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’ йярвеш ми очп і душу ми вирвеш: а ие вовьмеш малосте і віро не новьмкш,
бо руеке ми серце і віра русна.< — 3 Р у с л а н о в п х псальмі» М. ІПашкевича.

Перше засїданє нової дер
жавної ради.
(X ) В понеділок відбуло ся перше
засїданє XVIII сесиї державної ради а
сегодня, в середу, цїеар престольною рі
ччю зазначить проґраму праці і політи
чні цїли правительства. Теперішня сесия
буде вельми коротка, тимто державна
рада буде приневолена зараз забрати ся
до ухваленя державних коне.чностий, пе
редовсім буджетової провізорні по конень сего року. Не буде отже часу в
сій літній сесиї. щоби посли могли ви
ступити із своїми домаганями, котрих
навезли з собою повні кишені, щоби
сповнити сі величезні обіцянки, яких не
щадили робити виборцям на всяких збо
рах і вічах для осягненя мандатів. На
се прийде черга в осінній сесиї, а тоді
також почнуть сн укладати взаємини
поміж поодинокими сторонництвами по
літичними і парляментарними. Одначе
вже і в теперішній сесиї буде в части
нагода пізнати склад нової палати.
Вже на перший погляд можна по
мітите великі зміни в складі посольскої
палати. Передовсім з численних пред
ставників великої посїлости війшли до
нової палати лише не многі одиниці. За
те сильно заступлені християньскі сус
пільники, зєдинені з католицкими л и то в 
цями (звані в жидівско-лїберальнім і социялїстичнім дневникарстві клерикалами.
Другим з черги сторонництвом є социнлїсти, котрі мають 87 послів, а з ними
будуть при голосованях лучити ся і де
які инші. Обидва згадані сторонництва,
християньскі суспільники і социялїсти
мають певну орґанїзацию яко політичні
сторонництва.
Теперішній
клюб социялїстичний
зорганізував ся відповідно сучасним об
ставинам так, що в обсягу своєї управи
і партийної одноцїлости потворили ся окремі ґрупи для кождої австрийскої народности і тим способом полишено в национальних питаних кождій Групі вели
ку свободу поступованя. Поодинокі национальні ґрупи будуть отже могли независимо від загальної управи вести
свою национальну політику.
Побіч християньских суспільників і
социялїстів всі инші сторонництва парляментарні, з виїмкою деяких дрібонь
ких Груп, зєдинені на национальних основах. Вже сам закон виборчий уложений так, щоби, скілько можна, удержати
национальний стан посїданя поодиноких
народностий в державі, тимто відповідно

сему менше більше так війшли пооди
нокі сторонництва до нової палати. Нім
ці, котрі не належать анї до християньско суспільного анї до социялїстичного
табору, себ то т. зв. вільнодумці, зєдинили ся в останній хвилі і будуть боро
нити нїмецких национальних справ, хоч
числом не дорівнують анї християньским суспільникам, анї социялїстам. 0борона национальних справ була також
понукою для Чехів ріжних сторонництв
зєдинити ся в оден спільний клюб на
национальній основі. Так само польске
коло робить заходи, щоби приєднати для
себе людовцїв і тим способом здобути
собі в новій палаті таке могутнє і впли
вове становище, як давнїйше. Можна
спод^рати сн, що силою обставин прийде
знов до злуки Словінців з Хорватами в
одноцїлий иівденно-славяньский
клюб.
Рускі нациоиал демократичні і радикальні
посли з Галичини і Буковини утворили
поки що без москвофілів оден клюб, а
тепер ведуть ся переговори з москво
ф іл ь с ь к і ниткою, що до злуки з нею.
Вправдї п. Будзиновский заявив ся про
ти такої злуки, а так само »Дїло< домагає ся, щоби москвофіли наперед зрекли сн своїх обєдинительних засад, на
коли хотять війти до руского клюбу, 0дначе ми поучені довголїтним досьвідом
і нени гасаючою консолїдацийною поше
стю в Галичині, таки побоюємо ся, що
найдуть ся в рускім клюбі політики, ко
трі побудують консолїдацийний місток
москвофільскій пятцї і тим способом бу
дуть дальше піддержувати пригідну для
деяких кругів теорию о ЙІагогизіпасЬ.
Але хоч крім християньских суспіль
ників і социялїстів всі инші сторонництва
політичні потворили ся на национальніл
основі, то всеж таки їх орґанїзация не
є така одноцїла і сильна як в давній
палаті. Доволі вказати на ческий клюб,
в котрім побіч молодочехів засідають
ческі католицкі людовцї (як др. Стоян,
др. Грубан і ин., що в давній раді були
членами Слав. Союза), ческі реалісти
(як проф. Масарик), аграрники і национальні социялїсти, або на польске коло,
в котрім т. зв. демократи, всеполяки і
центровцї (християньскі суспільники) заключили з собою компроміс, щоби мати
перевагу над консерватистами і змінити
статут кола та установити ще третого
віцепрезеса. На случай злуки з людовцями буде там ще більш а ріжнородність.
Подібну ріжнородність представляє та
кож руский клюб, зложений з народов
ців давного типу, з национал-демократів,
що були до недавна радикалами, з ра
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дикалів і евентуально з москвофілів. По
літичні, суспільні і народно-господарскі
справи будуть в тих национально-зєдинених клюбах викликувати значні ріжницї,
змаганя і боротьбу, а голови тих клюбів национальних не будуть вже могли
так певно числити при голосованях у
всіх важних питанях на своїх товаришів,
як давнїйше. Де буде розходити ся о
оборону загроженого национального Ста
ну посїданя, там национальні клюби бу
дуть спроможні сповнити свою задачу,
одначе в політичній боротьбі не так
легко буде можна ними кермувати, як
давнїйше, а політичні кваси і ріжницї
почнуть небавом проявляти ся в усіх
сторонництвах і клюбах, тим то не бу
дуть могли входити в тїснїйші взаємини
з правительством.
Правигельство після всякої імовір
носте не буде тепер зміняти своєї си
стеми. Оно буде намагатп ся і дальше
правити в порозумінні з великими сто
ронництвами парляментарними, з котрими
буде порозумівати ся через конференцию клюбових предсїдателїв. Правительство буде дбати про се, щоби собі з
підмогою тих міністрів, котрі є повірни
ками більших парламентарних сторон
ництв, обезпечити більшість в палаті бо
дай в кождім поодинокім случаю, позаяк утворене сталої більшосте покаже
ся неодолимою справою. А меншосте
буде оно старати ся тим способом для
себе приєднати, що дасть їм свободу
виговорити ся і вволить можливим їх домаганям на нарадах клюбових предсї
дателїв. Давну випробовану і довголїтну
методу ґр. Таффого буде гіравительство
намагало ся примінювати і в новій па
латі, щоби обминати ті трудносте і супе
речності, які насуває новий склад тепе
рішньої посольскої палати.

Вислїд виборів в Галичині.
/
-

Під таким заголовком , замістила
»Коп8егуаіІУЄ К оггезрош іепгс. ось яку
статю :
Коли виборча реформа в старій дер
жавній раді прийшла на дневний поря
док, повстало на польских лавках, як
відомо, велике занепокоєне, бо польский
клюб бачив в тім атентат на свій на
циональний стан пооїданя. Напротив руска радикальна праса триюмфовала і від
дала ся рожевим надіям, що »шляхтичів«
з галицкої ренрезентациї дасть ся ви
перти цілковито. Однак Поляки зуміли
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в комісиї виборчої реформи ріжними ви
їмковими постановами для Галичини не
тілько забезпечити свій стан посідана,
але і витягнули, зі своєї пізнїйшої при
хильносте до виборчої реформи, для се
бе знатні користе, які їм особливо запе
внили розширене краєвої автономії.

тому апрою опозицийним і они примінять
можливо найострійший тон. Ся опозиция
зверне своє вістрє передовсім против
польского клюбу і против краввого правительства в Галичині, однак також ви
ступлять і против центрального правительства, роблячи єго відвічальним за
В сім зглядї вкажемо тут особливо протеґованє польскої переваги в Га
на вже санкционований краевий закон личині.
Склад руского представництва в дер
дотично розширена компетенциї галицкої ради шкільної через що шкільниц жавній раді не є так само одноцїльним,
тво майже зовсім вилучено з областе як і польскої делєґациї. Загалом вибра
міністерства просьвіти. Сї події виклика но в руских виборчих округах 27 послів,
ли в руско-радикальнім таборі чимале з чого 5 припадає на москвофільску парзаворушене і зараз намагали ся ради тию, до якої хибно прикладають назву
кальні знахорі (ХУеМегргорЬеіеп) доказа »старорусинів«, бо они рішучо нехтують
ти рускому народови, що з призначених руску мову і национальність і змага
для Русинів 28 мандатів 9 до 10 зрабу- ють до национальної, політичної і куль
вали Поляки. Вислїд виборів в Галичині турно - релїґійної злуки з Москалями.
доказав однако, що анї про знищене Сю партию підпирали особливо в послї»шляхтичів«, ані про сповнене виборчо днім часі галицкі Поляки під покривкою
го рабунку на Русинах не може бути консерватизму, щоби здержати зроста
бесіди. З 28 так названих руских ман ючий національний розвій руского (украдатів тілько один страчений до Поляків, їньского, живла. Окрім 5 москвофільа зрештою Русини здобули своїх 27 ских послів вибрано 16 национал-демократів, 3 радикалів, 2 руских социялїстів
мандатів.
Польский клюб буде тілько о 10 і одного самостійного хлопского канди
членів слабший, як в старій палаті і бу дата. З виїмком двох социял-демократів,
де чцслити около 55 послів, однак він які вступили до социяльно-демократирозпоряджує найзнатнїйшими і най- чного клюбу, однак попри се будуть на
сьвідомійшими парляментаристами. Єго лежати до руского клюбу як госпітанти,
склад вправдї представляє ся ріжноро- утворить решта послів однопільний »рудний (15 консерватистів, 13 народових ский клюб«, до якого прилучить ся та
демократів або всеполяків, 8 демократів кож 5 народно-руских послів з Буковини.
східно-галицкої породи аіа Малаховский, Москальофілів правдоподібно відсунуть
4 поступовці, або краківскі демократи, від руского клюбу, принайменше більшість
15 християньско-социялів з ґрупи Сго- вибраних руских послів є противна прияловского і Пастора); однак коли зва нятю москвофілсских послів до руского
жить ся, що демократизм в польскім на клюбу.
роді взагалі не глубоко закорінений, то
можна твердити, що ся ріжнородність
складу польского клюбу не буде шкі
длива для однопільного поступованя,
особливо при знатній карности і живій
сьвідомости солідарносте его членів.
Стоїть єще на боці 17 польских
послів людової партиї (ґрупа Стапіньского і Киг]ег-а Іхточуйк-ого), однак се не
підлягає жадному сумнївови, що також
і ся фракция скорше чи пізнїйше, зму
шена силою парляментарннх відносин,
приступить до польского клюбу. Прові
дники польского клюбу вже там будуть
уміли' збудувати людовцям золотий міст,
так як і краківскі консерватисти доко
нали підчас виборчоїї кампанї зближене
до так званих поступових демократів,
щоби побороте социялїстів. Дуже негодують гіольскі політики на се, що 6 ман
датів в західній Галичині і у Львові
пішло на страту супротив социялїстів
(між ними 2 независимі або самостійні)
а 3 у східній Галичині супроти сионїстів. За се однак добачують они деяку
рекомпензату в тім, що Дашиньского
повалено в двох округах і вказують на
се як на доказ підупаданя социяльної
демокрациї в Галичині.
В руских виборчих округах — пи
ше дальше Копзегуаііуе КоггезропЗепи
— було усунене дотеперішної політичної
системи в Галичині кличем виборчої
акциї, коли тимчасом радикальнїйіпі кан
дидати отверто проповідали переворот
істнуючого социяльного ладу. Становиско руских послів в державній раді буде

Отже з виду сего будуть належати
до клюбу після всякої правдоподібносте
20 руских послів з Галичини і 5 з Бу
ковини (разом 25) з двома рускими социялїстами яко госпітантами. На голову
руского клюбу призначений давнїйпіий
голова проф Романчук. на першого за
ступника голови др. Олесницкий, на дру
гого Микола рицар Василько. Руский
клюб буде стараги ся о злуку з більши
ми парламентарними сторонництвами.
Підчас коли проф. Романчук висловив
ся досить повздежливо, що руский клюб
буде іти з поступовими ґрупами, заявив
посол Будзиновскиц (співредактор »Дїла«),
що рускі посли підуть разом з социяльними демократами Руский клюб — пі
сля єго погляду — не цофне ся перед
найострійшими способами задля поборю
вана польского кола, щоби осягнути
утворене рускої етнографічної провінциї
на підставі национальної автономії. Евен
туально буде руский клюб змагати до
кооперациї з нїмецко-поступовими сто
ронництвами і з польскою людовою партиєю, тож задля того не можна буде
притягйути єго до так названого словяньского бльоку...
І

Наконець замітимо — кінчить зга
даний орґан — що з 27 руских послів
є 12 адвокатів, 4 професори, 4 сьвященники, 3 редактори, 2 хлібороби, 1 судо
вий урядник і 1 урядник виділу краєвого.

Мирова конференция
в Газї.
Онодї зібрала ся в Газі заінїционована царем друга міжнародна конферен
ция в справі мира, а властиво ограниченя і управильненя спірних квестий в
мінародних відносинах. Друга конферен
ция зібрала ся по вісьми літах саме в
хвилю, коли прикладання до царя Мико
ли II. прикметник »Миротворець* вигля
дає на гіркий, тяжкий насьміх... Той
сам, іцо дав товчок до парляментарного
тракгованя міжнародних квестий, трак
тує брутально засновок парляментарного
ладу у власній державі, розгоняючи вже
другу, ненаручну собі росийску думу.
Гаґска конференция представляє ся
дуже поважно. Се і зазначив голяндский
президент міністрів, отвираючи конференцию, і начислив 47 держав, які через
своїх делегатів взяли уділ в конферен
ції. Є се майже всі культурні держави
цілого сьвіта, почавши від великих схі
дних держав жовтої раси, а скінчивши
на дрібних републиках середущої Амери
ки — і конференция може повним пра
вом назвати себе всесьвітною. Є се очивидним доказом, що ідея всесьвітного
мира, а докладнїйше сказавши, ідея взаїмного, міжнародного порозуміня що до
способу веденя війни, ограничень єї, а
зглядно ограничень мілітаризму, а пере
довсім ідея створеня міжнародного розємчого трибуналу, який посередничив би
і полагоджував на мировій дорозі між
народні конфлікти, — що ся ідея зискала на силі і обємі. Досить сказати, що
від установленя такого трибуналу пер
шою конференциєю в р. 1899, отже за
вісім літ, піддали ся ріжні держави аж
в 35 випадках єго компетенциї, а деякі
з тих квестий були надзвичайно грізні
і пекучі, як ось пр. мароканьска справа,
полагоджена в Альжезірас.
Справедливо замічено, що такого
численного зїзду представників ріжних
держав цілого Гльобу — сьвіт єще не
бачив. Голяндский преміер поставив два
внесеня, які палата приняла одноголосно
оплесками: во первих, вислати привітну
телеграму цареви з подякою за інїциятиву конференциї, во вторих, зложити
провід конференциї в руки росийского
делегата Нелїдова. Принятий оплесками
Недїдов, який головував і на першій
конференциї, просив передовсім о висла
не привітної телеграми королевій Вільгельмінї, а відтак відчитав промову, з якої однак віяв якийсь холод і яка дуже
ріжнила ся від єго попередної ентузястичної промови при отвореню першої
конференциї.
Небавом вияснила ся загадка поздержливости росийского делегата. На
другий день стало всім відомо, що дума
закрита, а Нелїдов єще день перед тим
одержав телеграму про намір свого правительства на замах стану і тому вже в
послїдній хвилі вичеркнув деякі місця зі
своєї промови. Між членами конферен
циї проявило ся живе обурене на сей
послїдний подвиг царского правительства, який сьвідчить тілько про слабкий
характер і дволичність найвисшого кер
манича росийскої держави. Факт, що

з

день перед тим вибрано росийского де
легата предсїдателем конференції], може
на будуче підірвати єї повагу і заш ко
дити успішности нарад.

Н О В И Н К II.
— Календар. В ч е т в е р : руско-кат.: Теодата м., Артемії; римо-кат.: Сильверия. —
В п я т н и ц ю : руско-кат.: Теодора, Єфрбма;
римо-кат.: Альойзия.
— Преосьв. Епископ Сотер Ортиньский виї
хав в товаристві о. Ник. Канющака, б. сьвя
щеника єн. пряшівскої, а тепер монаха Василиянина в Галичині, до Ужгорода і Пряшева,
щоби лично познакомити ся з обома угро-рускими єпископами і обговорити справи тих
угорско-руских сьвящ енилв, які пробувають
тепер в північній Америці, а з іменованєм
американьского єпископа підлягають ему. В
Ужгороді замешкав еп. Ортиньский у еп.
Юлія Фірцака і в єго товаристві оглянув всі
рускі інститути. З Ужгорода поїхав еп. Ор
тиньский до Пряшева до еп. Івана Валін, а
звідтам до •Будапешту, де був онодї на авдиєнциї у міністра ґр. Апонїя. На тій авдиєнциі порушив ґр. Апонїй також те, що мадярскі патриоти боять ся, щоби епископ Ортинь
скпй не рушив в Америці гр.-кат. Мадярів.
Еп. Ортиньский заявив на те, що націиональні
справи не входять в обсяг єго еппскопскої
дїяльности. Єго одиноким бажанєм єсть боро
нити греко-кат. емігрантів з Австро-Угорщини,
щоби не переходили на православіє або про
тестантизм, а мову уважає лише за средство
до осягненя сеї цілії; тому з Мадярами буде
старати ся говорити по мадярски, а з Руси
нами по руски. Ся заява єпископа Ортиньского Вдоволила міністра ґр. Апонїя і він приобіцяв епископови поперте австро-угорскої
амбасади в Вашингтоні. З Будапешту виїхав
еп. Ортиньский до Риму, де дотепер ще при
буває.
— Ювілейні торжества Р. Т. П. З нагоди
своїх ювілейних зборів устроює Руске Това
риство педагогічне дня 29. с. м. о годині 7.
вечером в салі „Народного Дому" в е л и 
ч а в и й к о н ц е р т , в якім візьмуть участь
учениці і ученики львівских інститутів Това
риства. Єго цїлию є показати наглядно, що То
вариство попри шкільні науки плекає в своїх
інститутах також і народну музику. Концерт
сей будить велике заінтересоване серед загалу
мельоманів, а то тим більше, що візьме в нїм

Ьїсрид до історії зве Гали

З ІіїКМИШ.
Ч. 35.
Лист Олександра Барвінського до Із. Воробке
вича, писаний 5. цьвітня 1867.

(Дальше).
Мій браті, Осипі, прийнятий до семинаря и лишався тому у Львові.
• Твій листі, писаний на почті у Вамі до
вів!, мене до слізт,. Брате-друже прости мене,
я тоді за горячо обійшовсь сі, ,Ліваном!, и
Марієчкою" мене розгнівала нерозтропність
Білоуса. Я разомт, З'ь Коніскимт, прошу Тебе:
„Христост, учивт, людий прощать. Прости и
Ти мене.... не гнівись на мене я прошу Тебе
Друже мій єдиний.
Єсли віришт, в ь розвій нашоі народнеі
мови, єсли віришь в ь кращу будучину нашо
го народу, єсли бажаеш'ь ему долі-волі не
покидай писати и держись пера. Не розбивай
марно Твоеі бандури. Пиши дальше якь досі
и прийми отсю мою братню пораду изт, щ и
рого серця. Роби до епичнихь иоемь студия,
етнографіїчні историчні, психолегичні и при
гадай собі слова Куліша, що я Тобі вже разі,
повторив!, „що поеті,-епикт, потребує крім
таланту наданого ще великоі словесноі науки.

участь пять ріжних хорів, з котрих, приміром, своє видавництво, перепрошує в послїднім
хор Бурси є без сумніву найліпшим в Гали числі (8) своїх иередлатників і заповідає, що
чині. Хто хотївби взяти участь в сім тор від тепер буде виходити правильно кождого
жестві многозаслуженого нашого Товариства, 1. і 14. дня місяця. М^сігу Роїак ро згкосігіе!
най заздалегідь постарає са о білет в канце — «Зеркало* одиноке укр. гумор.-сатиричне
ляриї Товариства, ул. Спкстуска ч. 47. Близші видавництво, появило ся вчера по довшій пе
подробиці оголосить ся в часописях і афішами. рерві під новою редакциєю п. Франца Коков— До Бубнища! ГІрогулькова комісия львів- ского, подвійним числом 7. і 8. в збільшенім
ского „Сокола" уряджує однодневу прогульну обємі. Через половину посьвячене послїдне
до бубниских скал коло Болехова в неділю •Зеркало* минулим виборам. Впрочім зміст
дня 23. с. м. Виїзд зі Львова о 7'30 рано до ріжнородний і досить цікавий. Лише на ілюстациї Синевідско вижне, звідки до Бубнища страциї повинна редакция звернути увагу,
11 клм. дороги. Приїзд зі Синевідска до Льво бо хоч їх теми влучно дібрані, то виконане
ва о 10 50 в ночи того самого дня. В про- злегковажене. — Редакцию «Діла* по виїзді
гульцї могуть брати участь члени і нечлени до Відня д-ра Охримовича обняв тимчасово
„Соколів" як мужчини так женщини, о спіль дир. Борковский, а від 1. липня переймає рено почувають ся на силах зробити три милі- дакицю „Діла" п. Льонгин Цегельский.
дороги ПІХОТОЮ В протягу обчислених на ПО- І — Копець Люблиньскої унії у Львові оглянула
хід 6і/, годин часу. Прогулькова карта їзди онодї комісия фаховцїв і порадила міскому
до Синевідска (з датою до Сколього) і з по будівничому урядови направити єго чим скорворотом до Львова коштує разом З К 40 с. же, перед дощем. На ту ціль призначив ма
Харч на цілий день треба взяти з собою. гістрат 12 сисяч корон і почав вчера напра
Близших пояснень іцо до їзди удїлюе львів- вляти пайхуег^іопу па митник „добровільної
ский „Сокіл" в урядових годинах (від 6—8) злуки трех народів : польского, литовсковечером і „Сокіл" в Стрию. В разі дощу го і руского в оден (?) нарід’ , як пише
в стрийских горах прогульна не відбуде ся, п. Теофил Мерунович у вчерашній Оагеї-Ї
про що можна буде довідати ся в неділю пагойоїг ій. П. Мерунович, який належав до
рано на головнім двірци у Львові. Участь тих, що першу тачку піску всипав під копець
в орогульцї для членів „Соколів" безплатна, в 1869. році, оповістив в згаданій Газеті онечлени зложуть по 20 сот. на річ львівского тверте письмо до п. Цюхцїньского, президен
„Сокола".
та м. Львова, в якім взиває єго до зоргані
— ҐеоґраФІчний кружок україньских студен зована міщаньского комітету, що мав би по
тів Л ЬВ ІВ , унїв. устроює в неділю 23. с. м. віки вічні опікувати ся кіпцем, та видати ві
прогульну до Бубнища Відїзд о год. 7-30 рано, дозву до польского народу в цїли збираня
поворот о 10'50 веч. — Лол. Ґеринович, голова. складок на тривалу нанраву кіпця Люблинь
скої унії. Цікаво, чи през. Цюхцїньский по
М. Лучаківска, секретарка.
— Загальні збори льеів. філії „Просьвіти" слухає н. Меруновпча.
відбудуть тя в суботу 29. с. м .огод. 11. перед
— Консолїдация у Відні', 3 Відня доносять,
полуднем в салі „Сокола" (дім „Дністра, при що на вчерашній нараді руских послів ухва
Рускій ул.) На сі збори явім ся всі громадно! лено приняти до клюбу пятьох москвофілів.
Нехай побіч делегатів філій не забракне на В виду сего „руский клюб“ задержить м а
шого селяньства і інтелїґенциї! Явім ся на буть дотеперішну назву, хоч мав називати
збори цілою масою та покажім тим чином ся „україньским" а навіть „україньскою гро
наше признане і злуку з „Просьвітою." — о М. мадою" анальоґічно з україньскою репрезенЖарский, голова. Вол. Ґеринович, секр.
тациєю в Петербурзі. Руский клюб у Відні
— З нашого дневникарства В часі виборів буде числити тепер ЗО членів, се є 25 послів
почала виходити в Перемишли часописе п. з Галичини і 5 з Буковини. Пос. Остапчук і
социялїстичного
заг. „Селяньска Рада", орґан політичного то Вітик є членами • лише
вариства тої самої назви, для попираня кан клюбу.
дидатури дир. Цеглиньского. З , датою 14
— Іспит зрілости відбув ся в рускій ґімначервня вийшло ІЗ. число „Сел. Ради", в якім зиї в Перемишли в часі від 1. до 12. червня
редакция заявляє, що буде вести дальше то 1907. До іспиту приступило 57 учеників. З них
видавництво, єсли зголосить ся відповідне зложило іспит з відзначенєм 7, з добрим успі
число передплатників. »Сел. Рада* мала би хом 41, з поправкою в однім предметі 6,
виходити що другої пятницї і коштувати рі упало 3. З відзначенєм зложили іспит: Бассачно 4 К. — Тернопільский >Подільскигі Го раб Дмитро, Винар Омелян, Деркач Василь,
лос*. який як раз на час виборів зупинив Замора Теодор, Зарицкий Николай Мирон,
коли тнмчасомт, лірикі, легко доходить до
слави". Займай ся и лірикою! Українських!,
поетівт, позамикали у тюрми іїит, годі'про
нас'ь обізватись, а їцож'ь буде які, и наші по
мовкнуть. Кому тоді боронити нашу безталан
ну матірт>-Украіну, кому ратовать здоптану
ворогами правду? кому?
Прости мене друже, я Тебе образивт, те
пер!, вибачай.
Посилаю Тобі: дві поезийки Кониського
ще не друковані. Оті, — патриотичні субєктивні поезиі, а метрумт, яке гарне!
Я іду завтра вь вечері, д о м і в і , . Отже
єсли будешт, до мене писати, то прошу ІІІД1,
повисшою адрессою.
Л ь в ів т ь 5-го л. Ц ь в іт н я
ІІятниця передт,
Благові щеннємт,
Бувай здорові,,
и не забувай щиро
приклонного Тобі
друга Олекси.
Осипі, цілує Тебе сердечно, и ціла гро
мада засилає свій поклін-ь.
Р. 8. Твоі ноти гарні. Семинаристи вже
співають. Ми на світі по великбдни хочемо
заложити музикальне товариство. — Твого
Нечая я ще добре не читавт,. — Опісля про
его напишу. — У Відні завязало ся наше лі
тературне явне товариство. — Другі Славяне
нашій партиі дуже симпатизують.

ї

Ч. 36.
Лист із. Воробкевича до

Олекс. Барвінського,

писаний в цьвітни 1867.
Мій милий Олексу!
Даруй що такі, коротко пишу — мозелева то робота на чеето 9 листів-ь написати...
олію у оріґіналі и другу скомпонувати.
Н оЙ С М ІЙ С Я тр О Х И З ’Ь моемі, Д я к о м і , —
а які, відповість твем-ь жиланям-ь, поправі,
го, додай якусь май бріхоньку и передай до
„Голоеа Нар." бом'ь туде єго обіцяв-ь.
Ти такий крнтикі, страшній, що уже бо
юсь тобі що післати. Одно исторечни опові
дань зі, М о п і е п е § г а заснувави-мт,.
Зичу тобі щасливі свята, добрі ексамина.
Уклонися твоєму братові.
Бувай здорові, и пиши
до твого друга
Данила Л .

Ч. 37.
Лист Із. Воробкевича до Олекс. Барвінського,

писаний І. (13.) цьвітня 1867.
Олексу мій милий,
мій друже єденій!
Латає чоловікі, на семт, білим-ь світі, а
все долататися неможе. Посилаю Тебе до мого
хемерного дяка ще дві латці.

4
Пацлавский Іван Володимир і Савчин Омелян.
Здобрим успіхом зложили: Баховский Дмитро,
Боровець Дмитро, Вашук Олексій, Війтович
Яків, Гентіш Янишин Николай, Горубець Ан
дрій, Горошко Семен, Грабець Дмитро, Ґлова
Теодор, Долиньский Іван, Дуда Василь, Зу
бридкий Петро, Каблак Петро, Калимон Ананїя,Карпак Станислав,Клюк Андрей, Кміцикевич
Лаврентий, Колпецкий Дмитро, Котис Данило
Кулицкий Николай, Левицкий Адриян, Леви
цкий Осип, Малюца Стефан, Мартинович Гри
торій, Мевциньский Юрій, Павловский Лаврен
тий, Питлик Володимир, Пляцко Іван, Прокіп
Антін, Решетило Осип, Рубчак Орест, Сайко
Филип, Сальваровский Юлїян, Соловій Іван,
Ухнат Зенои, Федак Андрій, Цїсик Юлїян,
Ярка Теодор, Вербовий Николай, Олексій Яроскав Іван.
— В ґімназиї Франц ЙосиФа у Львові здали
істит зрілости Русини: Мельницкий Іван (з
відзн.), Старосольский Станислав і Танчаковский Юрій.
— Новий закон про учительскі

семінари!

в

Галичині, ухвалений галицким соймом, дістав
цїсарску санкцию.
— Язва мотилів. Тими днями показалось ве
лике множество білих мотилів ночуючих ЦІ
ЛИМ И. сурмами по деревах
овочних іменно
грушках, яблінках, сливках і пр., де самочки
звичайно на спідній стороні листя зносять
яєчка, з котрих вилягають ся шкідливі усїльницї, огризаючі листе садових дерев. Єсть то
рід званий Н е р я с г л о д и н е ц ь (Арогіа сга
іае£І), крила має одностайно білі з чорними
жилочками, Зовсім инший мотиль єсть Б і л ю х
к а п у с т я н и к (Ріегіз Ьгаззісае), також білий,
але з чорними кінцями передних крил а канарковожовтим, дрібненько чорно опорешеним
снобом задних крил. Являє ся він пізнїйше
в великім числі, іменно в другій половині
липня і в серпни (в меншім числі вже в маю)
Білюх капустяник єсть єще шкідлившим від
Неряса глодинця. Усїльниця Білюха капустяника робить страшенні шкоди на капустах.

Телєґрами
з дня 19. червня 1907.
Будапешт. Вчерашне засїданє сойму ви
повнили знова обструкцийні промови хорвацких послів.
Де описував'ь я Хама Хабайло, забувч> я
от'ь се ще додати: >Було правда у тимч> селі
безчеела панків'ь, нідпанків'ь і босоі шляхти,
були и такі гербові вельможе шо єднимч, нідданем т аж'ь троє ділилися. Було роби, горуе
на ниві нещасній Иван’ь , це Петро, це Дани
ло мов’ь чорний вів'ь одному до обід'ь, друго
му до полудня а третому до темноі ночі, так
гірко й мозелево працує шо ажч> кріваві поти
з гь змощеного чела стікали, бо кождій зч> тиха,
ианківть нимгь обробити ся хотів-ь. Свою бідну
левадину мусів'ь нещасній ночами обробляти,
щобть самий зть жінкою и дрібними дітми З'Ь
голоду незагинути. Хвала Богу, тоті гіркі ча
си, то рабство вавілонски минулося и шо свя
тая свобідка настала, а нашему найяснійшому
пану и Цареви нам Господа, дастч, щасливи
царствуваньє и пануваньє, то той тяжкій зелізній яремть З'Ь люду здоймив'ь. Хома Ха
байло належав'ь до таківскихть підпанківь, він'ь
мавп, аж'ь 3 цілихч., власних'ь нідданів'ь«.
Пре кінці повісти прошу Тебе се до
дати:
...літаю-гуляю.. не раз'ь и у тим'ь краю
обглянуся, де вічна веселість, жарти, співи и
радість пробував... и у такі щасливі годин
списав-ь... и. т. д.
Якже Тебі мій милій Олексеку НОВОДИТ'Ь
си? здоровій, веселій? шо Твій любій брата.
Осипч. роби? Сумно у тихч. білихч. мурахч., я
іхч, знаю, ще сей у свіжі памяти.
(Дальше буде).

Лодь В тутешних фабричних нрадїльнях почав ся Генеральний страйк.
Опорто (Португалія). Президент міністрів
Францо виголосив на бенкеті промову, в якій зазначив, що парламент не є здібний до
конституцийної праці. Виводи міністра приняли зібрані оплесками. На улицї устроїли товпи народа демонтрацию проти правительства.

Кореспондент
найде місце на добрих условинах від 1. серп
ня в більшім підприємстві у Львові. Потрібні:
знане рускої, нїмецкої, евентуально польскої
мови, стенографоване і писане на машині.
Оферти з фотографією висилати на адресу:
Кергазепіапг ап баз ІпзегаіепЬигеаи М. & М.
\\Тіхек, Рга^, ОгаЬеп 33.
(1—3)

К онкурс.
Комітет бурси Руского Товариства педа
гогічного у Львові (Вірменьска ч. 2.) розписує
отсим конкурс на принятє питомців до бурси
Товариства на рік шк. 1907/8.
Приймати ся будуть ученики ґімназияльні, сини членів Руского Тов. педаґ,
Услівя принятя є:
1) Батько (опікун) мусить бути членом
руского Тов. педагогічного.
2) Кождин питомець мусить бути ЗОВСІМ
здоровий, що потвердять оглядини лїкарскі з
початком шкільного року.
3) Комітет бурси прийме лише добрих і
пильних учеників, котрих успіхи дають повну
запоруку, що они скінчать ґімназию. Першеньство мають відзначаючі ученики.
4) Батько (опікун) нетента буде точно
платити умовлену оплату з гори; найменше
20 корон місячно.
5) Кождий питомець зложить при вступі
одноразовий даток на інвентар, лікаря і купіль
в сумі 6 корон.
До поданя о принятє долучити треба:
1 ) Сьвідоцтво шкільне цетента з послідного півроку.
2) Деклярацию, в котрій батько (опікун)
ученика зобовяже ся виразно умовлену суму
за поміщене сина в бурсі кождого місяця то
чно з гори платити.
3) Сьвідоцтво убожества.
Кождий принятий питомець має заосмотрити ся у 6 пар біля, 3 простирала на сін
ник, 3 під колдру, 3 поптевки, 12 хустинок, б
нар скарпиток, 4 рушники, сінник (2 м. довгий
і 1 м. широкий), подушку, ковдру і коцик до
пакриваня, 2 порядні мундури, плащ і 2 пари
обуви. Зужиті протягом року річи обовязаний
питомець доповнити. Кожда штука біля має
бути назначена початковими буквами, а від
так числом, визначеним Зарядом. При вступі
мусить кождий питомець виказати ся перед
Зарядом, що все потрібне має, а єсли не бу
ло би все в порядку, може наразити ся на
непринятє в послїдкій хвилі. Всі питомцї є
обовязані користати з науки співу і рисунків,
а старші також язика фраицуского і стено
графії. Питомцям не буде вільно мати поза
бурсою ніякого занятя, лише у виїмкових случаях лєкциї за дозволом заряду.
Поданя кождого петенга з окрема адре
сувати до „Заряду бурси руского Товариства
педагогічного у Львові" ул. Вірменьска ч. 2.
Поданя вносити до 1. липня 1907. Комітет
прийме також учеників, що мають здавати
вступний іспит до І. кляси. Всі бувші питомцї
мають опять внести поданя.
У Львові дня 1. червня 1907.
Заряд Бурси Р. Т. П. у Львові.

НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
Г отел ь,

р е с т а в р а ц и я і к а в а р н я — р іг ул. С и к сту ск о ї
і К осцю ш ка у Л ьвові.

Приїхали дня 17. і 18. с. м. М. Шостаковский з женою з Капустинець, о. М. Дольницкий з Баворова, о. Ґермак з женою з Гошан, о. Юл. Билиньский з женою з Поморян,
Бл. і Вол. Головацкі з Коломиї, о. М. Мейгеш
з Угорщини, Он. Чинька з Ж апалова, Із. 11асїчиньский з Запілок, о. Іл. Туна з Чорної,
Й. Пісецкий з Самбора, Р. Новотний з Самбора, о. Ів. Слободян з Лиииск, П. Мартина
з Єжового, Ст. Голубович і М. Петрицка з Тер
нополя, К. Бурштин з Сокаля, о. Гр. Сприс
з Хотинця, о. Т. Ґутковский з Ясенова, о. В.,
Клюка з Гвіздця, о. Ом. КалиничзГоловецка,
В. Федусевнч з Камінки струм., о. Гр. Ковч
з Мисовець, Евг. Стрипский з Угорщини, архимандрит Антоній і Амврозій з Почаєва
Єм. Пилинакова з Камінки стр.
з дуже милим голосом і мягкою
клявятурою, майже нове продає
ся з причини виїзду. — Близша відомість в
ред. „Руслана".
(1—5)

П я нїно

Видає і відповідає за редакцию Лев Лопатиньский.

Со1о§8еит
в пасажи Германіє
при ул. Соняшній у Львові.

Нова сензацийна програма,
в і д 1. д о 15. ч е р в н я 1 9 0 7.
Щоденно о год. 8. вечер представлене.
В неділі і сьвята 2 представленя о 4. год. понол. і о 8. год. вечером. Що гіятницї НідЬ Ш е
представлене. Білети вчаснїйше можна набу
ти в конторі Пльона при ул. Кароля Людвнка ч. 5.

Чг

Мл УІГ
Мг М
лігг Чг
ЛІГ ліг Мг

Мг *ЇГ л’г ліг ліг *?Г Мг

’Л'* ■»ї'®

За певну і добру льокацию
поручаємо:
4 ‘/ Л листи ГІПОТЄЧНІ
4°/„

ЛИСТИ ГІПОТЄЧНІ

5°/0 листи гіпотечні преміовані
4°/0 листи Товариства кредитового
земского

4'’/0 і 4
листи Банку краєвого
4"0 позичку краєву
7% обліґациї нронінацийні і всілякі
ренти державні
Ті папери продаємо і купуємо по
яайточнїйшім курсі деннім.

,;.г.

З#

Контора виміни
ц к. упр. гал. акц.
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Б А Н К У
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Г іп о т е ч н о г о .
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Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1907.
До Львова
приходять 3
К ракова
К ракова
Ряш ева
П ідволочи ся
Ч ер н о в е ц ь
Ч ерновець
С тан и сл а в о ва
К олом иї,
С трия
П устом и т
С ам бора
Л ю бівя
Рави рускої
Ян о в а
В руховп ч
В руховн ч
Зимної води

Зі Львоваь
відходят до
К ракова
К ракова
Ряш ева
П ідволочи ск
Ч ер н о в ец ь
Ч ер н о в ец ь
С тан и сл ав о ва
К о л ом и ї
С трия
ІІу ст о м н т
С ам бора
Л ю біня
Рави рускої
Янова
В руховп ч
Брухович
Зи м н о ї води

ран о

560
725
—
7.20
8 05
—
5*оо
—
7-29
7-29
8 00
800
7-Ю
822
7-Ю
10 05у
550
ран о

п ер ед
пол

ПО
пол.

8 55
9-45
—
12 00

130
—
1-ю
216
2 25
3 35

1005
11-50
11 сО
10-30
1030
12-40
1 15
1240
—
7 25
п еред
пол.

345
825
— і 8.40
—
—
6 20 ' 10-45
610
9-20
—
—
—•
—
—
—
7-30
7 30 10-4511
600
9 05
6 00
9 05
6 1 2 1105
6 58
915
6.12 1105
9-05у 12-417
345
8-40

В

вечер

ночи

5*25
9-50
8 40 2 31
—
. __
5-40
10 зо
—
9-00
—
12 20
—
—
—
—
—
—
—
10 50
351
351
94 0 Н 10 50
—
920
1'55
Г 55
9 20 11 507
—
—
4-50
5-00
9-25 10107
1 ’4 >7 4 5 0
8-20
3-25 5-30 9 35Л
1-Ю
9-50
5 25

по
вечер
полуд

В
НОЧІІ

7 0 5 11. іо
2 45
6 1 5 £ 7-20 12 45
—
—
4-05
2 17
7-00 1115
155 • — . 10-40
—. —
251
—
—
550
__
2 35 • __
2 26
6 25 11-30
1-26
6-25 1 0 3 0
10-61.
4-30 » —
2 107 4-30 1051
—
7-Ю 1 Г 3 5 І
630
1-357 3-35
5‘45 8 34Л
2-28
3 45
7-Ю 11-357
4 05
7-20 11-00

ЗАМІТКА: П оспіш ні п о їзд и п е ч а та н і т о в с т и м д р у 
ком . — П оїзди їд у ч і лиш е в неділ і і і с ь в я т а о зн ач ен і
7. — в неділі і с ь в я т а від 26/6 до 15/9 б ук в ою Н, —
в н ед іл і і с ь в я т а а від 1/6 до 31/8 іцо ден ь б у к в о ю Л .

З друкарні' В. А. Шийковского.

