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Експеднцхя місцева
в Аґеициї Соколовского в
пасажі Гавсмаяа.
Рукопвси ввертав сялвшо
вапопередне настережене.—
Рекдямациі неопечатаиіо
вільні від порта. — ^Оголошеня звичайні приймають
ся по ціні 30 с. від стріч
кя, а в «Надісланім» 40 е.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по 30 сот.
від стрічки.

репали, він піддав Се під голосоване і спромогу, більше розвивати індивідуаль
ність. Колиж ми сего бажаємо, то треба
внесене перевалило "ся.
Здавало ся, що внесене октобристів з того, що маємо, дещо відкинути. Алеж
не відбирайте дітям сталих засад христи(Д) Розправа над правительственною і уміркопаної правиці одержить більшість, яньского ськітогляду. Чи в науці релїґії
заявою в думі покінчила ся, а тепер дума а звучало оно ось як: »Державна дума, впоїмо в вас засаду, котра би вас мо
переходить по цїломісячнім майже ество- вислухавши заяви президента міністрів і рально попсувала (С о ц и я л і с т Е л ьваню до законодатної роботи, щоби по маючи сильне постановлене, приступити д е р ш: сповідь!) Сего ви не розумієте.
(Е л ь д е р ш : се розуміють лише сьвяказати свою „спосібність до праці". Одна до законодатної праці для переведеня
щеники, але діти ні!) Я сам був сповід
че ся сносібність до праці не обіцюв реформ відповідних духови часу і конеч ником дїтий і з власного досьвіду знаю,
великих успіхів. Доси може дума почва- них, а заразом витривало в межах вка скілько сталих постанов зробили діти в
нити ся невеличкими доказами роботи: заних законами користувати ся правом сповіди. Признаю, що робота сповідника
вибращ^йніфадйГ президию доволі легко контролі над леґальностю поступованя належить до найтруднїйших і що тут
з,адл.^/іцфозуцщя між правицею а окто- правительства, переходить до дневного деколи зробить ся похибку. Але де є
такі судиї, котрі не помилять ся? А ми
бриетам», 'д а л и н а царский привіт відпо порядку*. Але се внесене також перепало
мо
того не будемо їх поваги підкопува
відь адресою, а тут вже в розправі голосами крайної правиці і цілої лівиці. ти. Чиж справді хочете спробувати, унад адресою "Дійшло до боротьби між За ним перепали також инші внесеня.
творити школу без Бога? Не думаю! На
Внесене презеса Дмовского предкла- віть найбільш поступові краї, н. пр. Азгаданими дпома сторонництвами, так що
цравиця уложила окрему адресу. А вже дало п р о с т и й п е р е х і д до дневно мерика, бажають виразно в школі релі
розправа над правительственною заявою го порядку і се був найзагальнїйший і гійного вихованя, а у Франциї, де пови
кидано хрести, де намагано ся утворити
довела до цілковитого розстріленя, замі- найпростший вихід, але з вини октобри
чисто
безісповіДну школу, починають те
стів, котрі були певні п обідищ одо свого
шаня і розстрою в думі.
пер вже зпов говорити про Бога. Утилі
внесеня,оно упало. Здавало ся доси, що
тарне виховане показало ся недобрим.
Розправа над заявою мінїстра-презиоктобристи мають орґанїзацийний змисл, Я к мені не вірите, підіть до професора
дента С т о л и п і н а
подавала добру
а тепер виявило ся противне, а найбільше Ф е р с т е р а в Цириху, котрий наманагоду висловити погляди, бажаня і довинуватий тут їх провідник Ґучков. На гае ся розвязати задачу, на яку визна
маганя іцо до сучасного положеня Росиї
коли отже бажають відограти яку ролю чено нагороду, щоби витворити науку
і політики державної в будучинї. Одначе
в думі, повинні собі виглядіти спосібнїй- про виховане без всякого огляду на
в розправі виринуло аж шість окрем .х
Бога. Чотири роки трудив ся над тим,
шого провідника, бо й з промов речни а нині дійшов до переконана: се немож
внесень від шести сторонництв що до
ків сего сторонництва не можна було на ливо, нема етики без Бога. Чи думаєте,
переходу до дневного порядку.
брати переконана, щоби мали ясно вити- що ціла маса т. зв. вольнодумних, социАле всі ті внесеня відкинено і з то
чену мету і вироблені певні засади полі ял-демократичних учителів звдинених в
го виходить, що дума сама не знав, ч о тичні, а кождий промовляв на свій погляд кравяих союзах, дали би в школі коменду в руки катехита, як се тут запевнюго она бажав і якою дорогою думала би і йшов своєю дорогою.
вано? Наколи знаєте устрій школи, то
повести Росию до красшої будучини, до
Може бути, що тепер, коли треба признаєте, що то за мало дві години
в дродин. Се стяв певним доказом, що в буде приступити до справдешньої роботи,
науки для релїґії, для тих великих пи
думі нема певної зорґанїзованої більгиоа не лише переливати з порожного в пу тань, котрі мають впливати ціле житв на
сти парламентарної, яка кермувала би
сте і перемелювати високопарні оклики, чоловіка. Як мав ся справа з д у х о в 
роботою в думі і що нема там сторонвироблять ся посеред думи парламентар н и м и в п р а в а м и ! Чи не зрозумієте,
що сегодня учитель середної школи при
ництва, котре би могло надати провідну
ні робітники, спосібні до дійсної законо
неволений нераз 20 хвиль поважно го
ідею, напрям політиці державній. Тимто
датної роботи. Якаб не була ся дума, ворити про небезпеки для моральности?
можна сумнївати ся, чи до такого стано
всеж ліпше, що й така в, як би не було Проф. Масарик запевняв, що він напомивища підіймуть ся октобристи з Ґучковом
ніякої, чей перегодом обставини доведуть нав студентів, але він признасть мені:
на чолі.
наколи в середній школі не положено
до чогось красшого.
основини, на котрій принялиб ся ті у
Правительство показало повну бай
пімненя унїв. професора, то все пропало.
дужність до сеї розправи, а не тілько мі
Скоро середна школа спровадила молод
ністрів не було на тій розправі, але й
ця на бездороже, то опісля лише з най
Столипін, котрий звичайно пильно являв
більшим трудом можливий відворот. А
ся на засїданях, сим разом мало коли
коли скажемо ученикам, що ще півтретя
показував ся, неначе бажаючи злегкова
місяця до кінця року шкільного, отже
подумайте, щоби зібрати всі сили, може
жити значінв сеї розправи. У Франциї
(Дальше).
оден-другий
ще видобуде ся, щоби ро
звичайно правительство заявляв ся рішу
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будемо
дичам
принести
добре сьвідоцтво і р а 
чо за одною формулою переходу до дне
старати ся уладити, я к о ю п о в и н н а дість... ( С т р а н ь с к и й перебивав: о
вного порядку, а коли ся формула пере б у т и н а у к а в н а р о д н і й пі к отім може ви говорите, але що говорять
паде, тоді висновує правительство відпо л і, нехай отже др. Масарик прийде і инші). Я маю надію, що суд вітцїв і
відні нослідовности.
мені покаже сю новітну методу. Наколи всіх тих, що знають дїтий, доведе нас
В думі очивидно не турбувало ся він мене не переконав, що она ліпша, то наконечно на сій дорозі до порозуміня,
правительство тим, яку формулу ухвалять я прийму її радо. Нині можна осягнути так само, як з великим вдоволенєм бачу,
в палаті. Президент думи піддав насам назву поступовця, наколи лише говорить що сего дня, де так часто плюгавить ся
ся, що уладженб нашої народної школи монастирі, Єзуітів і т. д., навіть зовсім
перед під голосоване внесене польского
не стоїть на, відповідній висоті. Ми ба вольнодумні батьки дають своїх синів на
кола не умотивоване, просте, а хоч звер жаємо надати науці иншу методу, відки виховане монастирске.
тали его бачність, щ о се м ож е придати нути се, що для дїтий ще передчасне,
В ж еж певно не заперечите, що з а 
ся на кінци, колиб всі инші внесеня п е впоїти в науку більше духа, і дати їй сади і методи, яких уживала Церква

„Роботяща44 дума.

Промова д-ра Дрексля над
наглим внесенєм Масарика
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протягом віків аж до нині, не в злі са они після свого розуміня розслїджували ще перед вступленєм на престіл. З дер
мі про себе для молодих людий. Проф. історию наших часів ітд. збирали мате- жавними справами мав він добру нагоду
Масарик висловив погляд, котрий мене рияли і тим могли доказати, що Церква обзнакомити ся, заступаючи недужого' і
особливо вразив, що Церква лише до при всіх недостачах і хибах людских старого вітця підчас хвилевої резиґнациї
XII ст. пособляла культурі Н е знаю, що була все могутним культурним чинни і підчас бурливого зірваня унії Скандинавскої.
на те сказати. Чиж п. Масарикови може ком.
зовсім не відомий сей розвиток, який
(Конець буде).
Рішаючий спір в лютім 1905. застав
Ґустава V. регентом, іменованим відручвідбував ся від XII го столїтя? Чиж він
нічого не чув про сей величавий розви
ним письмом Оскара II. Унії не повело
ся привернути, Оскар обняв в серпні
ток в XII столітю, котрий як раз треба
назвати нервостеїіенним? І що як раз
1905 р. знов владу, карльштадским дого
бго предположеня мають основу в данвором з 23 вересня роз іязано наконе
чно Унію, а 17. жовтня виголосив Оскар
нїйшій культурі? З якогож часу похо
дять властиво університети, про котрі
( х ) Перед чотирма
днями номер пам тну престольну річ, що була неначе
тут тілько говорить ся? Не можете ніяк підхожий віком іиведский король О с к а р похоронною промовою для 90-лїгного
розділити цілої істориї університетів від I I , котрий ще до літа 1905 р. був та спільної О пожити обіїдвох Скандинавских
християньского духа. Хоч в сій хвилі кож королем Норвегії. Був пін внуком держак.
Густан V. обнимаючи володарство,
може небагато католиків учить на уні Н ию лє-ньского Генерала Бер надоттого.
верситетах, але они є і се наша заслуга. Образонаний на упсальскім університеті, зложив присягу на конституцию і виго
А що они цілий час, часом більше, ча великий приятель наук і ипук; вступив лосив при сій нагоді промову на зисїдасом менше брали участи в науковім роз неііриготонаний на престіл зєдинених коро ню державної Ради, в присутности ново
витку, се треба також записати в користь лівств Скандинавских, позаяк смерть без заіменованого кабінету, висших достойни
культурного пособлю іаня катол. Церкви. дітного брата Кароля XV. відчинила єму ків і ґенераліциї. Давши огляд культур
Тодішні часи можуть міряти ся що до несподівано дорогу до скиптра. Одначе ного значіня для Швециї володарства
ідеалізму, одушевленя, внутрішної сили широкий овид умовий, прикмети харак Оскара II, заявив,що буде змагати до зєз нинїшними. Наші найповажнїйші нині теру і набуте сильною працею образова- диненя шведского народу для спільної
учені в Німеччині починають тепер роз- нє проявили ся небавом такою спасенною праці і добра краю. Поступ можливий
слїджувати, яким то способом в XII і дїяльностю, що і неприхильні єму відно лиш тоді, коли всі верстви народні пе
XIII ст. так нараз проявив ся зовсім но сили ся до него з повним признанєм.
реймуть ся почутєм одвічальности. В
вий напрям. Звідки вийшла демокра
тій
цїлн приймає девізу: »з народом для
бго володарство оставило не затерті
вітчини*.
тична ідея, котра впливала таким чаро сліди на всіх царинах культури. Торговля,
дійним способом? Коли зайдете до Ассі- .рільництво, промисл і школи як і орґаНовий король є близько споріднений
сі, найдете таблицю на домі, де жив так нїзация війска найшли в нїм щирого опі через подругу з цісарем Вільгельмом, а
часто вйсьмівуваний св. Франц і сєю куна і робітника. В тих змаганях стрічав також з анґлїйским двором і се причи
таблицею вславили демократи в Італії він вправдї перепони в законодатних ті нить ся до удержаня добрих взаємин з
свого першого демократа минулих ча лах, одначе єго популярність росла в мі Німеччиною і Англією. Але він бажає
сів.
ру того, як переконали ся, що єго зма- також удержувати добрі взаємини з сусїГоворено також про відступство від ганн відкривають нову добу культурній дною Росиєю, хоч пильно повинен буде
віри. Я зовсім згоджую ся з проф. Ма- роботі і кладуть підвалини до красшої уважати на жадобу, з якою Росин спо
сариком, що се відступство від катол. будучини Швециї. Завдяки своїй вдачі глядає на шведске побереже. Рівновагою
Церкви не відбуває ся з теоретичних умів король Оскар зближити ся до підда поміж західними, південними і східними
фільософічних причин, але спонукане них в приватнім жигю і здобув собі ве сусідами зуміє Ґустав V. причинити ся
часто зовсім иншими причинами. Я се лику прихильність. Народ бачив в нїм не до удержаня мира і дальшого культур
признаю. В літах, воли н рішивсь при лише володаря, але й чоловіка широкого ного розвитку Швециї.
сьвятити ся богословію, в т. зв. сьвітї умового овиду, що умів погодити замило
чимало чудували ся. Говорено: як може ванє для війсковости з культурною дїяль
чоловік стати богословом? Чому не ви ностю. Щ е перед вступленєм на престіл
бирав собі иншого заводу? Сьвіт так ма- занимав ся він історичними і літератур
ло дав чоловікови. Отже се в причина, ними роботами і написав кілька розвідок.
для якої говоримо, що треба також для Яко перекладник творів з нїмецкого писькатол. Церкви здобути певне признане в меньстка. иереложив також шведскою мо
суспільности, щоби молодий католик ба вою Гердерового С и д а, а також Т а счив: Церква в товариством, котре висту с а Ґетого, писав гарні ліричні поезиї, а
— Календар. В с у б о т у : руско-кат.: Наума,
пав, котре може показати ся. Бажаємо єго твори безіменно прислані на кон
сего також з тої причини, щоби уможли курс штокгольмскій Академії одержали Ф.; римо-кат.: Спірідіона. — В н е д і л ю :
влено молодим людям дістати ся на уні нагороду. Єго писанн видані в VI томах. руско-кат.: Авакума іірор.; римо-кат.: Фортуверситет, щоб ми могли показати, що й Пособляв науковим подорожам Нанзена, ната.
католик в спосібний працювати для но- Норденшільда і Свендрупа, а також нау
— Памятковий хрестик з нагоди 60-лїтного
вітного поступу науки зовсім рівновартно ковим подорожам до Тибету, котрими всла ювілею Папи Пія X. На 1908 рік, як відомо,
і на рівнім ступні. Ми не такі безглузді, вив ся Свен Гедін.
випадає 60-лїтний ювілей сьвященьства Папи
щоб ми говорили, що в якась католицка
Чимало заходив ся около здержаня Пія X. З сеї нагоди буде вибитий наїЛяткохемія, катол. природна істория. Але що і обнови останків штуки і памятників вий хрестик для всіх католиків, на котрім з
до д о с л і д ж у в а н я і с т о р и ї , то історичних а єго ділом був також сла одної сторони буде зображене поличе Папи,
вже гляджу строгійше. Історичні досліди вний збір ґобелінів в Шгокгольмі, позаяк а з другої виписане папске благословеньство.
зроблені одним чоловіком мало коли роз він вельми запопадливо занимав ся жи Викінченєм сего хрестика займав ся проф.
добудуть правду. На катол. становищі том скандинавских народів, їх звичаями Рудольф Маршалль з Відня. Хрестик сей поястоїть н. пр. історик П а с т о р , що тепер і цілим фолькльором. Визначав ся також вить сь невдовзі.
кермує поважним австрийским інститутом на полі теориї музики, закладав наукові
— З „Сїльского Господаря". В Одеську від
в Римі. Він взяв ся написати історию виданя, виголошував відмити, а яко бесі були ся дня 14. падолиста с. р. загальні збори
папску і поставив одного пану, так ска- дник поривав даром імировізациї. Лична одеської філії Тов. „Сїльский Господар" при
затиб, перед прилюдну опінїю, котрий відвага здобула єму нераз велике при участи понад 150 людий. Розпочав їх голова
довго стояв дуже низько, Юлія II. Чи знане. Так н. пр. одержав ратункову ме- одеської філії о. Т. Дуткевич, котрий но ко
тайте, що він зробив з Юлія II. Читайте далю за придержане сполоханих коний роткій передмові виголосив виклад про госпо
ті розділи, як сі два великі уми, Юлій в Ніцеї з нараженєм власного житя. Сю дарство і садівництво в 1907 р. В інтересний
II і Мікель Анджельо раз їм впливали на медалю носив покійник на мундурі по і зрозумілий спосіб вияснив він причину тепештуку. Я к Юлій II був тим, котрий но- біч великого креста ордеру домашнього. рішної дорожнечі на гроші, причину неврожаю
собляв Мікель-Анджельови всяким спо
Наукові роботи покійника оцінив з на збіже, та розглянув ся в способах, о скільсобом єго дїяльности, так, що * сегодня признанєм учений сьвіт. Зібрані на кон ко тому лихови на будуче можна зарадити.
не малиб ми Мікель-Анджеля без Юлія гресі ориєнталїстів в Ш гокгольмі учені Порушив також справу отвореня границь для
II. Коли який історик буде но 200 роках пошанували короля Оскара на сім місці ввозу збіжа і худоби. По тім викладі наступив
писати історию наших часів, то багато а в XXV літе єго володарства признали звіт з дїяльности виділу філії за рік минулий
буде зависимим від сего, чи се буде со- єму університети в Монахові, Ляйденї, і касовий віт за 1906 р. З них довідуемо ся,
циял-демократ, чи христ. суспільних, чи Оксфорді, Больонїї, Ш грасбурзі і у Ві що виділ на численних своїх засїданях обго
вольнодумець Але позаяк ми говоримо, дні допльом почесного доктора.
ворив і почасти ввів в житє способи, як мо
що вся наука є процесом розвитку і мо
Син єго і наслїдник, що тепер що жна наших селян довести до рационального
ж е розвивати ся лише тоді, коли ріжні йно обняв престол по батькови, Г у с т а в господарованя. Між иншим закуплено борону,
сили проявляють ся, то не гнівайте ся V., ур. 16. червня 1858, занимав ся доси якою члени товариства боронували в осени
зараз, коли вам скажу: ми хочемо мати лише війсковими і державними справами свої сїножати, спроваджено немало штучних
також католиків на університетах, котрі і доперва буде мусів здобувати собі те навозів і розпродано селянам за готівку і на
удержує держава своїми грішми, щоби становище, яке обезпечив собі єго батько кредит, для пасічників заведено розплодов

Зміна володаря в Швециї.
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стацию пасічництва і машину до вироблювали
комірок з вощини, заведено рознлодову стацию
безрог. В своїй шкілці овочевих деревець веде
виділ інтензивну культуру добірних щеп, і те
пер має в нїй понад 6.000 деревець. З сеї шкіл
ки одержав сеї осени кождий член по дві до
бірні щепи, а ще немало лишило ся на продаж,
які вже наперед позамовлювано. Щоби наших
селян заохотити до плеканя садів, видїл порі
шив до тих сіл, де буде 25 членів філії, дати
100 і більше щеп, які мають там засаджувати
ся (в т. зв. сьвято деревець). Також спровавадив виділ два Гатунки нових картофель, роз
множив їх на тамоиіних ґрунтах в кількох
місцевостях, і тепер роздав їх всім членам
філії, щоби далі ше їх розширяли. При помо
чи мелїорацийнсго інжінєра н. А Корнелї ула яв в селї Кутах популярні виклади (на них
було д > 300 селен) про управу еїнежатий на
горфовиі ках і порішив там на разі оснувати
досьвідну стацию, а з часом витворити з неї
і мелїорацийну спілку. Такіж самі виклади
уладжує видїл небавом і в Юзьковичах і ще
в кількох селах, положених’ над торфовисками.
.Дальше довідуємо ся з того звіту, що поріше
но розглянути ся в господарских справах в ці
лій околици Одеська, щоби знати, де і як тре
ба завести поправу всіх селяньских ґрунтів,
спожаткувати всі неужитки по селах і лучити
наших селян в товариства. З касового звіту
показує ся, що філія мала річного приходу 512
К 86 с і тількож розходу. Над сими звітами
розвинулась ширша дискусия, підчас якої
стверджено, що видїл філії — І10МИМ0 неве
ликих своїх грошевих засобів — докладав вся
ких заходів, щоби допомочи нашим селянам
піднести ся материяльно. Тому по провіреню
рахунків контрольною комісиєю уділено усту
паючому видїлови абсолюторню, і наступив
вибір нових членів до виділу. В єго склад
увійшли: о. Тома Дуткевич яко голова, о. Яков
Ґутковский заступник голови, о. Александер
Левицкий касиєр, н. Почапский секретар, а п.
В. Данилевич контрольор; заступниками виді
лових вибрані: п. Дан. Максимович і їв. Загоруйко. Опісля відбуло ся льосованє кільканай
цяти госиодарских і садівничих презентів (а
також і одно расове просятко), виключно по
між селян і міщан, а всім членам роздано но
дві щепи і по кілька новітних родів бара
боль. — К.
обходив минувшої
неділі' (8. с. м.) 25-літний ювілей свого епи
скопства в найтїснїйшім кружку. Піс ія єго
виразного бажаня він приняв по понтіфікальній службі Божій лише взтиканьску капі
тулу. Кард. Рамполля конеекрований архієпи
— Кардинал

Рамполля

Ч. 92.
Л ист Ізидора Мартиновича до
кевича,

ізидора

Вороб-

писаний 24. XI. 1868.
(Дальше).
Знаю, що нагадаеш-ь соб-Ь: «Ббльше
крьїку, як ь волньї — таке ся надь одньїмь
дурачествомь розписує, як-ь коли би то кто
знає що було!* — На тое репликую: А гдежбьі
моє суелюбіе моглобьі змолчати, коли такбй
виграло ? По друге: Я кь би ся передь Тобою
не похвалити, коли лиш ь Тьі одинь не опускаль есь и не тратиль есь в-кри в-ь моє очитанье, а при тбм ь и своя вкдомости в-ь най
крашш-кмь св-ктл-к показалч» есь!? По трете,
що єсть найважн-Ьйше: Уповажняю Тебе ска
зати Т. Вейсманови, що преграл-ь вадро вина
— лингь вже не знаю, чи н-Ьмецке, що чи
нить 40 Окь, чи волооке, що лиш-ь по 12 Окь
числить ся ? Вьконець пристаю и на волоске
вадро, котре при моемь при-кзд-к до Черновець в-ь товариств-к висушити маем-ь. И про
шу Тя, най не крутить, бо я виразно казаль
ем ь : ІсН ЬаЬіе діє \Уеие!...

скопом Гераклеї 8. грудня 1882, коли то рі ресиленє затягне ся, можна думати, що без
вночасно був іменований нунциєм в Мадритї робітних будуть сотні тисяч. Через таке вели
яко .наслїдник кардинала Сімонього. До сего чезне безробітє переселенці робітники з Еврочасу був Рамполля секретарем Конґреґациї пи вертають назад уже тисячами, так що по
надзв. церковних справ. Єго консекрация від їзди в Гамбургу і в Одерберґу не в силі за 
була ся була в присутности цілого дипльома- брати всіх і перевести дальше.
тичного тіла і секретаря стану кард. Якобі— Підвисш енє „лєнунґу“. Рядові жовніри
нього.
жалували ся, що 12 сотиків денної платні не
— Перед виборами у Львові. З а два місяці вистає їм на >пуцреквізити«, а тепер ще крім
мають відбути ся вибори 54 радних міста того всьо подорожіло. Війсковий заряд підніс
Львова Тимто почали ся вже завязувати ви тому ту платню на 17 сотиків так, що >пенборчі комітети. Перші передвиборчі збори уря сия< -ґемайного* ріжнить ся від »пенсиї«
дили шинкарі, та оповістили, щоби инші комі >фрайтра« ледви о 3 сотики. В кругах рядо
тети зголопіували ся в їх комітеті'. Праса взя вих мало з тої причини настати велике одула на глум ту оповістку і висловила здогад, шевленє.
— В а та гу Фалшівників банкнотів викрито
що шинкарям ходить певно о то, аби у їх пе
редвиборчого комітету замовляти льокалї на в Рєцї. Они фабрикували 50-коронові банкноти
почасгунок виборців. Онодї почтові урядники і пустили їх в курс на пів мілїона корон.
вибрали свій комітет „опозицийний" і розпи
— ДвФравдация в Делятинї. З Делятина до
носять,
що велику сеязацию викликала там
сали конкурс на трех кандидатів та оповісти
ли. що инші передвиборчі комітети можуть вістка про утечу тамош юго бурмистра, Еразма
з ними порозуміти ся, однак лише тоді, як Верницкого. Слідячи за причиною утечі, най
годять ся, аби трех ночтових кандидатів най дено лист Верницкого з дня 9. с. м., в якім
шло ся на лїстї радних. Про приготована львів він доносить, що допустився численних спроських Русичів до виборів доси нічого не чувати. нрвірень і їде до Станиславова, аби там пере
- - Уступленє архієпископа Чсбони. Апостоль- дати ся в руки суду. Однак доси не сповнив
ска Столиця на власну кількоразову просьбу того приречена і, здаєсь, сам не зробить того.
безпроволочне
позволила архіепископови і натрияреї Лїсбо- Делятиньский суд зарядив
ни, кнрдиналови Йосифови СевастіяновиМоІо слідство, а за Верницким розписав гончі ли
зложити свій архіепископский уряд і яко сти. Вурмистр Верницкий мав в місті і в око
Францїсканинови вернути назад до манастиря. лици велику повагу і довірє: був членом по
Архієпископ є роджений 1841 р. а став кар вітової ради в Надвірній, аґентом краківского
диналом 1884. Причиною уступленя не були тов а обезпечень, презесом 8окоІ-а ітд. Здеані єго політичні відносини до держави, як фравдованої квоти поки що не знати. Крім
писали ліберальні часописи, анї єго становище шконтра в громадскім уряді заряджено пере
до Ватикану, лише виключно щиро сердечна гляд актів аґенциї тов а обезп., якого книги
любов патриярха до свого Чина і до мона- забрав слідчий судия. (Доносить „О гіеппік
стирского зєдиненя — наклонність, котра єму ро1.“).
з кождою хвилею робила більшу трудність
— П родаж а великих маєтків. Великі земель
занимати таке відвічальне слановище і зно ні властителі в полтавскій Губернії спішать
сити ся з політичним товариством та сьвіт- ліквідувати свої маєтки користаючи зі спокою
скими кругами. На єго місце іменовано доте по сетах. Селяньский банк завалено поручеперішнього єпископа з АІ^агуе Мз£г. Веііо, нями нродажи. Останними часами банк набув
одного з найталановитших князів Церкви в 63 маєтки, з пр істором на 53,320 десятин, вар
Португалії.
тості! на 10,623.767 карб. Окрім того куплено
— Безробітє в Америці'. В Америці через про маєток удільного відомства на 18.468 десятин.
мислове пересиленє страшенно зросло безро Останній маєток і ще 38, простору на 28.011
бітє. На заводах і фабриках одного тілько десятин, дередано землеустроїтельним коміПітсбурга підправлено 48 тиеяч робітників. сиям. Роботи комісий мало продуктивні. Лікві
Там же стратило свої місця кохо двох тисяч доване йде поволеньки. Енерґічяо заводить
робітників зелїзничих. В Чікаґо 90% заводів ся, як повідомляв „Р-кчь“, хуторне господар
зменшило число робітників і скоротило ро ство. В лубеньскім повіті' 132 господарі спро
бочий день; 40% будівельних робітників, 25% дали землю.
робітників при деревнім промислі', дуже вели
— Мирову нагороду Нобля розділено сего
ке число робтникін механічних заводів сидять року по половині поміж Теодора Монету, пре
без роботи. В Індіяноподїсї великі заводи змен зидента італїйскої мирової лїґи, і Ренольта,
шили на половину число робітників. Коли пе визначного француского правника, який був
Теперь звертаюсь до того, що намь по| заходить вопрось: Чи схочешь и чи удаш ь
при наше званьє повинно бути вь кождбй Тьі завше непоколибьімо на тбй узенькбй
добк на умк. Я кь же до теперь йде с ь пбд- границ-к утримати ся ?...
писами на нашу, я к ь ю Дронь нризваль, Чи
'ГЬаЬ із Іке диезііоп! Бо вь народолюбію
тальню? Чи. вспераешь Тое д-кло так ь дороге д у а л и з м у нема!.... Але чижь я Тебе маю
з ь ц-клого серця ?
научати, простий сельскій ііриходникь, мужа
Я хот-кль бьімь, щобьі номянутй пбдпи- знаменитого, що стоить на виж инахь това
сьі не соберали ся образомь якои демонстра риства?! Що за заслуги має мбй насл-кдникь
цій противу Румувбвь. Румуньх наиіи братя А. Проконовичь около словесности рускои?
по крест-к и по сожительствк. Русиньї ничоли
Чи Твоя многоц-кнна библіотека для доне перешкоджали ихь заведенью, але вспера брихь приятел-квь и „жаждущихь правди"
ли и словомь и гр-кшми, а коли товариство отверта ?
румунске сегодне так ь красно процвітає, то
Чи вже ц-кльїй накладь Шушкіевичевого
истинно не мало до того и Русиньї причинили Ш евченка вийшоль, и чи можна его в ь Тебе
ся. Коли же ся наше товариство безь непо- достати. Тьімь часомь прощай, м илий друже,
тр-кбньїхь демонстрацій буде заводити, то и не забувай, що завше числю ся Твоимь.
моглибьісьмо бть праволюбія Румунйвь тбльОршбвцк 12/24 листопада 1868.
ко жадати, аби намь свавольно не перещкаНсидори (Лґартиновичь).
джали !
Я н. пр. ставши ся членомь руского то
вариства, не перестану бути членом румунского.
Ч. 93.
Я знаю, що и Тьі под-кляешь моє мн-кЛист Осипа Барвінського до із. Воробкевича,
ніе, и тое, що черезь бтношен-ке пріязне ме
Друже Мій Щирий та не забутий!
жи Русинами аии однбй ан-к другбя сторонк
жадна, шкода не причинить ся. Але то прія
Вже буде сему з ь чотири дні, я к ь одізне бтношепье повинно мати певну и не пере бравь я твою посилку черезь иочту; спасибігь
ступну границю.
тобі за прислані книжочки. Розглянувшись по
Для тогожь Тебе перше питаль ся: Чи їхь, бачу я мовь передь своіми очима тую
з ь ц-клого Ти сердця руску справу вспераешь. Чорногору, того чорвогорского юнака, чорно
Ти одновь ноговь стоишь вь табор-к рускбмь, горську чорнобривку, те іхь завзятя, боріня
а другою в ь волоекбмь... Отже туть власне и зь своіми ворогами Турками, бачу й тую
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делегатом Франциї на гаГскій конференцвї.
Оба миротворці взяли по 90 тисяч корон. Др.
Ернест Теодор Монета має літ 74, е родом з
Медиоляну, брав діяльну участь в рухах 1848
року та в повстаню Ґарібальдогс; кілька літ
був офіциром в Італії" скім війску. Від 1808 до
1896 був шефом редакциї медиоляньского
Зесоїо. Потім став пропаґатором мира і засі
дав у всіх мирових конференциях. Др. Людвик Ренольт є професором права в Париж» і
членом постійного комітету розємного в Газі.
— Масове прогнане з університету. З при
чини останних розрухів на київскім універ
ситеті релєГовано 800 студентів. В так про
чищенім університеті, на гіриказ міністра просьвіти, зачнуть ся дальші виклади ще перед
Різдвом.
— Патриярх

православославних

Вірмен

в

ЕізсЬіайгіп МкігІібзсЬ, помер, а на єго місце
має вступити патриярх вірм. з Царгороду,
Орманія. З огляду на теперішнє некорисне
положене Вірмен, вибір патриярха („католїкос“) має своє політичне значінє.
Оповістки.
— Репертуар руского театру з Калуши. (Ли
ше 4 вистави. Саля »Народного Дому». Поча
т о к 7 ’/а вечер. Білети можна замовляти на
всі 4 вистави від нині в торговлї пні Коритовскої).
В суботу дня 14. с. м. «Галька* опера в
4 діях Ст. Монюшка. Гостинний виступ п. А.
Гаека, тенора льнівского міского театру.
В неділю дня 15. с. м «Маруся Богуславка* історична драма в 5 діях зі співами
М. Старицкого.
В понеділок дня 16. с. м. «Фавст* опера
в 6 відслонах К. Ґунода. Гостинний виступ п.
А. Гаєка.
Ві второк дня 17. с. м. «Чорноморцїи на
родна оперета в 3 діях М. Лисенка.
— Іменовано. Цісар іменував надзвич. про
фесора краківского унїверситета д-ра Юлія
Макаревича, звичайним професором австрйй
ского права і карного процесу на львівскім
університеті, а надзвич. професора, д ра Ві.іьгельма Брухнальского, звичайним професором
нольскої мови і літератури на університеті у
Львові.
— З тов. «Основа* укр. слух, політ. З а л а 
скавий уділ в нашім інавґурацийнім концерті
складаємо щиру подяку Вп. пп. Щедрови іГанкевичевій, Хоткевичевій, артистови опери
А. Людвіґови, інж. Я. Вінцковскому, Б. Вахнянинови і тов у „Бандурист". — За Виділ:
Ярослав Ганкевич, голова. Тит Білинкевич, се
кретар.

любовч> до отчини! Колибт то Господь подаривт. и нашим!, Русинамт, такими бути! Про
читавши усю річ!» про Степана Малого тай
про все потрібне до сеі повістки, думаю надть
нею усе, и подумавши здаеть ся мині, рідний
мій, що де котрі уступи треба буде обшир
нійше розвинути, декотрі річи, тілько такі,
розказані, зовсім!, читателеві перед!, очи ви
вести, а розвивши оттак-ь, гадаю, не меньший буде іі обт,ємт, як!, Кулішевоі Чорноі
ради. Ще я нічого не зачинав!, поправляти,
треба мині хоть зо дві неділь усе перестра
вити и ажт, втоді поправляти, бо не штука
сказати „поправити", а таки справді попра
вити. Скоро оброблю зо два уступи, пошлю
тобі прочитати, що ти на се скажиш-ь, хоть
то ще зо, двох!, уступів!, на цілу повість ні
погляду ні суду мати не можна.
Тепер!, я кінчу твоє оповіданє «наді. Б и
стрицею* поправляти — я его нетакт, то по
правляю, але переробив!, у таке оповідане,
ЯКТ, то Марко Вовчок!, пише у СВОЇМ!, І. томі.
Здаєть ся, за те не будеш!, ся гнівати; воно
удасть ся добре, не згірше, якт, и Марковов чкові удалось. А затитулувати вже не знаю,
які, хиба „ Ц и г а н к а " .
(Дальше буде).

Телєґрами

С оїо88еит

з дня 13. грудня.
Відень. На вчерашнім засїданю палати,
послів між иншими поставив внесене пос. о.
Онишкевич на заведенє IV. класи на галицпри ул. Соняшній у Львові. ких зелїзницях. При дальшій дискусиї над угодою пос. Люкш (нїм. люд.) заявив, що буде Нева сензацийна програма.
голосувати проти угоди, бо она не узгляднює
в і д 1. д о 15. г р у д н я 1 9 0 7.
справ хліборобства. Пос. Баталія обговорював
хліборобство в Австриї. По промовах пп. ВольЩоденно о год. 8. вечер представлене,
фа і Гормузакого забрав голос президент мі- ; В неділі і сьвята 2 представлена о 4. год. понїстрів бар. Б е к . Бесідник полемізуючи з пол. і о 8. год. вечером. Що Пятницї НідЬ-Ше
противниками угоди, виказує хосен, який бу- представлене. Білети вчаснїйше можна набу
дуть мати з неї веї австрийскі народи і к ін -: ти в конторі Пльона при ул. Кароля Людвичить запевненєм, що всі посли всіх народностий і сторонництв могуть з чистою совістию
голосувати за угодою. Промову принято грім
кими оплесками.
ч?
«х» її* 5&5Й.4?. •?»Л г * Ж
»?■»«&
Пос. Д н ї с т р я н ь с к и й заявляє, що
Русини з річевих і політичних мотивів будуть
За певну і добру льокацию
голосувати проти угоди і вказує на гнет че
поручаємо:
листи гіпотечні
твертини мілїона Русинів на Угорщині та на
4'?,, листи гіпотечні
подібні відносини в Галичині. Порівнує події
•?’/<, лю ти гіпотечні преміовані
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в Чернаві з подіями в Лядзкім і заявляє, що
Р’/о листи Товариства кредитового
адмінїстрацийні урядники є сліпими послу
зем'-кого
шниками всеполяків і змагають до відокре4% 1
листи Банку краевого
4"'„ позичку краєву
мішненя Галичини та польонїзациї Русинів.
4% обліґациї пропінацийні і всілякі
(Оплески на руских лавах). Потім промовляв
ренти державні
пос. Стані ньский, доказуючи, що з причини
Ті папери продаємо і купуємо по
польско-рускої ворожнечі поносять кривду се
нанточнїйшім курсі деннім.
ляни як рускі так польскі. Довшу єго промо
Контора виміни
ву на тему міжнародних незгодин в Галичині
переривав часто пос. Старух. Перед кінцем
ц к упр. гал. акц.
заеїданя промовляли ще пп. Бєльоглавек і о.
Сілїнґер та Генеральні бесідники: „проти" чеБ А Н К У
ский радикал Гайн, а „за" христ сусп, о. Лянґ.
Наступаюче заеїданє нині.
Г іп о т е ч н о г о .
Відень Про вчерашну довшу авдиєнцию
міністра Коритовского у цісаря, доносять, що
мін. не вручив монареї своєї димісиї. Ще перед
тижнем, коли грозив заколот задля податку1
від цукру, мін. Корнтовский просив о димісию,
але цісар еї не приняв. Вчера мінїстер здав
звіт з поладнаня цукрової справи, з дискусиї
Е в ге н Т у р б а ц к и й
угодової і з нинїиіного стану в парламенті.
Будапешт Сойм приняв в звичайнім гоЛьвів, ул. Пекарска ч. 43.
лосованю закон иовновласний в справі угоди,
поручае ся при окра ш ених церков; образи
почім заеїданє замкнено. На нинішнім засїда
ню наступить трете читане того закона і кво- до іконостасів, істо р ичні, портрети і т. д.
(1 4 -? )
тового закона,
Загреб. Вчера о 1. год. бан відчитав королівский рескрипт, яким розвязує ся хорвацкий сойм.
Розклад зелїзничих поїздів
Оттава (Канада). Правительство поручило
важний від 1. мая 1907.
телеграфічно своїм представителям в Європі
До Львова
по
В
просити, аби не заохочувано до еміґрациї до
рано перед
пол. пол. вечер ночи
приходять
3
Канади сеі зими.

в паеажи Германів

Артист-маляр

Кракова
Кракова
Ряшева
Підволочиск
Червове ць
НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
Черновець
Готель, рестяврация і каеарня — ріг ул. Сикстускої'Станиславова
і Косцюшка у Львові.
Коломиї',
я
Приїхали дня 12. с. м.: о. С. Борис, СтрІІустомит
Хлиплї; о. Вол. Скоробогатий, Москалівка; о. Самбора
я
Лев Саламон, Честинь; Стеф. Дрогомирецкий, Любі
Рави рускої
Янова
Єроним, Зїболки; Яким Сапіга, Маґерів; Вол. і Брухович
фухович
Зимної води

др Ботнер Маврикій, Львів; о. Іван Созапьский,
Черче; о. Вол. Малащук; Павло Придаткевич,
Яворів; Андрей Мельник, Мизунь; о. Емиль
Билиньский, Русятин.

При закупні' товар.в просимо покликувати ся на анонси нашої часописи!

„Псалтиря розширена"

Зі Львова

відходять до
Кр кова
Кракова
Ряш ева
Підволочиск
Черновець
Черновець
Станиславова
Коломиї
Стрия
ІІустомит
Самбора
Любінн
Рави рускої
Янова
Брухович
Брухович
. Зимної води

550
725
—
7.20
8 05
—
О’ОО
—
7-29
7-29
800
800
7-10
822
7-10
10 05т
550

8 55
945
—
12 00
—
—
—
1005
11-50
11-50
10-30
10 30
1240
1 15
1240
—
7 25

130
—
1-ю
216
225
345
—
—
3'51
3 51
1'55
155
4-50
500
1'4 |
32'
1 10

6-25
840
—
540
—
—
—
—
—
940Н
—
9-20
—
945
4'5О
5-30
525

9-50
2 31
—
10 30
9-00
12 20
—
_
10 50
10 50
920
11-50)
—
10 10т
ч-20
9 35Л
9-50

В
по
рано перед
пол. полуд вечер ночи
345
—
—
6 20
610
■—
—
—
7-30
730
600
6 00
612
6 58
6.12
9'05)
345

825
8.40
—
1045
920
—
—
_
—
104.5Н
905
9 05
1105
915
11-05
1241)
840

245
615
4’05
2 17
155
—
—
2 35
2-26
1-26
430
2 10)
—
Г35)
2-28
345
4‘ 15

705
7-20
—
700
—
—
5'50
_
6 25
625
—
4-30
710
3 35
5-45
710
7'20

11.10
12 4 і
—
11 15
1 04і
251
—
—
1130
10 30
Ю ті
10 51
1Г35)
630
8'34Л
1135)
1Г00

в дусі християньскої молитви і пр. для ужитку
церков, і молитвенного, поручена веїми трома
Ординариятами. — В оправі 4 кор., брошуро
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