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Річник X I.

вівжй рік

>Оарвеш ми <г»п 1 душу йй" вирвеш: а не воаь.чеиі малості і віри нг повьмкш ,
бо руске ми серпе і віра русла.* — 3 Р у е л а н о в и х псальмі» М. Шжшкевича.

і

експедиция >Руслана« під
ч. 1. ял. Дембревскегв (Херунщнниі. Експедиция місцева
в Аґенциї Соколовского в
пасажі Гавсмана.
Рукописи аверта» сялнше
вапопереднє настережене.—
Реклнмацнї неопечатаиіе
вільні від порта. — Оголо
шена звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
ки, а в >Надісланім< 40 с.
■ід стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по ЗО сот.
від стрічки.

намагала ся Поґодиньска пропаганда, атру, а Галицко-руску Матицю і Наро
самим Поґодином спершу ведена, а від дний Дім обезпечено тим способом для
так гїособлювана всякими благотвори- Поґодиньскої ідеї, що не принимано в
(-{-) Здавен давна не щастить ся тельними Обществами, впровадити зако члени Русинів-народовцїв і не відстунашій народній ниві. Ледви зазеленіла лот і баламутство, спинити сей розвиток плено й доси від тої системи.
Русини-народовцї були приневолені
ся она з почином народних відродин і повести иншим шляхом до обєдиненя
після Маркіннового посіву колосистою україньско-рускої мови, літератури і на- засновати свої окремі товариства, як н.
пшеницею, а вже прийшов ворог і засі родности з московскою. Одначе сі зма- пр. ,,Просьвіта“ ,' Наук. Товариство ім.
яв куколю, що не можна й доси єго ганя довели лише до того, що нашу лі Ш евченка, Народна Рада і ин., а провиполоти. Маркіян Шашкевич і єго то тературну ниву занечищено буряном, ко пасть між одними а другими щораз біль
вариші вказали зовсім ясно і виразно трий прокидає ся у виданих Гал. Рус. ше розширювала ся. Намагали ся впрадорогу, котрою мають прямувати Русини, Матиці, Общества Качковского ітп., в та вдї ріжні народолюбці, як От. Качала,
щоби двигнути свій рід, свою мову, свою ких часописах як »Галичанина.« і »Рус- Вол Барвіньский і ин. довести до поми
літературу, свою народність. Зрозуміли ское Слово* і витворив окремий і ску- рено сих двох супротивних таборів р у с-.
они дуже добре, що жива народна мова, сний жарґон, названий ученим росийским ких, одначе в 1882 р. процес Ольги
котра збереі’ла ся під сїльскою стріхою Гіипином »асобьій русскій язьїкь*, ко Грабар, Наумовича, Адольфа Добрянскона сьвітї го, Маркова і ин. а також істория прав чудових піснях, думах, казках, пере трим не говорить ніякий
вославія в Гниличках виявили ясно зм а
казах, прислівях і приповідках, є тою нарід.
невичерпаною скарбоною для відродин
Сі змаганя до занечищеня літера ганя обєдинителїв-Поґодинцїв. Окрім того
і розвитку та збогаченя нашого пись- турної ниви перенесли Поґодинцї і на оповіщена Києвскою Стариною перепи
меньства. А в своїх змаганнх до роз політичну видінню, а пок. Наумович про сна Лебединцева, що в 60-их роках XIX
витку руского письменьства на народних голосив і в С л о в і (1866 р.) і в соймі ст. з підмогою Головацкого і Дїдицкого
основах дійшли М. Шашкевич і єго то та державній раді, що нема Русинів (ко вербував галицких „культуртреґерів“ до
вариші до зрозуміня, що Україньскі на трих Німці звуть КшЬепеп), лише р у с- Росиї і переписна Головацкого оповіще
родні пісні видані Максимовичем, що Е- с к і є (К цййєп) себ то Москалі і тим на проф. Студиньским виявили наглядно
неїда перелицьована Котляревским і по способом зійшов ся в поглядах з відо- способи і ціль москвофільскої пропавісти Квітки-Основяненка, що перші по мум неґатором Руси ґр. Лєшком Бор- ґанди.
чини літературної творчости Кулїша, Ше ковским, котрий в 1861 р. в соймі голо
Нема найменшого сумніву, що мо
вченка — сеж наші ріднїсенькі твори, сив: Х іе та Низі, ]еч! Іуїко Роїзка і Мо- сквофільство є тим грізним боляком, ко
трий затроює живі соки народного орга
котрими М. Шашкевич так одушевл їв ся, 8к\уа!
посилаючи сьому приятелеви М. УстияОгсї баламутства впроваджено в ру нізму і що єго треба конче позбути ся
новичеви україньскі пісні Максимовича. ску суспільність Поґодинцями спершу для уздоровленя і успішного розвитку
М. Шашкевич і єго товариші, що клали вельми обережно, а многим несьвідомим нашого народу. Тимто великою політи
перші підвалини під будівлю живої на річи здавало ся, що тут розходить ся о чною похибкою була консолїдация пі
родної літератури в Галичині, зрозуміли нравопись, звану кулішівкою, уживану днята наново в 1893 р. для поборювана
відразу, що Галичина й У країні заселе Русинами-народовцями, щоби нібито »зір- народовців, що не хотіли шти в опозина тим самим народом, що тут і там го вати з церковними книгами*, о »україн- цию, як раз з тими людьми, котрі або
ворять тою самою мовою україньско щенє< мови, щоби ніби то зближити її за сдєлки в Рольничо-Кредитном Зіведерускою, що Шашкевич, Устиянонич так до польскої а ті прихильники етимольо- нію повинні були опинити сн в криміна
само нааіі письменники, як Котлярев- ґічної правописи і язика зближеного до лі, або були загально відомі яко рублеский, Квітка, Куліш і Шевченко, що се московщини почали себе звати »тверди- хвати, що дїлали сьвідомо на шкоду
одноцїлиіі нарід україньско-руский, одно- ми< або »старою, історичною партиєю*, руского народу. Через консолїдацию ви
цїле письм енство україньско-руске, одна коли тимчасом н дїйсности розходило росли с'ї відступники руского народу на
ся о кідреченє від рускої мови, літера репрезентантів якоїсь нібито „старускої
мова україньско руска.
Ту одноцїлість україньско-руского тури й народности, а признане москов- партиї“, котрими послугувало ся польске
шовіністичне дневникарство і неприхиль
народу, україньско-рускої мови і літера скої — своєю!
Сі змаганя Поґодинцїв викликали на розвиткові! руского народу політична
тури виявили не лише галицкі, україньскі і буковиньскі письменники в своїх л і горячий опір з боку Русинів народо щїв, система, щоби тим способом спиняти по
тературних творах, але з першим про- прихильників Маркіннової ідеї, самостій ступ і розвиток национальної ідеї укра
блеском конституцийної свободи зазна ного розвитку укр.-рускої мови, літера їньско-рускої. Тим більше непростимим з
чили з повною сьвідомостю зібрані у тури й народности на чисто-народних о- народного станок .їда, як консолїдация з
Львові 2. мая в 1848 р. рускі народо сновах, а боротьба між тими двома на 1893 р., було принятє до руского клюбу
любці, засновуючи тоді
Г о л о в н у прямами переносила ся і на політичне тих послів, котрі кандидували з рамени
Р у с к у Р а д у , Язикову і националь- поле, захоплювала рускі товариства й ін москвофільскої орґанїзациї, бож уже на
ну с а м о с т і й н і с т ь і о к р е м і ш- ститути, засновані заходами і засобами консолїдациї виявило ся фарисейство
н іс т ь
у к р а ї н ь с к о-р у с к о г о всего руского народу, для єго просьвіти москвофілів. Виступлене з руского клюбу
народу
поміж славяньскими наро і культурніш розвитку, як Галицко ру Маркова, Глїбовицкого, котрі собе про
дностями признали також на основі на ска Матиця, Народний Дім, Руска Бесі голосили р у с с к и м и с е б т о М о 
укових рослїдів найвизначнійші славянь- да. Дійшло до того, що викинено з На с к а л я м и , а за ними також Короля,
родного Дому Руску Бесіду, в котрій Куриловича (а сподіваємо ся і Давиднскі учені і язикознавцї.
В сей природний розвиток українь- верховодили Русини-народовцї і в своїх ка доведе лише до прочищена нездоро
ско-рускої мови, літератури й народності! руках мали управу Руско-народного те вих відносин наших национально-полї-
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тичних. Обовязком руских послів є те
пер, осьвідомлювати широкі верстви на
родні про значінє і всі послїдовности сеї
події, а також подбати о се, щоби ті то
вариства та інсгитуциї, котрі засновано
заходами і засобами всего руского народа для єго просьвіти і культурного роз
витку, не стали аґентурами московского
обединеня, як се предкладав др. Дудикевич на останних зборах Народного
Дому, а служили тим цілям, для яких їх
засновано.

незадовго треба буде свої социяльно-по- народу, вступаючи в ряди інтернационалу,
лїтичні переконаня здекларувати. Чи у або дїлаючи в єго користь.
Такі бувають наслідки браку виро
нас прийде колись до якої програмової
дїяльности на поли суспільно-політичнім, блена політичного, браку ясного социяльсе в першій мірі буде залежати від на ного сьвітогляду.
Кінчу свої уваги і спостереженя і
шої орґанїзациї. бели ся орґанїзация,
лишаючи всі национально-партийні напря мушу сконстатувати, що до нас, сьчящеми кождому єго власному пересьвідченю, ників, ставлю тяжкі постуляти, відкриваю
получить нас в оден братский союз, ко перед нами перспективу на тяжку без
трого метою буде зєднанє нас в обороні перестанну працю в нарохії і в житю пурелігії і справи Божої, то думаю, що на бличнім. Але без праці людскість ніколи
першім місци мусимо подумати над тим, не остигнула нічого взнеслого, нічого
яке становиско займити в питаних су великого. Кождий крок в поступі людспільних. Много праці стояти буде вла скости значить ся масою тяжкого труду,
сне обученє в справах социяльних, много масою великих жертв. Учім ся від соция
праці буде стояти введене програми со лїстів. Кілько жертв, праці, трудів вкла
цияльної в жите, в широкі верстви Пе дають вони в пропаганду своїх утопійреконати будемо мусїли нашу суспіль них ідей, вели ще нині є і духовні, ко
ність, що не власна користь грає ролю трі рівнодушно, безчинно і безучастно
в наших виступах (о ту власну користь стоять против квестиї социяльної, то се
(Конець).
Властиву борбу з социялїзмом ве все нас будуть підозрівати (от і нині справа майже непонятна. Може потіша
дуть товариства о виразній антисоциялї- кождий рух поміж сьвященьством нази ють ся тим, що ще не так зле, що гростичній тенденциї. Ми на разі не маємо вають наші >иатриоти« клерикалізмом), мадский устрій ще не заражений соция
таких товариств і мусимо добре застано але ретельне переконане, що своєю дї- лїзмом, народ наш ще тих ідей не розу
вити ся, заки приступимо до їх заклада- яльносгию охороняємо суспільність перед міє, сторонники нашої социял-демократиї
ня. Мусимо дещо підготовити ґрунт під визиском, охороняємо людскість перед ще самі мало що второпають в тій спра
них та і самі дещо підучити ся. бели би необчисленими катаклїзмами, хоронимо ві, бодай так нам здає ся, судячи по
таке товариство мало скінчити свою ді християн перед цілковитим здеправова- жидах і агітаторах социялїстичних в на
яльність на шумних закладинах, на по- нєм через поганьску антитеїстичну, мате- шім (т. є в Збаражскім) повіті. Ті, що
сьвяченю прапора, на кількох зібраних риялїстичну пропаганду. Многі перестра суть противниками социялїзму, намагав рік, а жите своє обявляло що року шені криками наших нсевдолібералів о ють ся утримати »8іаІи8 дио* як най
кількома гіршими або ліпшими промова »клерикалізмі* скажуть може, що ми довше і думають, що на тім вже їх за
ми та інкасованем вкладок, то діяльність сьвященики для спокою покиннисьмо всі дача скінчена. Але само хоронене перед
наші товариства з далека тримати від впливом социялїзму до нічого не може
його не много пошкодить социялїстам.
Аби товариство з виразно антисоци- всякої політики, а бодай не давати їй бути більше пожадане, як той тихий стан
ялістичною тенденциєю мало вплив, му много місця в нашій суспільній дїяльно як така супокійна ситуация Не знайде
сить мати виразну социяльно політичну сти. Спитаю однак, до чого заведе така социялїзм на своїй дорозі социяльної
програми ясної і горячо пропагованої
програму. До неї мусять входити слушні абстиненция ?
Социялїсти мають свої виразні полі через противників, не знайде практичної
социяльні домаганя социялїстів, а тим утопіям, а також домаганям антирелігій тичні цїли, цїли противні не тілько вся дїяльности а тільно самі слова, самі стра
ним треба противставити постуляти ре кій релігії, але ворожі всякому национа- хи, то дуже скоро розширить свою про
альні і згідні з релігією і страведливо- лїзмови, они знають, чого хочуть, до чо паганду, без труду майже і без великих
стию. Та програма мусить бути в голов го стремлять, над чим працюють, бели жертв.
СЬ. Сагіуіе сказав, що се глупо бла
них річах згідна ві всіх социяльно-по сего самого не буде по стороні' їх про
лїтичних товариствах. Трудно близше тивників, то всі рішучі елементи помало гословити революциї, або їх проклинати,
входити в подробиці сеї програми. До перейдуть в табор социял-демократів. але важне їх студиювати, нужденно є йти
сить сказати, що згідність напряму і єго Ясний доказ сеї дезерциї маємо в на за ними через бруд і багно, небезпечно
ясно витичена ціль, повинна всіх членів ших народних сторонництвах. Наші пар- їм служити, безужиточно з ними бороти
социяльно-полїтичних товариств вязати в тийні орґани, народні проводирі, нераз ся, але похвально і конечно, серед них
одну цілість, лучити в одну партию, на більше социялїстичні, як социялїсти самі. поміж розвалини здїлані ними кидати для
звім єї п а р т и є ю х р и с т и я н ь с к о - Наша інтеліґенция посідаюча дуже мало відбудована зерна віри, ширити моральні
с о ц и я л ь н о ю . Мета, до котрої стре критицизму, а досить лінивства, охотно ідеї і через то громадити камінє на нову,
міти має партия, дороги, котрими має йти пристає до партиї, що має »патент* на трійку будову, В тих послїдних словах і для
до мети, повинні бути ясно витичені. Та спатительку робучого люду. Дарма, що нас визначена ясна задача. Нам ясно, що в
програма мусить бути спопуляризована інтернационалїзм сеї партиї ворожий вся простих, взнеслих науках Христа, лежить
і пропагована як найгорячійше, повинна кій национальній думці — небезпечний підстава до суспільного житя, лежить
війти в тіло і кров приклонників партий- передовсім для нашого народу, у котрого програма социяльних реформ і суспіль
них, они повинні нею одушевняти ся, за почуте национальностн майже ніяке, а во ного відроджена. Нам ясно, що в тім
нею всі як оден муж агітувати, під тим рогів национального розвою много. Тіль власне погибель для народів, єсли схо
прапором йти до урни виборчої, ужити ко деколи, як от тепер підчас акциї ви чуть вибрати инакші підвалини, схочуть
всіх дозволених і справедливих сиособів борчої блимає у нас неясна думка, що викопати собі инакші »істочники«, а не
до введеня сеї програми в жите суспіль- социялїзм єсть чейже ворогом всілякого ті, котрі Христос положив: — Як пооди
ности через законодавство. Так як со- националїзму. Тілько тепер »Дїло« вка нокі люди, так і цілі народ і мають своциял-демократи з посьвяченєм здоровля зало кілька разів на деструктивну роботу бідну волю науку Христову злегковажити,
нераз і житя, не боячи ся жадних кош социялїстів в Дрогобиччинї, кілька разів віддавати ся еґоїзмови і жаждї уживаня,
тів, жадних переслідувань, агітують за натякнуло на шовінізм проводирів ноль- але заблудженє дає ся страшно в знаки.
своєю програмою, так і члени партиї хри- скої социял-демократиї, котрої наші ру- В такім стані теоретичного заблудженя
стияньско-социяльної повинні бути готові скі социялїсти суть рабскою причепою. а через се в стані фактичних заколотів
до всіх посьвячень за свої слушні пере Але перед тим не було і певно по тім знаходить ся ціла суспільність, на ту до
не буде для нашого пересічного інтелі рогу вступає і наша руска суспільність.
конана .
Чи у нас єсть бодай материял на гента партиї більше свободолюбної, біль Нашою задачею, яко воїнів Христових,
таку партию, а властиво на інїцияторів ше поступової, як партия социялїстична. яко правдивих патриотів є, вказати на
такої партиї, вже не кажу поміж суспіль- До неї всі они зітхають, на єї користь ті заблудженя, укріпляти ще сильні в ві
ностию і інтелїґенциєю сьвітскою, але на дїлають, до єї рядів дезертирують, до рі члени суспільноети, сіяти мораль, повіть поміж сьвящениками, лишаю Отцям неї переважно нахиляє ся вся наша мо- глубляти віру. Ми сіймо — Бог дасть
самим до рішеня. Думаю, що на разі лодїж. Думають, що не знають яку за зріст нашим засівам.
сего материялу дуже не много. А однак слугу покладають для відроджена свого

Задачі х|)кш нь»і суспільноети а передовсім
духовевьства, в еуспільно-політичвії справі.

з —

Зїзд в Свінемінде.

рускі відносини політичні і партийні, про україньско-руску мову і літературу, що пред
ставив ся тим яко крайний невіжа і неук, з
котрим шкода було би вдавати ся в яку небудь поважну розправу про сї предмети. А хоч
таким показав ся неуком, бере ся замикати
рускі ґімназиї і ревідувати рускі книжки шкіль
ні що до змісту. Отже поки до сего забере
ся, радимо сему безіменному баламутови за
брати ся до прочитаня бодай шкільних під
ручників ґімназияльних, а тоді перестане то
рочити такої нісенітниці, що нема укр.-рускої
наукової мови, що се якийсь жарґон і т. п.
Дивно лише що »Рг2Є£Ц<1«, котрий належить
до поважних часописий польских, поміщує
такі теревені, котрі доказують, що тут судить
саесиз сіє соіогіЬиз.

часописах менше випадків отроєня грибами,
як в попереднихроках, Здає ся, що люди зв е р 
тають більше уваги на якість грибів, бо гри
бів сего року повинно бути доволі много, бо
рік елотний і мокрий. Послїдний випадок затроєня грибами лучив ся в селі Ж укові, городеньского повіта. Дня 28. м. м. родина го
сподаря Закшевского, єго жінка, дві замужні
доньки і З літна дитина одної з них, зїли на
вечеру гриби. Другого дня всі захорували.
Дитина померла того самого дня, а три женщини слідуючого дня. При вечери була також
сусідка, але она лише покоштувала тої отруй
ної страви, а хоч занемогла, то удало ся єї
відрятувати. — Обережно з грибами!
— Опришки в Галичині. З Скали, борщівского повіта, доносять, шо в ночи на 3. с. м.
замордовано Соломона Аксельрада, сина по
сесора Ґуштинки. Опришків було шість; по
доконаню убийства забрано готівку і дорогоцїнности вартости кількох тисяч корон. —
Ґуштинка лежить коло Скали над берегом
Збруча, тому без сумніву опришки зайшли зза
Збруча.

геШсга». Не плачмо над власного нуждою, бо
ми самі єї творцями. Єсли наш Гуцул йде в
найми носити Ж идам воду, або чистити паньскі черевики, єсли утікає за море, або їде на
Поділе ломати страйки саме тоді, як у него
в дома повинні бути найгорячійші жнива, то
винен сему в першій мірі сам Гуцул, що та
кий безпросьвітний і безпідприємчивий, а в
другій мірі винні ті єго провідники, великі патриоти, що зуміли утворити з Гуцулів немовто
сильві, солідарні і карні орґанїзациї, придатні
до всяких радикальних комедий а не вказують
ему дороги, що робити, аби лекше жити і не
дати ся виперти з рідної землі, та аби не ста
ти рабами на своїй прадідівщині. До праці,
поки час!
— Отроєнє грибами. Сего року нотовано в

вивели Івана, засудженого на три місяці вя
зницї на місце траченя. Не помогло нічого,
що він покликував ся на те, що засуджений
лиш на три місяці і що невинний; єго пові
шено. В кілька годин потім показало ся, що
дійсно стала ся помилка. Генеральний проку
ратор помилував Івана Кароля і засудив єго
на 8 місяців вязницї.
— Поц'луї подешевіли. В місті Буффальо в
Америці лучило ся, що дентист пльомбуючи
гарній пацивнтцї дїравий зубок, забув ся так
далеко, що поцілував дівчину в личко. Спра
ва оперла ся перед судом і скінчила ся засудом дентиста на кару 6 центів.

В суботу коло год. 10 рано, по до
сить бурливій ночи, яка непокоїла подо
рож царя, наступила стріча цісаря Вільгельма, який виїхав назустріч прибува
ючому цареви. Цісар Вільгельм перей
шов на поміст царского яхту >Шгандард«
в товаристві канцлера Більова, секретаря
стану Тірпіца і свити, після чого »Штандард< рушив в дальшу дорогу серед
шпаліра воєнних кораблів. О годині 12.
»Штандард« задержав ся коло Свінемін
де, а на єго поміст прийшов кн. Генрик
пруский і команданти кораблів. Цісар — Як мало у нас підприємчивости, се видно
Вільгельм представив прибувніих цареви на кождім кроці а передовсім в торговлї і
Миколі, а відтак о год. 1/21 опустив по промислі. Просимо взяти під розвагу сей ириміст »Штандарда>. Опісля цар всів до м ’р: До кліматичних місць над горішним Пру
лоди і відвідав цісаря на »Гогенцолєрнї«, том, як Дора, Яремне, Микуличин ітд. приї
здять що року тисячі літників і прогульковде царя повитала музика росийским гим- цїв і лишають там тисячі корон. А в чиї ру
ном. Тут відбуло ся снїданє.
— Може неправдиве, але дуже можливе. Яки йдуть ті гроші ? В руки передовсім Ж идів.
Відтак наступили звичайні в таких Місцеві Русини мають з того нулю, або мало ких способів уживали агітатори радикальної
разах взаїмні відвідини з обідами, і тї- що більше. Може що нядесятий Гуцул віднай- партиї при виборах, показує отея анекдотка,
снїйшими гостинами, звиджуванє воєнних мае свою хату на літне мешканє, але тоді сам що кружляє в виборчім окрузі пос. Роман чукораблів, перегляд їх залог, морска му ночує в хліві, або в стайни. Се єго весь заро- ка. До одного села — як оповідають — зай
бок. А тепер загляньмо на примір до найбіль шов агітатор н. Трильовского. Прийшов до
штра і ілюмінация воєнних велитів. Від ше відвиджуваного Яремна, в чиїх руках тор- коршми, зібрав мужиків і питає їх, на кого
було ся також на помості »Штандарду« говля: Найман, Орнштайн, Айзенштайн, Лян- они будуть голосувати.
торжественне богослуженє з нагоди уро- кош. Лєві, Фрайвальд ітп. назвища видніють
— А на п. Романчука — відповіли.
— А то чому на него ?
дин царицї-матери, при якій був присут- на першорядних торговлях, готелях, реставра—
Бо він буде головою руского клюбу,
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ний цісар Вільгельм з канцлером Більоа потім міністром.
робляти.
А
наш
Гуцул
з
погордою
споглядає
вом і свитою. Характеристичним було
— А ви звідки то знаєте?
на лїтника-сурдутовця і ненавидить єго сер
при тім зіздї хиба те одно, що телєґра- дечно як інтруза, заволоку, як опришка, що
— Чулисьмо на вічу, а як н. Романчук
ми вправдї зазначують, що монархи си очивндячки влалить в чужу власність і шмат буде міністром, то буде міг нам богато добро
діли напротив себе, однак не згадують по шматови землі вириває з рук Гуцулови. го зробити.
— Файно! А ви богаті?
нро жадні промови Мабудь вже і цїса- Так, Яремче і инші сусідні села перейдуть
— Та де там. Наша громада дуже
колись
цілком
в
жидівскі
і
чужі
руки,
як
пе
реви Вільгельмови не стало концепту, ска
рейшов Борислав і другі нафтові терени. І бідна.
зати щось потішаючого нещасному ца
— То зле, бо бачите з міністрами таке:
пропадуть они на певно, если Гуцули не отя
реви...
млять ся, єсли з того сьвіжого воздуха і зд о  они беруть по 24 тисячі реньских річно. З то
З голосів заграницї про сей зїзд но рового Прута та чудових гірских краєвидів не го половину платить скарб, а другу половину
тує праса висказ француского міністра зуміють витягнути хісна для себе. Бути го має зложити той виборчий округ, з якого він
Пітона, що зїзд в Свінемінде не нарушує сподарем, бути властителем кусня ґрунту і є послом. Будете отже мусїли платити річно
в нічім безпечности дотеперішних союзів хати в такій пливучій медом і молоком мі- 12 тисяч реньских на свого міністра.
• Мужики так настрашили ся, що голосу
Франциї і що під тим зглядом не нале сцевости се чиста благодать. Але до щастя
треба розуму, треба отвертої голови, треба у- вали на Трильовского.
жить надїяти ся жадних змін в дотепе міти вихіснувати добру нагоду. З чого удер — Кости мамута. В селі Чернихівцях на
рішнім уґрупованю великодержавних від жує ся скалиста Швайцария, як не з тури Поділю коло Збаража в дебрі найдено остан
носин в Европі. Вправдї не є виключе стів ? Сотки тисяч Стирийцїв, Тирольцїв і вза ки мамута. Вперед найдено оден кливак, що
ним, що прийде там до заключеня якоїсь галі мешканців альпейских країв в Австриї стремів зі сьвіжо вимуленої землі. Кливак
умови загального значіня для европей- жиє прилично і доробляє ся майна з прогуль- розібрали по кавалкови селяни з Черниховець
1 Старого Збаража. Пізнїйше п. Квятковска,
ского мира, однак заяви в сім напрямі ковцїв. Але там не ждуть, аж приїде Ж ид властителька части Черниховець, казала ко
чи хто другий і заложить в їх місцевости зане могли би наступити без відома Фран їздний дім, гостинницю, торговлю чи що пи пати в тім місци. Витягнено тоді частину щ о
циї. Взагалі — заявив міністер — Фран- ше та помістить в нїмецкім селі вивіски ки і три черінні зуби та грубілий конець дру
ция з цілим супокоєм може ожидати ви- в турецкім язиці. (В Микуличинї анї в Ярем гого кливака. Вкінци п. Каршневич другого
слїду свінеміндского зїзду. — 3 італїй- ну нема ні на лік рускої вивіски, анї ориєн- дня викопав решту того кливака, який мав
ских дневників ТгіЬипа у вступній статі тацийних таблиць, анї взагалі нігде нема 2 метри довготи а 15 цм. в промірі, одно ребро,
щоку і инші части черепа. Здаєсь, що в тім
обговорюючи зїзд монархів в Свінемінде руских написів!) А попри рускі торговлї вся місци мусять бути і дальші части мамутового
кого рода могли би немало заробляти ще со
і заповіджений зїзд Вільгельма з анґлїй- тки Гуцулів, займаючи ся иохатною розпро кістяка.
ским королем Едвардом, зазначує, що обі дажній таких містерних і красних товарів
— Брат за брата або повішений через по
сі події доказують наглядно, /цо відо власного виробу, як килимки, топірцї, ґердани, милку. З Варшави доносять: В тутешній цитакремлене Німеччини скінчило ся і що та та ріжні инші дрібнички з дерева чи пацьор дели було двох вязнїв політичних, рідні брати,
кож в нїмецкій політиці настала тенден- ків. А то приїдеш до Яремча і хочеш купити 3 котрих один називав сп Іван Невядомский
а другий Іван Кароль Невядомский. Першого
ция в напрямку мирового трактованн що на спомин а тобі тичуть фабричного ви Івана, засуджено на 3 місяці вязницї а Івана
робу топорець вакопяньскої форми чи що
справ.
иншого в тім ґустї з написом » Г а т Ц ік а 2 Ла- Кароля Невядомского на смерть. Онодї рано

Просимо м ін о в ій передплату.
Н о в и н ки
— Календар. Ві в т о р о к : руско-кат.: Бо
риса і Глїба; римо-кат.: Преображ. Госп. —
В с е р е д у : руско-кат.: Усп. св. Анни; римокат: Каєтана.
— Безіменний баламут (Е. ^¥. Киаіп) в „РггедЦсІ-ї“ в ч. 177 з 4. серпня поміщув допись
в справі руского університету, в котрій нато
рочив стілько нісенітниць і баламутить про

—

Ж е товариства, „Русий Інститут ш
дївчат“ в Перемили.
Школу середну для дівчат під назвою
ліцей заснував Виділ Товариства: «Руский Ін
ститут для дівчат в Перемишли» з початком
р. шк. 1903-4. Новий сей тип дівочої середної
школи, викликаний потребою висшого образованя дівчат, повстав в Австриї на основі
статута орґанїзацийного, оголошеного рознорядженєм ц. к. міністерства просьвіти з д. 11.
XII. 1900. ч. 3.4551.
Задачею сеї школи середно'і є не тілько
подати ученицям загальне образованє, але та
кож уздібнити їх через ціле виховане до по
важної, основної науки і до совісної та витревалоі праці. Ту ціль осягає ся через подаване
тих наукових предметів, які приписані пли
ном, як і через весь відповідно обдуманий і
з усею точностию захований напрям вихованя
і веденя учениць. Наука в ліцеях розділена
на 6 літ.
Виділ Інститути робить все можливе,
щоби поставити свою школу на степени, в ід 
повідаючім вповні вимогам шкільних припи
сів; а успішна праця учительского збору,
стверджувана що року найкрасшими вислїдами докладних люстраций ц. к. інспектора краевого находить своє завершене в тім, що на
їх основі паш ліцей узискав право нубличности. Се право признає лїцеєви ц. к. міністер
ство просьвіти, розширяючи его що року на
новоповстаючі класи, — сего року рішенем. з
д. 19. II. 1907. ч. 3.551.
Ліцей, яко середня школа, подає дівча
там т. зв. загальне, а заразом і для житя
практичне образованє. Користи, які своїм ученицям дає скінчений ліцей суть:
1. Укінчена лїцеантка, котра здала успі
шно іспит зрілости, має на підставі сего сьвідоцтва право записатись на факультет фільософічний університету, а по 6 півроках (семестрах) може здавати іспит на учительку для
середних шкіл жіночих і ліцеїв, котрих є
чимраз більше, так що й заиотребованє учительских сил мусить зростати.
2. Коли попри матуру лїцеальну викаже
ся укінчена учениця лїцея, що зложилгі успі
шно в одній з публичних ґімназий іспит з
латиньскої мови в обсягу, вимаганім в пер
ших шести клясах ґімназияльних, то на під
ставі розпорядженя ц. к. міністерств справ
внутрішних і просьвіти з дн. 7. цьвітня 1904
р. (Ч. 40 Дневника законів державних), о спіль
но відповість услівям инших параграфів роз
порядженя з 3/9 1900. (Ч. 150 Дн. з. держф
буде допущена до виконуваня заводу фарма
цевтичного.
3. Лїцеальне сьвідоцтво зрілости управ
няє на підставі рішеня мінїст. просьвіти з дня
21. листопада 1903 ч. 38533 до здаваняіспиту
на учительку стенографії до шкіл державних.
4. По зложеню матури лїцеальної має
право абітуриєнтка або Оезпосередно зголоси
тись яко екстернїстка до матури семінарицкої
або по однорічнім доповненю фахового образованя в ц. к. семінариях учительских на послїдних курсах. При тім звертаємо увагу, що
по думці розпорядженя ц. к. міністерства про
сьвіти з дн. 12. грудня 1905. ч. 41.640 канди
датки такі не здають ані письменного ані
устного іспиту з тих предметів, котрих знане
є виказане на сьвідоцтві зрілости, узисканім
в ліцею; натомість мусять здавати з гігієни
шкільної, педагогіки і дидактики. Іспит зі соматольоґії відпадає цілком. Зі співу, музики
і робіт жіночих здає кандидатка лише тоді,
коли нота зі співу або робіт на лїцеальнім
сьвідоцтві зрілости не є що найменше «вдо
воляюча» .
Ноти з прочих предметів просто перепи
сує ся з одного сьвідоцтга в друге.
5. Учениці, що скінчили з добрим посту
ном чотири кляси лїцеальні, мають право па
підставі рішеня ц. к. міністерства торговлї
з дня 26. жовтня 1902 бути допущеними, так
само як учениці, що скінчили два літа учг.т
семін., до практики яко аспірантки або уряднички помічниці при почті і телєґрафах.
Деякі родичі - учениць заявили бажане,
щоби їх дітям через відповідне доповняюче
приготовлене наукове дати також можність
опісля приступити яко екстерниткам до іспиту
зрілости в ґімназиї. Сповняючи волю тих П. Т.
Родичів, Виділ Інститути справді увів у своїй
иїколї за дозволом кр. ради шкільної попри
науку в ліцею також курс науки язиків латиньского і грецкого. Науку мови латиньскої
подавано у нас вже через три послїдні роки.
В році минувшім була уведена для тих уче
ниць також наука мови грецкої. По доповненю
лїцея до числа шести кляс зорганізує Виділ
окремий двол'ітпий Гімназияльний курс допов-
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няючий в цїли приготовленя учениць доскладаня іспиту зрілости в Гімназиї. В сім часі
довершить ся і докінчить ся наука клясичних
язиків, почата вже підчас науки в ліцею, як
також будуть доповнені материяли наукові
прочих предметів, о скілько вони в пляна:
обох шкіл, лїцея і ґімназиї, ріжнять ся.
Число учениць нашої школи росте з ро
ку на рік. Тож Виділ, уповажнений ріїненєм
загальних зборів з 12. жовтня 1906, присту
пив в біжучім році до будови нового, двопо
верхового будинку шкільного; будинок сей
стане в огороді і мурованим, критим і огріва
ним коритарем буде безпосередно лучити ся
з будинком старим. Новий будинок є виключ
но призначений на комнати шкільні для 7
кляс лїцея та буде містити простору домашну
каплицю, кабінети зоольоГічний і фізикальний
та кляси для дволїтного курсу підготовляючо
го до іспиту зрілости в ґімназиї, — загалом
17 убікаций.
Ш кола тая, здвигнена коштом 130.000 К
побудована з увагою на найдальше ідучі ви
моги гігієни і вигоди (комнати шкільні 6 80
м. широкі, 805 м. довгі, водопроводи, цен
тральні огріваня, відповідна і даюча ся регу
лювати вентиляция) буде з початком р. шк.
1907-8. віддана до ужитку.
На будову і уладженє Інститута не жа
лувано великого накладу грошин, щоби єго
поставити на висоті Гігієни і вигоди Оіжучої
хвилі. Также побільшено значно надзорчий
персонал.
Інститут удержує також пенсионат (ін
тернат) виключно для своїх учениць. Задачию сего иенсионату є улекшити замісцевим
родичам поміщене дівчат та повести і воза
школою їх виховане в дусі релїґійно-моральпім та в наводнім напрямі.
Письменні зголошеня належить посилати
на адресу Виділу «Руского Інститута_ для ді
вчат» в Перемишли, найдальше до 25. серпня
1907 р., причім звертає ся увагу, іцо тільки
зголошеня надіслані в речений, будуть узгля
днені. тому що вже тепер увійшло значне ч и 
сло зголошень.
Вписи до лїцея відбудуть ся в днях 1.
і 2. вересня 1907 р., а вступні іспити до кля
си приготовляючої і до І кляси л цеальної
(вимоги як до І кляси Гімн.) дня 4. вересня
1907. Вступні іспити до висших кляс між 4.
а 10. вересня.
Від Виділу Товариства „Руский Інститут для
дівчат* в Перемишли:
О. Мирон Подолиньскі/й, предсїдатель виділу,
С'еверип Зарицкий, директор лїцея.

С о їо ззе и т
в пасажи Германів
при ул. Соняшній у Львові.

Нова сензацийна програма.
в і д 1. д о 15. с е р п н я 1 9 0 7.
Щоденно о год. 8. вечер представлене.
В неділі і сьвята 2 представлена о 4. год. понол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ-ЬИе
представлене. Білети вчаснїйше можна набу
ти в конторі Пльона при ул. Кароля Людвика ч. 5.
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з дня 5. серпня- 1907.
Ішль. Князь Фєрдинанд болгарский при
їхав ту в суботу о 7. год. вечером. Вчера
перед полуднем приняв цісар князя на одногодинній авдиєнциї, а потім ревізитував князя
і був у него вів години. Князь був потім на
родиннім обіді у цісаря а по обіді від'їхав.
Льондоц. Т іт е з доносить, що Туреччина
вислала до грецкого цравительства остру ноту
в справі грецких ватаг розбишецких в Маке
донії.

НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
Готель, рестяврацпя і каварн я — ріг ул. Сикстускої
і Косцюшкф. у Львові.
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принимав вклади і виплачує завдатки
на рахунок біжучии, принимав до пере
хована папери вартісні і дав на них
завдатки.
Крім того впровадж ено подібно як
в інституциях заграничних т. зв.
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За оплатою 60 до 70 корон річ
но, депозитар дістає в сталевій касі
панцирній сховок до виключного уж ит
ку і під власним ключем, де безпечно і
дисконтно переховувати мож е своє ман
но або важ ні документи.
Під тим 8глядом поробив Б ан к
гіпотечний як найдогіднїйіш зарядж еня.
Приписи дотично того рода депо
зитів одерж ати м ож на безплатно у від
ділі денозитовім.
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Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1907.
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