих. (з якої «луже мало
що можна вибрати», як каже проф Грушевський: 1ст. Укр.-Руси IV, ст. .358). Хто знає
Літ. Бих., той знає, що як риз від часів Мендозга тратить она свою самостійність і чер
пає з Гал.-вол. Літописи, від часів Ґедиміна
з найдавнїйшої литонскої літописи (нид. Да
ниловича і 11 шова), а де подає свої власні
звістки, там не заслугуе на достовірність. От
таке пр. оповідане в тій Літописи про данятє
Волині і Київщини Ґедиміном 1320— 1321 р.,
якого нема в найдавнійппй литовскій літописи,
а яке неналежить вже до казочної части лі
тописи, повстало просто з перенесеня фактів
з часів Вйтовта на часи Ґедиміна. Критику
срго оповідана дав прнф. Антонович на ст.
47—-58 і пише, що «подробности, которими
изобилует'ь зтотт» разсказ'ь и которьія, по ви
димому, сообщаюгь ему характерт» большой
обстоятельности и в'Ьроятности в с і он'Ь чаСТВІ0 ВЬІМ ЬІШ .іечЬІ. частою же
СОСТОЯТ'Ь
И-іТ»
набора лиц-ь и собьітій, заимствованньїхь на
простяжепіи почти двух-ь стол-Ьтій». Про Літ.
Бих. за часи Вйтовта подав я в і орі гадку
Тіхомірова. Але навіть та часті. Літописи Би
ховця, що містить історию Литви від 40-них
літ XV ст., де вже она є дійсно д-коли оди
ноким жерелом (але тільки деколи!) але має

Видає і відповідає за редакцию Лев Лопатиньский.

<П

С П Р О Б У В А Т И . ------------

Перед відданєм роботи просимо жадати від членів Товариства леґітимациї.

Наша наукова полеміка.
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дуже підозрілі уступи (пор. Грушевеький:
Іст. Укр.-Руси IV, ст. 457. н. пр.: «всі її опо
відана про Михайлушка вимагають великої
обережности, а між ними й істория про київ
ську окупацию підозріла досить». Щож доиерва казати про єї опис Ґрунв. битви! Розво
дитись дальше не буду, бо оцінку цілої Літо
писи в подробицях дав Тіхоміров (»О составі
ЛИТ. Л І1Т .»).

Др. Щ. мовчить і не тикає сего факту,
що прі ф. Антонович і Тіхоміров стверджують
повстане Літописи Биховця в 2 гін нол. XVI
ст. (також проф, Г р у ш е в е ь к и й : Іст. Укр.Руси 111. 2 вид , стр. 525. „зладжена в сере
дині XVI ст.“). Бо якже тоді говорити про
«сьвіжі традициі», якими автор сеї Літописи
після д-ра Щ. користував ся до свого опису
Ґрунв. битви, скоро она відбула ся 1410 р. ?
Мовчить, бо не хоче іі'рпзнатисч», ІЦО ВІДОМО
СТІ! про час повстане сеї Літописи
(н часах
короля Александра) зачерпнув з шкільного
підручника та що література Литовско руских
Літописий, а головно праця Тіхомірова, для
него «Іетга іпсоупііа».
Тому то й тепер др. Щ. старавсь змаловажити висказ Тихомірова що до опису
Ґрунвальскої битви в Лїтоииси Биховця. Отже
пише др. Щ., що Тіхоміров «підчеркує лиш
патриотичну цїху Літописця, якою, по нризнаню самогож її. Барвіпьского визначаєть сяі Длуґош».
(Дальше буде).

З друкарні В. А. Шийковскопк.

