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Вкхадить у Львеві що дав
врім неділь і русвах еьват
о 5 ’ |, год. пополудня.
Редакция, адміністрацій і
•вспедвция «Руслана» під
ч. 1. пд. Дамбрввсквгв (Хврун-

Передплата

<і» -ймия рі».

Річник

■ж вів реву

»В*рвенг м і очв І дуж у мн варвеш: а не воеьмеш мплоств і віри не возьиеш,
бо руеве т - с е р ц е і віра руена.» — 3 Р у е л а ж о в и х псальків М. Ш аткована.

скінченій
(X) Минувшої середи закінчила ея
перша сесия державної ради вибраної
загальним голосованєм. В нічнім засїданю ухвалено великою більшостю буджетову провізорию, а тим способом пока
зало ся, що мимо крикливої нераз опо
зиція, що деколи доводить навіть до галабурди, значна більшість палати відчу
ває поті ебу конституційної
полагоди
державних $сонечностий.
Можна отже
сподївати ся, що навіть після заведеня
загального права виборчого найде ся по
трібне число таких послів, котрі зрозумі
ють, що держава не може вствувати без
полагоди державних конечностий, що
держава не зможе вдоволити ріжним домаганям і потребам народів, наколи законодатне тіло не ухвалить потрібних на
се засобів грошевих. Тим то і виявляй
ся вся хибність погляду тих, котрі все
державним конечностям протиставили на
родні конечности, якби останні можна
заспокоїти без полагоди сих перших.
Вправдї було також споре число й
таких послів, котрі голосували проти
буджету, але се не так з засадничого
становища, як скорше для удержаня
свого становища посеред тих суспільних
верств, котрі їх вислали до державної
ради. В дїйсности бо ще не витворила
ся в посольскій палаті справдешня опозиция, так само, як ще не зложила ся
зовсім сильно зндинена парляментарна
більшість. Я к небудь отже посольска
палата довершила, як на перший раз,
невеличкої і не дуже трудної задачі,
в літній сесиї, всеж таки правительство
може споглядат
з певним вдоволенвм
на те, що єму повело ся і в новій па
латі осягнути се, чого давнїйшими ро
ками не могло правительство
нераз
осягнути в старій державній раді.
Одначе инша річ, чи широкі наро
дні верстви, котрі так довго домагали ся
сего ,,народного парляменту“ , можуть з
вдоволенвм споглядати на прояви вже
сеї першої сесиї. Можна було сподївати
ся, що в новій палаті, зложеній майже
з чотирох пятих частий з зовсім нових
сьвіжих сил, появить ся нове зовсім жите, великий порив до роботи в користь
тик широких верств народних, що ті но
ві посли вже як не задля пильности
і ревности в роботі, то бодай з цїкавости на новім полі дїяльности будуть
пильно брати участь в усіх справах пар
ламентарних, що они своєю ревностю
засоромлять своїх попередників „споро-

щиниі. Експедвцвя місцева
в Аґенциї Соколов свого в
пасажі Гавсмана.
Рукопвси звертав сялжжв
вапопередне застережене.—
Реклямацвї неопечатаніа
вільні від порта. — Оголо
шена звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
ви, а в «Надісланім» 40 е.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесевя по ЗО сот.
від стрічки.

хнавілого“, ,,п уивілейного, курияльного арах, в клюбах і довірочних переговорах’
парлял енгу“. Гг.мчасом на жаль виявило Там снують ся ті нитки політичні, з ко
ся, що сї нові, переважно вельми моло трих відтак робить ся пряжа і витворює
ді посли вже підчас першої, короткої ся політика. Отже сї довірочні перегово
сесиї, в котрій не було ще. ніякої тру ри, ся закулїсова робота віднимає цїкадної роботи, показали ся вже утомлени ’ вість повній палаті, бо тоді, коли в по
ми, оспалими і мало цікавими та не дуже вній палаті проголошують всякі промови,
пильними в участи в парламентарних дійсна політика кує ся деинде і там під
справах. Досить вказати на вибір прези- готовлено вже все, до чого виголошені
диї, котрий всеж таки май превелику ва промови служать або зверхньою лише
гу на ціле шєсгилїтй і повинен би заці окремою, або злишним, опізненим додат
кавити всіх послів. При першім, тимча ком. Там то іменно, поза парляментарсовім виборі віддано на президента па 1ною салею, переповненою нераз великим
лати д ра Вайскірхнера на 516 послів гомоном або навіть галабурдою, в тихо480 голосів, на першого віцепрезидента ! мовї<у складала ся та більшість, якої по
д-ра Ж ачка 4-30 голосів. Колиж прийшло тр еб а для довершеня великих і трудних
до сталого вибору перед тижнем, то на задач державних і законодатних, що до
президента віддано лише 333 голоси, а жидають полагоди в осени. В осени імен
на першого віцепрезидента лише 260 но поставить правительство новій палаті
карток, а кільканайцять карток віддано вельми твердий оріх, полагоду цловоторгових взаємин між Австриєю а Угор
незаписаних — така участь на 516!
Тимто зовсім справедливо вільнонї- ці ною, а тоді нова палата буде могла
мецкий посол др. Мільверт вказав на те, зложити іспит своєї спроможности до ро
що посли так мало проявляють зацікав б оти так для держави, як і для тих на
лена для найиажнїйшої розправи будже- родних верств широких, котрі її вибрали.
тової. Ледво кілька тижнів побули нові З сею бо справою вяжуть ся не лише
посли разом і вже в тім першім медовім важні і трудні питаня народо-господарскі,
місяці спільного пожитя проявила ся та але також політичні справи основного
ка оспалість, така огупілість, коли ще значінн для монархії і для народів в ній
вражінв нозости і цїкавости повинно бу поселених. Тим то до сеї справи иоверло розганяти між ними знуджено. Можна неяго ще иншим разом.
се вчасти оправдувати вичерпанем сил
підчас виборчої боротьби, але всеж таки
як на перший початок се не дуже від
радна проява. Можна се виправдувати
вчасти і сею обставиною, що рівень пар
(Д ) Велеград, колишня славна сто
ламентарних промов не підніс ся зовсім
в порівнаню з попередною посольекою лиця архієпископа славяньского і апалатою, не згадуючи вже про ті часи, постола св. Методия, на Моравії, коло
коли в австрийскім парляментї засідали Угорского Градища, є від двох майже
великі бесідники. Алеж се проява за десятиліть місцем щораз численнїйших
.
І
гальна, що парламентаризм майже всюди зборищ путників не лише з усіх земель
занепав, не виймаючи також Німеччини, ческих, але з найдальших сторін усеї
Славянщини.
Сего року відбув ся там
а навіть Анґлїї.
передовсім
25—
27. липня к о н г р е с
Спершу здавало ся, що в новій ра
для
зєди н ен я
ді державній проявить ся вельми остра у ч а с т н и к і в
опозиция, а звичайно така онозиция ви ц е р к о в , в котрім брали участь чи
кликує живійше зацікавлене. Але голо- сленно зібрані професори богословія і
сованв над буджетовою провізорийю по сьвященики з ріжних країв славяньских
казало, що правительство здобуло собі в присутности князя архиепископа олонавіть більшість двох третин і що та ве мунецкого д-ра Бавера, 6. Е. Митропо
лика опозиция, на яку спершу заносило лита ґр. Шептицкого і архієпископа болся, якось неначе рання мрака розплила гарского з Софії, Менїнього. Прибув та
ся. Та крім того показало ся, що ябло- кож учений Августиянець з Італії, Палько не далеко відкотило ся від яблінки, мієрі. котрий занимає ся головно студищо нова палата не далеко своїми хибами ями східного обряду і східної Церкви.
і звичаями віддалила ся від попередньої. З Русинів явили ся також катехити др.
Не в новій палаті, не в парляментарних Дорожиньский і Лежогубский, Василиярозправах і промовах, як може декому нин о. Галущиньский, капелян о. Ж олздавати ся, скупляє ся весь інтерес; рі дак, ректор загребскої гр.-кат. семінариї
шають ся справи, а так само, як і да- др. Нїядарій і радник прав. Барвіньский.
внїйше, в мінїстерских комнатах, в кульо- Окрім рефератів (з Русинів мав оден о.

З ’їзд на Велеградї.

2
Галущиньский) приеьнячених справі зединенн східних церков, відбували ся
вельми оживлені розправи, в котрих бра
ли участь окрім протектора зборів Є. Е.
Митрополита Шептицкого також і всі на
ші сьвященики (наради і реферати від
бували ся в латиньскім язиці) і довели
до вельми гарного вислїду. Всі зібрані
виявили вельми живе зацікавлене спра
вою Руско-католицкої Церкви, а між иншими збір Апостоляту св. Кирила і Методия ухвалив за згодою оломунецкого
Ординарияту постарити ся о прикрашене
одного престоли в величавім костелі Велеградскім після нашого обряду з іконо
стасом (має се бути в одній наві голов
ний престол). Упрошено також і на бу
дуче 6. Е. Митрополита о протекторат над
конґресом.
Дня 27. і 28. відбували ся наради
Апостсляту св. Кирила і Методия. При
сій нагоді Є. Е. Митрополит відслужив
Службу Божу дня 27. і 28. при головнім
престолі, а всі присутні на богослуженю
висловили бажане, щоби при найблизшій
нагоді прибув також хор иитомцїв, і тим
способом уможливлено
співану архіерейску Службу Божу.
Дня 28. після Служби Божої відбу
ла ся на просторій площі монастирского
подвіря при участи около 6000 народу
зібраного з бризших і дальших сторін
Моравії і Чех в живописних народних
одягах, Академія під проводом крилошанина оломунецкого Посппшля в присутности Митрополита ґр. Шептицкого і
архіеп. Менїнього. Після відчиту ческого
про діяльність
св. Кирила і Методия,
пішли промови на всіх язиках славяньских (по болгарски арх. Менїнї, по лужицки професор з Будишина, по хорватски Пасман, по польски Янечек, по московски п-на Леґарова з Петербурга, московка-католичка, по чески кілька, по
словіньски др. Ґревец ітд., по словацки
о. Глинка). По руски промовив 6. Е. митр.
Шептицкий і вказав на високу і довгу
ціль апостоляту св. Кирила і Методия
для всеї Славянщини і в звав всіх участників, щоби були апостолами сеї взнеслої ідеї а причинили ся до еї здїйсненя
щоденною молитвою і справдешним хрисияньским житем. Сю краснорічиву про
мову виголошену з великим одушевленем справді апостольеким розуміли всі
присутні і приняли грімкими оплесками
і окликами »слава!«. Радник Барвіньский
навязуючи до промови Митрополита, вка
зав на се, що й у руского народу дізнають св. Кирил і Методий великої поне
сти, що Україна-Русь також змагаючи до
народних відродин приняла слав, апосто
лів яко своїх покровителів і що славяньскі народи двигнуть ся з занепаду і обезпечать свою народність найкрасше, як
будуть стояти під прапором сих св. Апостолів вірно при Церкві.
Зізд сей мав ще й сю досяглість,
що тим способом навязали ся взаємини
між усїми присугними, а тим способом
положено основи до обопільного опізнаня. Є. Е. Митрополит виїхав звідтам до
закладу д-ра Лямана.

Загальні, рікві вибори и соїму.
Клич політичного рівноуправненя,
який здійснив ся в виборчій реформі до
державної ради, не замовк після сего
епохального успіху, а домагае ся з рів
ною настійчивостию загального, рівного
права голосованя до краевих соймів. Де
куда вже і тут відніс сей клич повний
триюмф, декуда вже почва підготовлена
для тої спасенної, бо справедливої ре
форми, а на найбільші перешкоди стрічає
він у Галичині, де упривілеовані верстви
за свої страти в державній раді хотять
мати наче рекомпензату в галицкім
соймі.
Против загального, рівного голосованя при соймових виборах видвигав
польска праса арґументи двоякої катеґориї: з национального становиска і з су
спільно-політичного. Национальні арґу
менти польских патриотників боять ся
внаслідок загального голосованя зможеня
політичного впливу руского населеня.
Однак се є таке природне, а для кождого Поляка таке переконуюче, що сего
арґументу уживає ся тілько рго сіото
зиа, а натомість публично старають ся
польскі політики і праса видвигнути ті
суспільно-політичні арґументи, які мали
би бодай позори якоїсь льоґічної стійности.
Такі то » перешкоди* виборчої ре
форми до сойму старае ся видвигнути
Оагеіа пагосіоу/а, а орґан польских лю 
довцїв Киг]'ег І^о ^вкі, полемізуючи з нею,
ось як висказує ся на сю тему:
>Немилою є гадка рівноправности
Оагеі-ї паго(іо№-ій. Прецінь — каже она
— ніхто хиба не думає про загальне голосованє до повітових рад і громадских
рад! Алеж чому би ні?! Якраз такий на
тиск кладе ся на переведене реформи
соймової в справді демократичнім дусі,
щоби потому в людовім соймі утворити
всі тіла місцевої самоуправи зрівняним
в політичних правах горожанам краю*.
А виказавши, що деинде, пр. у Франциї
ґенеральні ради так в містах, як і по се
лах відбувають ся на підставі загального
голосованя
заявляє К и ц ег 1\¥О\¥8кі:
» 0іж е помилив ся »&а2Єіа« п. Козловского, коли думає, що квестия права за
гального голосованя до нашого сойму
живить ся тілько арґументом ествованя
такої рівноправности політичної при ви
борах до державної ради. Польска су
спільність в Галичині не схоче і не може
оставати дальше в стані, в якім живе по
нинїшний день, в стані політичної нерівности горожаньскої*.
На арґумент багеі-и паго<іо\у-ої, по
вторений за др. Ґломбіньским, що дер
жавна рада складав ся з двох палат, з
яких висша в вибирана на підставі при
вілеїв — отже консеквентно і в соймі
мусить відповідати тому складови або
куриї, або окрема, унривілеована »соймова палата панів* — відповідав орґан
людовцїв, що хотяй двопалатна система
удержалась по части тілько як історична
спадщина, а по части як рештки загибаючого абсолютизму, то всеж таки краще
згодити ся на окрему палату унривілеованих панів, чим на дальше задержуване,
хотяй би з всякими змінами, давної ку-

рияльної системи. >Пан Ґломбіньский —
пише Киг)ег — прийшов на відсіч обшарникам і пропонує заховати палату
панік в нашім соймі, немов то відродже
нім. Побіч дійсних мандатів, опертих на
політичній рівноправности, він хоче з а 
держати упривілеовані мандати. Отже в
парляменті, зложенім з палати послів і
палати панів, кожда з них має своє са
мостійне житє і свою самостійну ролю
та власну відвічальність Колиб хто схо
тів задусити палату послів, то найлекше
осягнув би се запропонованєм влученя
до неї палати панів, бо єі духа затроїв би
тоді чужим подихом. І не тілько житє
посольскої палати було би скривлене, але
ціла політична сьвідомість народу збила
би ся з пуття. Бо нема страшнїйшого
ворога політичної сьвідомости і моральности, як політичні урядженя, які не ма
ють самостійного житя і власної відвічальности.
Тому скорше належить ся згодити
— заключне Киг]ег 1\уо\¥8кі — на утво
рене специяльної і від сойму відокремле
ної, другої палати чи ради, чим на влученє якоїсь »палати панік* до лона са
мого сойму, до якого людові маси штур
мують, щоби там отворити нове огцище
краєвої інїциятиви і народного житя. Ко
ки вже має бути компроміс нинїшного
права з безпранєм минувшини, то даймо
тому окреме шатро. Нехай часть сойму,
опертого на рівнім виборчім праві, має
свою власну відвічальність і нехай найвисша традиция, найвисшя інтелїґенция і
найвисше посьнячене панів Козлонских
має класні рахунки з народом і свою
власну відвічальність*.
Ся кінцева іронія орґану людовцїв
повинна би пп. Ґломбіньских, Козловских
і и. оборонців політичних привілеїв, за
ставити прецінь взяти на власні плечі
відвічальність за свої діла. Однак на
жаль треба побоювати ся, що тим панам
забракне відваги до того, а свої нечисті
наміри они будуть стара™ ся закрити
ріжними кавтелями і застереженими у
спільній двоїстій палаті галицкого сойму.
Тому вже заздалегідь треба нам готовити
ся до кідпертя того заплутана соймової
виборчої ординациї і здвигнути народні
маси для витворена потрібного натиску
на те, щоб право відділити від привілею,
суспільну справедливість від нахабства
економічно сильнїйших, політичну ВІДНІчальність від безкарности законодатного
хаосу, яким би була соймова палата, зло
жена з послів двоякого походженя.

Доля наших еміґрантів.
(Дальше.)
Треба признати справедливим твержен«, що аґенти не в причиною еміґрациї,
а в нею низька платня, брак спосібности до праці, висока ціна землі і вели
кий приріст людности в родиннім краю,
з другої сторони висока платня, вели
кий попит за робітниками й кольонїстами; низька ціна землі в краях заморских. Звернути одначе треба тут увагу
на певну комплікацию економічних, як
психольоґічних і інтелектуальних моти
вів. Зауважено пр., що у східній Гали-

з

чині і на Буковині богатші селяни емі
Грують, а біднійші остають, підчас коли
повинно бути'противно. Се виказав проф.
Сємірадзкий і буковиньска краева анкета
1906 р. Також посол Вєльовєйский роз
казував подібно про бразилїйску еміґра
цию 1896 р., яка споводувала масовий
перехід ґрунтів в руки лихварів.
Доказувано, що наші емігранти, се
вже не той „баз Живше Уо1к“ , яким їх
радо представляють та що п р о - Америку
они добре поінформовані. І справді в
пригоді стає славяньским емігрантам ча
сто їх значно вроджена інтелїґенция.
Противно експерт Ґольдлюсг, головний
заступник тов. „А изіго.А тегіеапа11 твер
дить, що емігранти є наче „ипЬеЬоИепе
Кіп<1ег‘‘ і подібно висказують ся инші,
що мали нагоду безпосередно стискати
ся з емігрантами. Вже сама ріжниця бе
сіди, зарівно в Триєстї, як в иніпих заграничних пристанях, є достаточним до
казом непорадности славяньского емі
гранта, коли він покине свої родинні сто
рони. А що наші ем Гранти переважно
анальфабети, тож годі запобічи сему домаганєм, щоб они вчили ся відповідної
чужої мови. Колиб емігрант ■були добре
поінформовані про Америку, то їхалиб
они не до сеї місцевости в Канаді, де
дорога коштує найменше, а там, де найшлиб ліпший заробок. Також листи емі
Грантів до своєї родини, (коли автором
їх не є котрий з аґенгів), не дають нія
ких інформаций. Автор сего відчиту ба
чив і читав сотки таких листів. Дійсні
листи емігрантів зачинають ся стереотиново: „Слава Ісусу Христу“ , містять в
собі цитати з св. Письма, з останньої
недільної нроповіди, допити про домашний гаразд оставших, часто навіть са
мими емігрантами зложені наївні вірші о
ріжнороднім змісті, пр. туга за жінкою
і дітьми, молебен в подяку за урятоване
житя в копальнянім шахті, або в часі
морскої бурі. Противно означене місця
побуту все дуже загальне, а тільки ча
сом лиш подана адреса, о то дуже змін
на. Про власне поводженє згадують емі-

Матеріям до історії звоив Г а т и
з Букоміпяіі.
Ч. 45.
Лист

Осипа Барвінського до із. Воробкевича.

Львівь 31. Мая (12. Червня) 1867.
(Дальше.)
Тепера, ладжу ся я до испиту богословского, отже не маю часу присісти коло твоєі
повістки, що безь именя, а дасть Б огь доче
катися щасливо вакаций, то я не тілько сю
повість оброблю, але и всі твоі твори, щось
присилавь до нась, Кифора и Ганусю я поправивь вже и може вже незадовго напечатае ся у „Правді." Поезия твоя „Вбогий
Гнать" була до 7. числа призначена, але то
му, що нема тілько місця у сим ь числі, то
відсунули на друге число, — переривати іі на
два числа нема що, бо там ь лише щось 54
віршівь и гадка зовсімь одна. >Кефора и Га
нусю* буде можь перервати и на 3 числа, а
вона своєі річи не утратить.
Сь тихь поезий дрібнійшихь, що ти приславь Олексі, я хочу там ь дві вь купу злу
чити, щ обь тим ь яснійте висказалось в ь ній,
чого ти бажаєшь, то єсть згоди и любви міжь
-славянськими народами; за тож ь не прогніви-

Гранти все коротко: „мені кеде ся добре
і сподію ся, що й вам так само веде
с я ‘. Устні інформаці.ї тих, що повертали
до рідного краю, повинні бути одначе
лучші,
(Дальше буде).

Ороси» кілвокіті переплату.
Н овинки
— Календар. В с е р е д у : руско-кат.: Емі-

лїяна, Якинта; римо-кат.: Ігнатия Льойолї. —
В ч е т в е р : руско-кат.: Макрини; римо-кат.:
Петра в Оков.
— На з'їзд Апостоляту св. Кирила і Мвтодия на Велеградї надіслав Преосьв. Епископ др.
Хомишин сердешний привіт і архієрейске благословенє, що присутні припили грімкими оплесками, а предеїдатель крил. Поспішіль ви
словив щиру подяку і просив ради. Барвіньского заявити се Преосьвященому.
— Краєві запомоги. З квоти 3.500 К, при
значеної сонмом на запомоги для спінацких
товариств, уділив краєвий виділ 700 К запо
моги «Львівскому Боянови* а решту розділив
поміж співацкі товариства польскі. З ричалтової квоти 30.000 К. призначеної сонмом на
закладанє приватних шкіл, себто на наукові
цїли. не дістало ся Русинам нї сотика. За те
кр. виділ уділив з тої квоти 20.000 К „Масіеггу згкоіпе,)" на Шлезку, а 6.500 К на удержанє польскої народної школи в Моравскій
Острові. Чи на такі цїли рускі не вплинула
ніяка петиция, чи внесені нетициї кр. виділ
відкинув — могли би се пояснити рускі посли
сонмові.
— Стипендия. Намісник надав Володимирови
Радзїкевичови, слухачеви III року фільософії
на львівскім університеті, стипендию в квоті
річних 210 К, з фонду призначеного на стипендиї для рускої молодїжи.
— Вартість майна Русинів в Канаді. »Кан.
Фармер« оцївюючи одну руску фарму в Ка
наді на 1.280 доларів, а число фарм на 89.376,
обчислює, що вартість землі, яка находить
ся в руках канадийских Русинів, виносить
114,401.280 долярів. Дочисливши до того вар
тість інвентаря і будинків, подає то число на
160 мілїонів долярів. Не втягнено там маєтків

ся, що вони ще непоступають в ь друкь вь
• Правді*. Ш ашкевичь, бувший редакторь
Русалки тамтогорічноі, нередавь мині твоі
твори, з ь поміжь тихь дуже я любувавь собі:
• Вечерь надь Прутомь* и кілька пісень безь
именя — суть дуже красні поезиі особливо
одна маленька а важненька: я іі при собі немаю. Давимь братови Олексі читати и пере
писати.
У нась так ь нічого нового нечувати, хі
ба те, що зновь не нашь чоловікь діставь
катедру руського язика и літератури на тутейшімь всеучилищі — буде зновь такь ро
бити, як ь Голованький, и наші хлопці непочують з ь Катедри руського слова. *)
Чи дістаєш ь ти «Правду* — звідтіль
тобі висилають, лиш ь незнаю, чи доходить
до тебе.
Листь твій ще на Великодні сьвята пи
саний до мого Брата Олекси — сюда адресо
ваний недійшовь Олекси. Хтівь я відібрати
за него, та к ь листоношь недавь мині, — отже
я відіславь бувь той листь до Шляхтинець
але я к ь Олекса мині каже, що вінь сего л и 
сту недіставь. Сей листь небувь за гесеріеоіи,
але такь поєдинчий. А теперже бувай здоровь
та незабувай твого щирого товариша и брата
Осипа Барвінського.

*) Мова про пок. Омеляна Огоновського,
котрого спершу мали за москвофіла. — О. М .

Русинів, що поселили ся по канадийских мі
стах і місточках.
— Вістки з півн. Америки. Гр.-кат. парохію
в Е іт іг а (в Зєдин. Державах) обняв о. Нестор
Воленьский. — В Вінніпегу (Канада) відбув
ся дня 5. липня с. р. зїзд учителїв-Русинів,
на якім заложено „україньску учительску орґанїзанию в Канаді". На початок вписало ся
до неї 3 5 учителів; тих, що з причини недокінчених етудий не мають права учити в шко
лах, не принято до орґанїзациї. Почетними
членами органїзациї іменовано— як допосить
„Канадийский Фармер'- — Стефаника, Лозиньского, Малицку, Пігуляка, К. Трильовского,
Ник. Спинула, Грушевского, Яр. Яричевского,
Савдуляка, Соломійчука, Грінченка, Ап. Но
вака і Мир. Стецишина.
— З кацапских кругів. „Діло" доносить, що
„Ґалїчанїн" перестане виходити з новим ро
ком, а на єго місце буде Дм. Вєрґун видава
ти тижневник в чисто росийскій мові. П.
Марков, дотеперішнвй редактор »Ґалїчанїна«
і «Русского Слова*, має перемінити «Русское
Слово* на дневник, єсли найдуть ся «средства*
на видавництво.
— Загальних зборів •Народної Гостинницї*,

які відбували ся в иятницю, не докінчено. На
зборах було присутних своло 50 членів. Дискусия була дуже оживлена. При виборі Над
зираючої Ради дир. Нагірний, яко предеїда
тель Надз. Ради, перервав збори і оповістив,
що їх докінчене відбуде ся в вересни.
— Огні. В Гінківцях, залїщицкого повіта,
вибух дня 22. с. м. около 11. год. в ночи огонь на обійстю Иоська Пехмана і знищив
хату, стодолу, стайню і плоти. Огонь спинено
в той спосіб, що на крик нічних сторожів
збігли ся люди і зливаючи водою та вкрива
ючи мокрими плахтами стріхи, не дали їм
займити ся. Будинки Пехмана, котрі згоріли
до тла, були обезпечені. Є підозрінє, що огонь був підложений. — Дня 24. с. м. вибух
пожар в само полуднє в селі Кадлубисках,
пов. брідского, і за пів години знищив 10 го
сподарств зі веїми будинками. Повне призна
не належить ся огневій сторожи »Сокіл* з
поблизького села Дубе, котрому належить за 
вдячити, що огонь не розширив ся. «Дні
стер* потерпів шкоду на 6.440 К.
— Віддаленєм хмар від землі' займали ся
люди від вайдівнїйших часів і пересьвідчили
ся, що та сама хмара дуже скоро зміняє то
віддалене. Давнїйше міряно то віддалене „на
око«, тепер при помочи триґонометриї легко
єго означити. Робить ся то в сей спосіб, що
лучами з сильного електричного рефлектора
осьвітлюе ся одну точку хмари. На ту точку
Р. 5. Листи присилай на мою адресу, то
певнійше дійдуть.
«
(ЬЇ.М.) Осипь Барвінський
іп £г. кіЬ. б етіп аг.
Ь е тЬ е г^ .
(Дописка Олекс. Барвінського: Я діставь
на Великодні сьвята 2 листи, одень з ь вір.
шами а другий простий. — Може то сей
остатний, що листоношь не хотівь дати мому
братови. — Олекса).

•II.
Друже мій Єдиний!
Вже я скінчивь мій листь и м авь до
Тебе відсилати, аж ь ту приходить Олекса, мій
Брать и показує мині листь відь Тебе, де я
дуже сумну вістку вичитавь, що Ти бувь
такь тяженько хорий. Господи, я й слівь не
доберу висказати, який смутокь обгортавь
мене, читаючи тоті слова: запалінє плюць,
Ьип£еп К,ірреп{е11епІ2йп(Іип§'. Се божа рука
надь тобою, що тебе виратувала з ь такь
тяжкоі слабости. Не дивую ся я вже теперь,
чому відь тебе не було та к ь довго вістки.
(Дальше буде).

4
звертає ея дві люнеті з двох ріжних М ІСЦЬ.
Знаючи віддалене люнет і кути їх нахиленя,
легко вже обчислити, в якій висоті над зе
млею находить ся хмара. З тих помірів
стверджено, що хмара в короткім часі зміняє
своє положене між 1.000 а 6.000 метрів. Поміри на дощевих хмарах показали, що під
час дощу хмара була у віддаленю від землі
на 3.810 м, по дощи 3.410 м, а по 10 мін
2.240 м.
— Археольоґічні розкопи в Чернівцях. В ве

ресни с. р. пічнуть ся розкопи старинного
замку на горі Цецина коло Черновець. З того
замку, поставленого ще за часів польского
короля Казимира Великого, остали нині лигпе
звалища. Розкопами буде кермувати професор
черновецкого університету др. Милькович.
— Дрібні вісти. В Коломиї відбули ся збори
емеритованих учителів під проводом п. Девоссера. Ухвалено мемориял до кр. ради шкіль
ні і до виділу кр. з відписом петициї до сон
му та вибрано постійний комітет зложений з
пп. Блїя, Девоссера і Павлишака. Емерити домагають ся розширеня закона пенсийного і на
них, мінімум 800 К для вдовиць, а в петициї
просять о додаток на /орожню бодай о 1/4
платні. — П. Микола Бобруґ, роді м з Березо
ва вижного, одержав на львівскім універси
теті степень доктора прав. — Львівский ста
роста п. Цоль, виїздячи онодї фіякром з бу
динку староства, на скруті випав з фіякра і
зломав собі ліву руку.
Оповістки.
— Дальший репертуар руского народного те
атру в Белзї. Саля „Народного дому". Початок

8. вечером. Білети продає торговая п. Окпиіиа.
В четвер 1. серпня «Ревізор з Петер
бурга».
В суботу 3 серпня «Барон циганів» опе
рета в 3 діях Штравса.
В неділю 4. серпня «Маруся Богуславка»
історична драма зі співами М. Старицкого.
Ві второк 6. серпня поелїдне представ
лене «Катерина» опера в 3 діях Аркаса.
— Для семінарицких кандидаток. В ц. к.
женьскій учительскій семінариї у Львові не
зістало єще при вступнім іспиті, який відбув
ся в першій половині липня с. р., приняте на
1. рік повне число учениць. Кільканайцять
місць є ще вільних і буде обсаджених на під
ставі нового вступного іспиту по вакациях.
Інтерессвані учениці, котрі бажають вступити
в учительский семінар, можуть тому пригото
влятись тепер до того іспиту і зголоситись В
дирекциї до запису в днях 29,30. і 31. серпня.
При іспиті кладе ся найбільшу вагу на язики,
а іменно польский і нїмецкий та математику,
а відтак жадають ся найважнїйші річи з ре
лігії, істориї і Географії, фізики і наук приро
дничих; язик руский можуть знати або нї(?1), бо
незнане єго не впливає на вислїд іспиту. Зголошуючі ся мають предложити метрику креіденя з укінченим 15 роком житя, поелїдне
сьвідоцтво шкільне, лїкарске сьвідоцтво здо
рояля, а ті, що в тюслїднім році шкільнім не
ходили до шкіл, також сьвідоцтво моральности. Коли би деякі учениці потребували єще
яких пояснень, то могли би в сім ділі відне
сти ся єще до ироф. д-ра Коцовскогп у Льво
ві (ул. Фридрихів) або катехита о. Стефано
вича (що остав тепер в місті Кутах), кнтрі,
сподіємось, не відкажуть своїх інформаций.
— В Скалатї відбудуть ся дня 4. с. м. ве
черниці з танцями заходом акедемічної моло
дїжи. Стрій для пань спацеровий або народ
ний, для панів вечерковий. Вступ 2 К, родин
ний білет на 4 особи 6 К. Дохід на будову
Читальні «Просьвіти».
— З Тав а „Руска Захоронка у Львові4'. Вва
жаю своїм милим обовязком подякувати сер
дечно в імени малих руских діточок Високо
достойним і Високоповажаним жертводателям
за ласкаві жертви зложені на мої руки до
липня с. р. на ціль Тов-а «Руска Захоронка у
Львові». Передовсім іменем сих бідних діто
чок Захоронки сердечну складаю подяку не
звичайно щедрому жертводателю на рускі цїли
Єго Ексц. Митрополиті за жертву 800 К титу
лом сталої квартальної запомоги по 200 К.
Окрім того слідуючим Добродіям прилюдно
сим засилаю подяку: ВПов. о. радник станисл.
ординар. Ол. Воляньский з Криворівни 10 К,
Білецька 10 К за е. р,, о. катехит Лициняк
5 К, о . Ів. Калиньский з Волицї 6 К, о. Петро
Рудакевич з Закомаря б К, п. Галя Ясеницка
за 1906 р. 4 К. п. Сембратовичева за с. р.
З К, Ів. Бачиньский урядник «Дністра» З К,
Стефця Янкевич з Щирця 2 К, Будзиновский

Леон. 2 К, о. радник і капелян Єго Ексцел.
Митрополита 2 К, оо. префекти рус. семінариї
Малїцкий і о. Боцян по 1 К 20 с, о. преф.
Будва 1 К, з розпродажі! книжочок 1*20 К,
Ірина Лициняк 1 К, Турчаньский 1 К, о. Кар
повпч з Куликова 1 К, п. Бандрівска 1 К, п.
Гнатюкова 1 К, п Купчиньска 2 К. На руки
п. Коцовскої заст. предеїдательки Тов-а «Ру
ска Захоронка у Львові» вплинули послїдними
часами с. р. отеї жертви: Впов. панночка Люба
Гузарівна в церкві СС. Василиянок 50 кор.;
Читальня в Ринку 10 К; від оо. Василиян
коляда 20 К; з акафісту в Книгиничах 21 К;
учениці п Стршалковскої з нагоди імянин о.
Гузара і 4 К, п. Кучабіньска 8 К, її. Петро Таблючиньский 6 К, Семен Кульчицкий 6 К, п.
Ромашко 5 К, п. Василь Алексевич 4 К, п.
Бабієва З К, о Пеленьский З К, п. Фільварків
1 К і п . Кореневич з Іванчан коробочку меду
вартості» 6’ііО К. Надто послїдними часами на
руки Впов П. Лучаків'кої, предеїдательки Тов а
«Руска Захоронка у Львові» вилинули сі біль
ші жертви, за які єще окрему сим пересила
єм сердечну дяку іменем сеї бідної дітвори:
Товар. «Дністер» 22/3 с. р. 21/4 Впив. Паньство Папьківскі замість вінця на домовину
Мариї 50 К, за проданий образ гі. Т рута 70
К. Дохід з равту і фестану с. р. 128 К.
Подані ріжнородні жертви рівночасно не
хай будуть заохотою і рівнож приміром для
кождої нашої сььідомої. патриотичної, рускої,
особливо льнівскої одиниці, яким способом,
особливо н часі накацийнім на провінциї при
добрій воли легко буде могла при ріжних на
годах, як зібраних і забавах товариских, весїлях і вразниках узбираними жертвами від
своїх знакомих, кревних і гостей підтримати
щойно розвиваюче ея, так важне, гуманне, кра
сне і конечне тов о, яким є ггад. тов о «Рус
ка Захоронка у Львові». Особливо Всч. і Впрдб
оо. Добр. відчитанем хочби одного акафісту
в церкві на ціль сего тов-а „Руска Захоронка
у Львові44 в великій мірі невеличкою жертвою
з своєї сторони будуть могли підперти так
патриотичну христ. інституцию, яка надто ще,
як жертви показують, тішить ся специяльною
опікою Високопр. Митропол. Ординарияту. О
дначе в часі вакацийнім вселаскавійше зіфра
ні жертви на ціль тов-а „Руска Захоронка у
Львові44 прошу ласкаво присилати н е н а м о ї
р у к и , але лише, або на руки п. предеїд. 'Говар-а «Руска Захоронка у Львові» при пл. і
ул. Солярній, Лучаківскої, або на руки п. Ко
цовскої у Львові, п. ул. Калєча 3, або і на
руки наших. Хв. Редакций «Руслана» або «Дї
ла». О. др. Кароль Єрми, відпоруч. митропол.
Ординар, і касиєр тон-а „Руска Захоронка у
Львові".
— Ювілейні датки на будову великої бурси
Руского Товариства педагогічного приймають:
К р а є в и й С о ю з К р е д и т о в и й , Ринок ч.
10, Руске Тов. педагогічне, ул. Сикетуска 47,
всі редакциї народних часописий і всі філії
Руского Товариства педагогічного.

Соїовзеиш
в пасажи Германів
при ул Соняшній у Львові.

Нова сензацийна програма.
в і д 16. д о 31. л и п н я 1 9 07.
Щоденно о год. 8. вечер представлене.
В неділі і сьвята 2 представлена о 4. год. попол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ-ҐИе
представлене. Білети вчаснїйше можна набу
ти в конторі Пльона при ул. Каролч Людвика ч. 5.

Молитвенник для молодїжи,
нове значно розширене видане, цілий друкова
ний шкільною правописию, вже вийшов з дру
ку. Набувати можна по ціні 50 с, 70 с і ї К,
в книгарні Тов-а ім. Ш евченка, ул. Театральна
ч. 1; в Тов. педагогічнім, ул. Сикетуска ч. 47.
і в склепі Тов. ,,Взаїмна Поміч44 в Коломиї.

Контора виміни
ц. к. упр. гал. акц.

Банку

Гіпотечного
ку п у є і продає

всякі

я*

п а п е р и ц ін н і

*

№

і МОНЕТИ
по

я*
я*

н а й д е/ш е в ш і м курсі ден
нім не числячи ніякої провізні.
•я*

Товариство взаїмних обезпечень

Телеграми
з дня ЗО. липня 1907.
Будапешт. Резіі Нігіар доносить, що др.
Векерлє на послїдній авдиєнциї у монарха
порушив також справу угорско-хорвацкого
конфлікту
та справу ковституцийних за
порук.
Париж. Після останних обчислень вибра
но до рад Генеральних: 253 консерватистів, 20
националїстів, 137 поступовців, 297 републиканів з лівиці, 555 социялїстів і радикальних
социялїстів.
Танґер. Претендент до мароканьского
престола, Райзулї, потягнув в полудневім
напрямі, гонений війском султана.

НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
Готель, реставрацпя і каварнн — ріг ул Сикстускої
і Косцюшка у Львові.

Приїхали дня 29. липня: Ґнїк Беля з Угорщини, Мих. Смольницка з Гаврилівни, о.
Яр. Карпяк з Михалевич, Дав. Ґилецкий з
Росиї, Ів. Дудич зі Зборова, Ів. Рибчак з
Ниська, Йос. Стадник з Белза і йор. Стефанів
з Золочева.

Видає і відповідає за редакцию Лев Лопатиньский.

я*

„Дністер”
у Львові, при улицї Рускій ч. 20

(дім

власний).

приймав обезпеченя будиннів, всяких річий домашних і господаревих, збіжа і паші на случан шкід заподіяних через пожар. Оплата
премій мала, а к ристь для погорівшнх
велика.
Шкоди ліквідує і виплачує «Дністер»
з найбільшою скоростню. При оцінці шкід бу
вають запрошені 2 господарі селяни з поміж
членів. Дотепер виплатив «Дністер» 13.747 відшкодовань в сумі сім і пів мілїона корон.
Зиск по скінченім році звертав ся чле
нам. Звороту за р. 1906 дістають обезпечені
члени по 10 сот. за кожду корону заплаченої
річної премії.
Банк краєвій у Львові і в Чернівцях, Ка
са ощадності! у Львові, і т. д. приймають
поліси.Дністра" при удїлюваню позички.
Житєві обезпеченя приймає «Днїстез» для
Краківского Товариства, а провізню від таких
обезпечень відступає „Днїстер“на добродійні
цїли
Поясненя до обезпечень уділяє Дирекцпя
або агенти.
Аґенциї «Дністра» находять ся в кождім
місті і в многих селах; там, де єще не ро
бить иншиб аґеит «Дністра», можуть пись
менні селяни старати ся о удїіенє аґенциї.
До тепер дістали агенти 969 507 К провізні.
Фонди Товариства 31/12 1906:
К 846.189 20
Фонд резервовий
„ 550.110 —
„ резерви премій
„ 1 6 .1 1 0 „ на звороти
„ 29.866 35
„ на ріжннцю курсів
„ 31.040 /3
„ резерви спецннльної
., 185.810-21
„ емерит урядників
25.000 инші фонди заосмотреня
Сельне! асекуруйте ся від шкід огневих!

З друкарні В. А. Шийковского.

