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Річник XII.

>Ьхрвет ми екв і душ у мж вирвеш: а ве воаьмеш молвста і міри ве ниаьиниі,
бо руехе мн серце і вірі. руста.« — Я Р у е л а н е в я х псальмів 11. Шаткеяжчв.

о 0*1, год. пополудня.
Редаиция, адмінїстрацвя і
•кспедмпия «Русланв» від
ч. 1. пл. Дамбравскаге (Харуищини'і. Експедицмя місцева
в Агенцнї Соколовского в
пасажі Гавсмаиа.
Рукописи аверта» сяявша
на попереднє аастереженв.—
Рекяямациї яеопечатаніа
вільні від порта. — Оголошеяя звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
ви. а в «Надісланім» 40 е.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по ЗО сот.
від стоічки

■■■■НВКМНВВВНВваЯІн^ШВ

Яко безсумнівну засаду підносить ки принесе їм користь, Бож тепер іменно
др. Потоцкий також се, що польскі ш ко при нинішнім стані річий, коли про вили мають бути приступні для руских у- кладну мову в народних школах рішає
(Конець).
чеників, хочби їх родичі платили додатки більшість населеня громади, польскі менв
крристь руского фонду і на відворот. шости в східній Галичині приневолені
Запитає хто, пише дальше др. По
тоцкий, щож буде на случай введеня Сего віж агає інтерес просьвіти, котра вчичи ся по руски, винародовлюють ся,
культурної автономії з Жидами і з Нім не поцінна’ перед ніким зачиняти дверий. а таких громад можнаб начислити на
цями? Кождому поселенцеви Галичини, Наслідком сеї засади буде, що витворять сотні. (Та се ми можемо з досьвіду за
отже й Жидови вільно буде платити до ся благородні навзаводи що до якости значити, що такої небезпечности з того
того з двох фондів,, до якого сам схоче шкіл. Річ ясна, що ті школи будуть при боку для польских меншостий нема, бо
(Ред. Кгуіукі обіцює в сїй справі подати тягати більше учевиків до себе, котрі бу у нас в дуже многих переважно руских
окрему статю). А Німців нема в Галичи дуть ліпше уладжені і ведені. Що най громадах або через необачність або й
ні більш як сто тисяч і они мають окре більше можна би для запобіженя наду байдужність введено польский язик вимі школи нїмецкі. їх справа вимагає от живань ввести постанову, що в случаю кладовий, а крім того інспектори окружні
же окремої розвязки. В нїмецкчх ш ко справдешнього переповнена може школа навіть там, де польский язик є лише пред
лах учать також яко предмету одного відказати принятя ученикови, котрого о- метом обовязкової науки, а руский виу краєвих язиків, польского або руского а тець або опікун платить додатки до ин- кладовим, вимагають від рускої молодїжи докладної вправи в польскій мові в
сей стан не тілько треба удержати, але ще шого фонду.
Отеє найголовнїйші, на погляд д-ра слові і в письмі. А щож доперва гово
більшу вагу покласти на науку тих язи
чків в нїмецких школах. Автор виключає Потоцкого, засади культурної автономії і рити про місточка і міста навіть такі, де
можливість нїмецкого окремого фонду то на єго думку одинокий спосіб розвяз руске населене значно численнїйше від
шкільного, а лишає Німцям свобідний ки питаня що до спільного пожитя двох польского, а там мимо того введено або
вибір що до вплачуваня до фонду поль народів на одній облаети. ГІодрібне обро вводить ся тепер наслідком всепольскої
блене начерку не може бути предметом аґітациї польску мову викладову, не го
ского або руского.
В таких обставинах мали би народні сеї розвідка.
ворячи вже про міста, де руске населене
еєкпиі сойму і Ради народної культури
Дальше задає др. Потоцкий питане, в меншости, — де н. пр. як у Львові
повне право свобідного засновуванії поль- чи таке признане культурної автономії зовсім вичеркнено руску мову з поміж
ских або руских шкіл в яких небудь Русинам не зашкодить польским народ шкільних предметів н. пр. в школах вигромадах краю. Вільно отже буде Руси ним інтересам, чи не причинить ся до дїлових. Отже тут зовсім справедливо
нам заложити рускі школи навіть в Кра зрущеня польского населена в східній Русини скорше виставлені на спольщенє
кові, як Полякам вільно се буде в рускій Галичині або випертя Поляків за Сян ? як Поляки на зрушене, бо крім школи
По найглибшій розвазі, по оцїненю ще ідуть в тім напрямі і автономічні і
Коломиї. Розуміє ся, що найліпшим гамульцем в закладаню непотрібних шкіл найосновнїйшім всіх сумнівів, доходить державні місцеві чинники. — Р е д а к.
буде фінансова сторона. Той самий ф і др. П-ий до переконана, що така автоно Р у с л.).
нансовий згляд не позволить накладати мія, вдоволяючи справедливим домагаАвтор зазначує отже, що по заведеодній стороні значно більших додатків ням Русинів і уможливляючи їх само ню культурної автономії Поляки будуть
на цїли нросьвіти, як се робить друга стійний розвиток культурний без поль- могли із свого зложеного фонду закла
сторона, бо податники вибрали би до скої опіки, якої Русини не бажають, вва дати школи для своїх народних менш о
вплати сей фонд, котрий вимагає менших жаючи її перепоною в тім розвитку, не стий, де їх не мають, а те саме зможуть
принесе Полякам ніякої шкоди, а навпа робити і Русини. Інтерес охорони меншотягарів і в єго користь платили би.

їіодьский голос про руску справу.

штуки. Перед нами стоїть кольос-талан,
який виступив на сцену, не маючи пе
вного досьвіду, молодий, безпорадний
і силою свого талану, поборов всі пере
(Дальше.)
шкоди і розгорнув всі чари своїх твор
Додати до сього ще чудову . сцені чих сил.
чну вроду М. К., її грациозний стан,
Треба ще згадати, що виконане
легкі, гарні рухи — і ми зрозуміємо, Заньконецкої визначаєть ся ще надзви
з чого складаєть ся таємна сила, її чар. чайно яскраво — народностях ЗанькоНіякої театральної школи Занько- вецка була усе щиро україньскою ар
вецка не кінчила, все, чим вславилась тисткою; на росийску сцену вона не пі
вона, має завдячити тільки собі самій.
шла, — се факт. Сим вчинком своїм М.
Звгуїайно, кольоси-талани не потре К. виявила те, що вона крім талану, має
бують, конче, школи, але тільки кольоси, ще й певний погляд на речі ап иші Гйг
бо штука вимагає від свого слуги силу 8ІсЬ.
технічного знаня, великий досьвід, шлях,
Талан може виявлятись найкраще
якого скорочує і дає нам школа. Наш тільки в национальних формах. В сїй
кольоси-талани, — корифеї украіньскої коротенькій замітці ми не маємо часу
сцени своїм артистичним житєм нагаду спиняти ся над розглядом сього цікаво
ють нам житє колишніх великих май го питаня, наведемо тільки оден при
стрів штуки: Мікель Анджело, Лєонардо- клад, який кождий може зараз перевіри
да-Вінчі та инш., яким доводилось не ти. Образ мадонни малювали майже всі
тільки теряти свій час на саму творчість, майстри і кожда мадонна, яка має уя
але й на те, щоби самим собі поробити вляти загальний тип єврейскої жінки,
фарби, щоб самим препарувати трупи, густо відбила на собі наниональність
аби вчитись по них анатомії, бо нї а- свого творця. Візьмемо мадонну Вантлясів анатомічних, нї манекенів, нї за  Дайка, Мадонну Рубенсд, Рафаеля, Корводів фарб — не було. Звичайно таку реджіо, Мадонну Мурільо, — і ми від
артистичну працю можуть винести тіль разу побачимо, як наниональність кладе
ки кольоси артисти; люди з меншим та свій відбиток, на кождий твір, виконаний
ланом росточуть велику частину його на навіть на туж саму тему.
всі дрібниці попереднього
єствованя
Всі сили людского духу, а через те

25 років ейчвоі шипі II.К. Завнмвепкоі.

й всі ознаки национальности, спирають
ся на глибокі фізіольоґічні підвалини.
Вичеркнути национальні ознаки свога
талану, — се зубожити творчу силу сво
го духа.
Непорівняна наша артистка дає нам
найкращий доказ тому. Нам довело ся
бачити її в »ЛФсЬ« Островского, грала
вона „Аксюту< (здаєть ся так зветь ся
героїня пєси). Звичайно,
Заньковецка
ніде і ніколи не може грати непомітно.
Грала вона дуже гарно, але втерялаб на
певно і чудова артистка росийска Стре
петова, колиб замість >Грози«, задумала
заграти „Не гак склалось", як втеряв
і Шевченко в своїх росийских творах.
Але талан, звичайно, не обмежуєть
ся вузькими межами праці лиш на вла
сному, национальному полі, — перед
ним лежить ще безодня загально-сьвітових мотивів, ’загально-людских типів, і
хоч кожен творець наддає такому свій
нациоцальний кольорит, тип той зрозу
мілий всім.
(Конець буде).

2
стий перед винародовленєм промовляв
отже за культурною автономією.
При тім числить др. П-ий на силу
польскої цивілізації і мав надію, що
польскі школи будуть держати ся на
висшім поземі, як рускі. Він вірить в те,
що часть руских родичів, маючи по мі
стах до вибору рускі школи, добровільно
без примусу будуть посилати свої діти
до польских шкіл.
На останку задав ще питане, чи пе
рестане тоді зовсім боротьба між обидвома народами в Галичині і відповідав
що мимо автономії обопільні навзаводи
зовсім не перестануть. З двох народіл,
які стикають ся і змішані з собою, оден
звичайно, хочби в незначній мірі усту
пає в користь другого (н. пр. Французи
і Німці в Швайцариї)
Навзаводи отже
будуть і дальше, але се буде культурна
боротьба о ліпші школи, ліпші просьвітні
інституції, благородна боротьба.
Признане Русинам культурної авто
номії дасть Полякам лекшу спроможність
добивати ся повної політичної автон ом ії
краю, а тоді і Русини у власнім інтересі
будуть Поляків піддержувати і самі домагати ся політичної автономії. Не буде
вже також такої боротьби о число поль
ских і руских послів в краевім сонмі, бо
культурні справи будуть полагоджувати
польскі і рускі посли самостійно яко
окремі секциї народні без огляду на чи
сло послів
А колиб навіть по заведеню куль
турної автономії не полагоджено польско-руского спору, пише др. П ИЙ, і
оклик »за Сян« дальше гомонів, то всеж
др. П-ий уважає таке заведене кудьтуртурної автономії корисним для Поляків,
бо перед Европою очистилиб ся з доко
ру гнобителів руского народу добровіль
ним зреченем опіки і духової влади над
Русинами і тому взиває, щоби се зробле
но для чести і достоїньства польского
народу.
Ми навели майже в цїлости сей на
нинішні часи вельми цікавий і поважний
та спокійний голос Поляка в рускій
справі і вже декуди в скобках зазначили
ми наші замітки і деякі сумніви. Вижи
даючи, що на се скаже польске дневни
каретно, звернемо ще увату на деякі
обставини,
В руских кругах політичних, на ві
чах і в дневниках нераз вже висловлю
вано се домаганє, щоби руский нарід са
мостійно дбав про устроюванє шкіл просьвітних і культурних інституций і їх управу та удержанє своїми фондами. Алеж
доси із спільного фонду краевого утво
рено стілько шкіл польских і підиомагано численні просьвітні і культурні інсти
туциї польскі так щедро, як се руским
школам і інституциям не доводило ся в
такій мірі, бо нікуди правди діти, брат
собі рад, а сестра собі несла. Те саме
робило ся з народо-господарским подвигненєм переважно західної части краю і
міст. Поляки указують звичайно на біль
шу свою силу податкову, але колиб се
взяти так спокійно на олівець, то таки
треба по справедливости признати, що
польскі школи, польска наука , штука,
польскі інституциї. польске народне го
сподарство, промисл іти. двигнули ся
висше як рускі в значній части тому, позаяк Поляки мають в своїх руках дер
жавні і автономічні власти і вдасть в
краю, отже й могли ліпше про себе
подбати.
Одначе побіч культурних справ є ще
не менше болючою справою т. зв. п ол ї т и ч н а с и с т е м а , котра дає при
від до боротьби, до розятреня іт д , а сеї
справи автор зовсім не доторкнув ся у
своїй розвідці; отже наколи має бути
розвязане питане польско-руске, то й ся
справа повинна бути по справедливости
полагоджена.

Політичний огляд.
Австро-Угорщина

близшими дорадниками султана. Вже те
пер стоїть на перскій границі около
10.000 війска а 20 000 нагромаджено на
□івн.-схід. границі Малої Азиї, щоби мо
гли вирушити звідтам до Персиї. Тимчасом Перси мають ледви 4.000 і то роз
дроблених в кількох місцях, а мобілїзация при нинїшних обставинах в Персиї
видала би імовірно сумний вислїд.
Р о с и й с к і й д у м і має бути предложений закон, обмежаючий фреквенцию жидів на університеті в Петербурзі
і в Москві на 3% , на инших на 5°/0.
Теперішня дума імовірно ухвалить такий
закон, а тим способом майже не можна
би принимати ж д=в на університети в
Росиї, позаяк дотеперіїпний проценговий
стан жидівских слухачів значно перевисшає новим начерком закона дозволений
процент.

Б ал к ан ь ск і пляни
Австриї
все ще не сходять з дневного порядку
і в делєґациях і в европейскім дневникарстві. Ударено в деяких дневниках в
великий дзвін, ніби то бар Е р е н т а л ь
зелїзничою політикою, проголошеною В
делєґациях, розстроїв порозуміне з Росиєю. до котрого довів своїми заходами
ґр. Ґолуховский вго попередник (треба
правду сказати, що як раз бар. Еоенталь
бувши довголїтним послом в Петербурзі
умів справи так понесім, що дійшло до
сего порозуміня), що бар. Еренталь на
власну руку, без відомості! Р осії висту
пив з тими плянтми, що я тих плинів
вийде лише користь для Німеччини ітд.
А першу скрипку в тих змаганнх проти
бар. Еренталя грало всепольске 8І0ВД0,
котрого віденьский кореспондент п. Новіцкий, дізнавшм імовірно якоїсь неприемности в міністерстві заграничних справ,
безнастанно заповняє сей дневник теле- (Виборчий рух. — Кандидати польскі. — Які
фонематами про загрожеяе становище
вигляди.
Австриї і бар. Еренталя, а при тім все
Наш округ виборчий з сїльских гро
покликує ся на 2еіі, з котрим п. Новіц- мад вибирав доси до сойму від самого
кий має також тісні звязи. Дивним спо початку конституцийної доби р у с к о г о
собом опинило ся 8І0МГ0 роїзкіе в спілці
п о с л а . Майже четвертину столїтя по
з деякими московскими дневниками, в слу вав з Дрогобиччини до сойму а також
котрих знов славянофіли, завиддиві на до державної ради п. Ксенофонт О х р иактивну політику торговельну, яку тепер
м о в и ч, довголїтний бурмістр міста Дро
думає вести Австрия на Балканї, загобича, а тепер член краєвого виділу.
трубіли до бою, щоби не втратити свого Нема громади в повіті, для котрої би
впливу на балканьскі держави. З тих він не став в пригоді або не подбав про
славянофільских кругів передістав ся сей єї потреби, не кажучи вже про ті нечи
настрій неприхильний Австриї також до сленні одиниці, котрим він помагав в при
француских днееників Т е т р з і Маїіп, годі і потребі. Але тепер починають, як
котрі порівнюють балканьску політику гриби по дощи, вилазити всякі кандидати,
бар. Еренталя з мароканьскою політикою котрі очивидно багато будуть обіцювати,
Делькассе. За всім тим станули навіть як ю вже тепер водить ся, але на тих
польскі делегати, щоби при сій нагоді високопарних обіцянках все скінчить ся.
виявити своє невдоволенє з прускої про- 1 так висунув ся Д(. огобицкпй адвокат
тинольскої політики, а віртре промов ґр. др. С ь о к а л о, котрого ставить „РусДїдушицкого і Єнджеіювича було звер ская Рада" своїм кандидатом, Народний
нене проти тридержавного союза, в пер Комітет побиває ся за О л е к с о в шім ряді проти Німеччини, проти котрої с к и м, селянином з Ясеницї, котрий за 
станув також др. Крамарж. Біда лише в питаний, чи він є социялістом, заперечив
тім, що всякі инші комбінації, подавані
се на разі, але запевняв, що ми всі ста
тими делегатами, не мають ніякої стійно- немо з часом социялїстами. Чи такий
сти для Австриї і не дають тої поруки посол буде заступати добре справи на
мира, який обезнечено майже 30-лїіним ших хліборобів, справи нашої Церкви і
єствованем тридержавного союза.
народности, нехай собі на се відповідять
Навіть вчерашпий Ргге^іаф як не- наші сьвященикп і селяни1 А за тим ви
будь також неприхильно настроєний про суває ся тихий кандидат социялїсгичний
ти прускої політики, був приневолений посол до держ. ради В і т и к, котрий ба
вичитати лєкцию політичним загорільцям гато обіцював ио всяких вічах, але в
і маякам і для протверезеня облити їх
державній раді показав, що для народу
зимною водою. Одначе для таких нема не зможе нічого вдіяти доброго. Між ти
ліку, бо п. Новіцкий домагав ся конечно ми кандидатами мав би найбільші ви гля
уступленя бар. Еренталя яко одинокої
ди таки дотеперіїпний посол і член кр.
можливої сатисфакції за мниме наруше- виділу К с е н о ф о н т
О хрим ович,
нє европейского мира!
бож тут ми неї єго добре знаємо і не
потребуємо глядіти нового, бо не все но
Заграниця.
ве то добре. Але, як то кажуть, де двох
4 о р н о г о р с к а п о д і я з бом бє ся, там третин користає.
бами довела до заостреня між Чорного
Отже й тут може таке стати ся. Роз
рок) а Сербією, а се заостренє ще збіль ладом між Русинами хоче нокористувати
шило ся задля того, позаяк Сербія у- ся ґр. З а м о й с к и й, котро^) попирає
вільнила від вини обжалованих о ті по-] веїми можливими і неможливими спосо
дії, а зглядно не хотіла видати їх Чор- бами пан староста. Алеж як може добре
ногорі. В чорногорскій скунштинї пре- заступати справи чоловік, котрий сам
дложив мінїстер президент Томанович стратив свій маєток і зайшов до нас з
всі акти в сїй справі і заявив, що пра- Угорщини та тут доперва виробив собі
вительство все ще вижидає, іцо б у д е , приналежність і пустив ся на нафтові
подана
рука
до
п о м и р е н я спекуляції, до чого би ему посольский
з в ід т а м , з в ід к и
п о я в и л и с я мандат придав ся. Ба наніть нафтярі по
б о м б и в Ч о р н о г о р і . По довшій ділили ся на дві партії, бо не всі они з
розправі висловлено жаль, що сербске свого навіть інтересу уважають єго відпо
правительство не поступає по братньому відним на посла. Отже повинні зрозуміти
супроти Чорногори.
Русини, яка їм грозить небезпечність
Т у р е ц к о-п е р с к и й с п і р по г р а  з того боку і повинні тому залишити вся
н и ч н и й виступив тепер вельми остро. кі нові кандидатури, а держати ся доте
Представлена анґлїйского і росийского перішнього свого посла, инакше на со
посла показали ся безуспішними, а ко ром запропастять округ, з котрого доси
менданти турецкого війска дальше ведуть виходив руский посол. Крайня пора повоєнні підготовлена в порозуміню з най- нехати особисті спори і особисті амбіції,

З Дрогобиччини.

риств „Просьвіти", від провінциональних »Бо- них зборах „Просьвіти" виступив молодець
янів«.... і т. д. На похоронах явили ся: Ексц. 26-лїтний, палкий в бесіді, красний як весна,
Замісник і Маршалок краевии, гофр. Дембов- а буйний як сокіл, як пірвав всіх своєю ви
ский з Радою шкільновд іп согроге, ректор мовою і як єго вибрано першим головою. З га
університету і богато професорів. З Переми дав. як се тов-о від свого початку під прово
шля прибули на похорони оо. пралати: Подо- дом бл. п. Вахнянина поступало релігійно, бо
линьекий, Войтович і Стрийский... З многих тов-о без віри, говорив Покійник, то човен
місць вибирали ся депутациї, але не могли без керми. Нині по 40 літах з малих починів
прибути задля сніжних завій... Не могла при «Просьвіта» розросла ся по цілім краю з ти
їхати також через завії значна часть родини. сячними читальнями, крамницями та пр. і пр.
— ГЬхорони бл. п. Анатоля Вахнянина. Так Зиеокозаслужене імя єї основателя і єї пер
величаві похорони не часто бувають, бо небагато шого голови перейде в будучність, записане
у нас правдиво заслужених діячів, народних золотими буквами, остане в памяти всіх гря
еьвіточів на україньскім небосклонї. Вже пе дучих поколінь нашого народа. Бкінци щири
ред год. 3. улицю Лукасїньского, при якій ме ми словами пращав Покійника проф. Гоман
шкав Покійник, і сусїдну Театральну заповни Деглиньский іменем директора, учителів і ули незміримі громади народа. По відправленю чеників рускої ґімназиї, якої довголїтним про
духовеньством панахиди винесену домовину фесором був Покійник. І ще раз понеслась
стрінув хор >Бояна< скріплений хором «Бан сумна піснн «Со еьвятими упокой» гармонїзадуриста» сумною похоронною піснею «Тихий циї н. Богдана Вахнянина, співана хором «Бо
— Календар. В с у б о т у : руско-кат.: Стрі- вітер» пращаючи нею свого дорогого довго- нна». І ще раз заспівали богослови «Вічная
тене Г. Н. І. Хр.\ рим о-кат: Фавстина. — літного голову і діріґента, почім домовину память», а звуки пісень мішались з зимовим
В н е д і л ю : руско-кат.: Симеона, Анна; ри зложено на караван, запряжений чвірнею вихром, що шумів верхами дерев. А дерева
мо кат.: Юлії. — В п о н е д і л о к : руско кат.: буланих.
Наступила иращальна
промова. безлистими галузями скрипіли понад гробом,
Ізидора при.; римо-кат.: Савана. — Ві в т о - З балькону, обитого кіром, проф. др. Ко приймаючи у свої тїни безсмертного співака і
р о к : руско-кат.: Агафіі м.; римо-кат.: Кон- пач виголосив іменем «Музичного Тов-а ім. музика на нічний супочинок.
Лисенка» і «Бонна» промову, трогаючу своїм
стантина.
— 1500-лїтний ювілей св. Золотоуетого в
— Заупокійне богослужекє за душу бл. п. змістом. Бесідник сплів містерно з заголовків Фульдї. Дня 4. с. м., як доносить О егтап іа ч.
Анатоля Вахнянина відбуде ся у вторник дня пісень скомпонованих Покійником свою пра- 30, відбуло ся в Фульдї в семінариї духовній
18. лютого о 9. год. рано в церкві П| еобра- іцальну бесіду немов китицю з розсипаних по торжество 1500-лїтної річниці смерти св. Зоженія. На сі сумні поминки запрошує всіх огородци цьвітів, виплеканих і овіяних чаром лотоустого, в присутности єпископа, капітули,
душі композитора. Праьцав Покійника єго вла професорів і многих сьвітских гостий. Крім
приятелів Покійного — Родина.
— Пок. Анатоль Вахнянин працював остан- сними словами, якими вігі за житя так любу двох відчитів, оден про характеристику Сьвяними часами гарячково. Чи иеречував смерть ? вав ся. Праьцав его перед відходом на вічний того, а другий про екзегетичну і гомілєтичну
Або чи хотів забути і приголомшити свою супочинок там, де шум вихру в зимі а миле сторону Єго діл, питомцї відспівали дві грецкі
недугу, яка незамітно а так бистро роз. ивала іцебетанє птичок в літі буде вічно над Покій пісні, прислані їм в тій цїли з Гиму: гимн в
с я ? Не було в него ніколи відпочинку, навіть ником звенїти. Пращав его тлінні останки на честь св. Золотоуетого і грецкий папский гимн.
серед ферий. В літі 1906 р. працював в Спа нічний супочинок, бо память но нїм остане Обі пісні викликали велике одушевленє. При
сові, в домі о. Тита Ковальского 8 —10 годин так довго, поки буде руска пісня жити.
кінци мав промову сам єпископ.
По промові хор польского тов-а співочо
денно і написав для свого „Висшого Музич
З коломийскої рускої Гімназиї'- Клясифіного Інституту" науку гармонії, яка жде на- го «Лютня* відспівав «Веаіі шогіиі», а по кация за І. піврік сего року представляєть
кладця. Так само пересиджував він від трех відчитаню Євангелия сумний похід рушив ул ся ось так: Було учеників 760-}-20 приватиліт в „Висшім Музичнім Інституті" по цілих Театральною иа Личаківский цминтар. Коло стів. Класифіковано 740-ГіЗ прив., 20 публ. не
днях, поладжував біжучі справи, гармонізував «Народного Дому» пристанув. Там хор учена клясифіковано ізза недуги 7 прив. не явило
пісні, переглядав і коригував твори своїх уче- ків Гімназияльних прашаючи в останнє свого ся. Відзначаючих було 36, перших 522, других
ників-композиторів. На просьбу д ра Студинь улюбленого професора, уставившись з боку в 117, третих 65 (значить злих 24 59°/«). Обичаї
ского почав Покійний писати спомини зі свого улицї Вірменьскій, заінтанував величаве „Со похвальні і добрі: 88-31%; пильвість: тревала
житя. Писав їх в К&рльсбадї протягом мая еьвятими упокой". Що кільчадесять кроків і добра 74*34% — ироче випадає на злі ноти.
1907 р. і в часі літних ферий 1907 в Спасов цілу дорогу читано Євангелия, а голос дзвонів
Рух зелїзничих поїздів привернено вже
однак довів їх лише до р. 1863. Они вийдуть з придорожних костелів підносив глубокий і на головних шляхах і оеягнено иолученн з
в фейлетонах нашої часописи і окремою від- жалібний настрій.
Чернівцями, Бродами, Золочевом, Краковом і
Похоронний похід отвиралп довгі ряди
биткою. На баль руских медиків, на якім По
Сокалем. Гарно заповідаюча ся погода воро
кінний дня 4. лютого перебув до рана, зінстру учбників рускої ґімназиї зі своїми учителями
жить близьке привернене руху і на инших
ментував він на повну оркестру прегарний ва З а ними несено хоругви, потім йшов хор
зелїзничих шляхах.
лець росийского композитора Вирлаамова. В »Бояна“, за ним хор питомцїв дух. семінариї
— „Академічна Громада" урядила вчера в
день перед економ уложпв пок. Ан. Вахнянин а за хорами духовеньетво. Похорони прова
салі «Народного Дому» вечерницї з танцями
першу часть боєвої пісні на основі вірша, уло- дилн митратн оо. Білецкий і Туркевич з крипри війсковій музиці. Хоч сніги засипали до
женого п. К. С. під впливом фейлетонів д-ра лошанами оо. Білїгіьским, Чапельским і д-ром
роги, хоч зелїзницї станули, то саля була
Сьвенцїцкого про білорусквх поетів. Недавно Юриком, та двайцять кількома сьвященика
повна красшої частини людского роду не
згармонїзував і вигладив він в.рш під компо ми зі Львова і з про.вінциї. За духовеньством
менше з провінциї як і зі Львова. Забава в
зи тн о Вербіцкого. «Возьму я си сопілоньку"... їхав караван вкритий вінцями, за ним йшла
поверх сотку пар під проводом метких аранСловом пиііа ьііез зіпе Ііпеа... Умер, стоячи, родина Покійника, кревні і знайомі, члени то
жерів пп. В. Іванця і Сїнкевича була жв.ава і
на руках дочки і сина, що ужив всяких спо1 вариств, яких головою був пок. Вахнянин, де
весела аж до рана. Хлопців охочих до танцю
собів лїкарскої штуки, щоби придержати отця путация „Сокола» в мундурах, оба краєві ше
злетів цілий рій, як мух до меду. Петрушки
при житю. Надійшла душність, звичайний про фи, намісник і краєвпй маршалок, визначні
навіть на закришку не було би вистарчило, а
яв зваинїлої артериї, і не стало Покійного при личности з руских і иольских кругів, та не
хто з хлопців мало гуляв, то хиба сам собі
житю. Покійний умерав. несьвідомий свого проглядні маси львівских Русинів всіх верств
винен. Традицій' двох попередниць то'іж назви
скоку. Умер, як би заснув... Крім вичислених і пола. По дорозі оба хори співали без пе
тенерішна трета з ряду «Академічна Громада»
нами вінців зложили дальші вінці приятеліїрерви на переміну „Сьвятий Боже" і „Со
не затемнила. Давно добре бавлено ся на
дому др. Стефан і Мария Федаки, виділ „Му еьвятими".
вечерках «Акад. Громади», а вчера гірше не
Кількатисячна филя народа мало шо
зичного тов. ім. Лисенка", виділ тов. „Пробуло, хиба ліпше. Карнети були дуже оригі
сьвіта" (Першому Голові), виділ тов. „Боян“, зменшила ся дійшовши на цминтар. Коли до
нально видумані і виглядали з верха як мінї(Свому Довголїтному Голові), редакция „Гу-'мовину з мощами Покійника по відправленім
ятурний їш іех викладів унїверситетских.
елана" (Заслуженому Членовп), львівска ф іл ь-, чині похороннім мали спускати до гробу
— Грізний пожар. З Коломиї пишуть нам:
гармонія (М аДерзаети Рггуіасіеіои і) і пр. Д о ' промовивзолотоуетийо. крил. Лежогубский іме
.У
второк,
дня 11. с. м. вибух в Коломиї гріз
родини напливають зі всіх сторін заяви снів-.нем «Просьвіти», єї 38 філій, півтора тисячки
ний
пожар,
що тільки завдяки припадкови не
чутя. • Особисто зложили кондолєнцию д р .' читалень з десятками тисяч членів,
до
знищив
великої
частини міста. Іменно рано
Сушкевич і проф. Філ. Колесса в імени „Вис- яких основанн і розвитку
немало
при
зайняла
ся
машинерия
(певно тому, що не
шого Музичного Інститута" з заявою, іцо пов- чинив ся Покійник, організатор
„Просьві
посмаровано
її
оливою)
у великім млині Ґарстане стипендия ім. Покійного, судин н. Дри- ти" і єї нергний голова. Високо поетичним
малик і Доманик в імени «Львівского Бонна»,' стилем промовляв о. Лежогубский, а говорив тенберГа на Староміскій улицї. За кілька го
дир. польского театру у Львові, її. Людвік і так сердечно про вічну і незабутну память дин знищив огонь увесь млин разом із вели
Геллер в оточеню 28 артистів оиери і драми Покійника, що найтвердішії людині мусїли ко- чезним складом муки й збіжа, а шалений віі богато инших приватних осіб. Телеграми тнтись щирі слези жалю з очии, по втраті І тер розніс пожар на протилежні доми, Кромі
з тих три
і заяви співчутя нічнемо містити від по сего заслуженого народного робітника. Бесід- млина згоріло кільканайцять хат
і
13
/4
км.
Шкоду
обчисляють
на
неділка. Зазначимо хиба, що наспіли між ник спомянув ті часи знеред 40 літ, коли док. і В1ДД0ЛЄН1
иншими кондолєвцийні письма від архіви. Вахнянин ломав перші леди до народного в ід -ім*ліони (в магазині).
— XIX. Евхаристичний конгрес відбуде ся
Більчевского, від мін. Коритовского, від ре родженя, коли прорубував ясне віконце, аби
ктора університету, від членів кр. Гади шкільної ним впустити до серця народу сьвітло про- 9—11. вересня в Вестмінстер в катедральній
3 гофр. Дембовским на чолі, від філій това-Ісьвіти і науки, згадав, як на перших загаль- церкві. До тепер заповіло своє ирибутє 250

а злучити свої голоси на

того, котрий
добре знаний в кож дій громаді, а також
і в соймі і в державній раді знав, як
заступати потреби своїх виборців, де і
якими способами иодбати про потреби
наших громад. Не забуваймо о тім, що
в едности сила, а спори і особисті амбіциї і забаганки все виходили рускому
народови на шкоду, бо з того все користали инш і.

Н о в її н к п

4
єпископів. На чолі комітету стоїть сам архі
єпископ, а віцепрезидентами суть архікнязь
Иогзоїк і маркіз оі Віроп. До комітету, ко
трий буде приймати гостин, належить: Сеагіз
уоп БепШзсЬ, АЬіп^боп, Іогсі Неггіез, Іогсі
Нохуагсі оі Оіоззор. адмірал Іогсі ХУаІіег Кегг
і Уізсоппі оі Ь ’іапйаіі.
— Товариство педаґоґів у Києві. Гурток про
фесорів київского унїверситета і учителів мі
сцевих середних шкіл заложив недавно в Ки
єві товариство, що зве ся: «Склади» и музей
діапозитововь и учебньїх-ь нособій товарищества педагогові*. Товариство се має па
меті: а) красше поставити науку природознав
ства, істориї а Географії, б) виготовити та
розповсюдити по середних школах і серед
приватних людий дешеві та відповідні до ви
мог педаґогіки шкільні иідручники, й в) виоряжати виклади та практичні роботи по зга
даних предметах — як за допомогою запро
шених лекторів, так і самих учасників това
риства педаґоґів. Щоб же досягти зазначеної
мети, товариство думає позаводити власні
майстерні, музеї й склади шкільних підручни
ків та відкрити філії сего ^підприємства у Ки
єві й по инших місцях.
— Переселенство в 1903 р. на Сибір. З відомостий переселеньского нравлїня видно, що
від 1. січня до 31. грудня 1907 р. з европейслої Росиї виїхало на Сибір 67.082 родин, а
410.837 душ обох полів, і окрім того, ще
145.248 ходатків; назад за цілий рік вернуло
сяі 3.881 родин, а 18.892 душі та ще 86.274
ходаки.
— Улравильненє платні учителів на Буковині.

Дня 4. с. м. був пос. Николай Василько у
міністра скарбу д-ра Коритовского в справі
закона соймового ореґуляциї платні учителів.
Мінїстер скарбу заявив, що не займив ще
супротив тої справи дефінітивного становища,
бо від часу санкционованя закона пропінацийного правительство з тої причини уважно
ванимає ся фінансовим положенєм краю і
сконстатувало величезне задовженє Буковини,
як також ухвалене значних видатків не від
повідаючих зовсім доходам. Крім того новий
закон реґулюючий платні учителів, особливо
же установлене осьмої ранги і велика скількість учителів в девятій ранзі не позістануть
бев впливу на дотичні відносини в Галичині,
Чехії і долішній Австриї. Пос. Василько звер
нув увагу міністра на факт, що проект зако
на ще перед єго ухваленєм в соймі був предложений правительству до висказаня свого
погляду і що правительство могло тоді поро
бити свої замітки. Мінїстер однак повторив
свої сумніви і не хотів зазначити свого ста
новища. На питане пос. Василька, чи мінїстер
перед пос. д-ром Ончулом критикував спосіб
затягнена краєм послїдної позички, заявив
мінїстер, що вість тота е хибною, бо він не
сказав Ончулеви нічого більше як то, що ни
ні пос. Василькови.
Оповістки.
— Репертуар

руского

театру

ходом того самого кружка Близші інформа
ц ії уділяє п. Клим 1 утковский в „Бесіді" від
7—8 вечір. — Комітет.

Наука, ш тука і література

С о іо ззеи т
в пасажи Германій
при ул. Соняшній у Львові.

— Переклад з україньского. В 19. числі „Кі-

евскія Вісти* передруковано в перекладі на
росийску мову спомини д-ра О. Юркевича:
„Спогади минулого", „Мартовска істория", які
містились фейлетонами в „Раді".
— Поезиї Михайла Старицкого. В Київі
вийшов великий том (коло 500 сторін), у якому поміщені всі вірші Михайла Старицкого,
як оригінальні, так і перекладні. Поезиї
вийшли розкішним виданем, з трема портре
тами поета та з коротенькою єго біографією,
написаною С. Русовою (ціна 2 руб.).
— Переклад відомої драми єврейского пись
менника Шолома Аша: „Бог помсти", зробле
ний україньским письменником Модестом Левицким дозволено до вистави драматичною
цензурою в Росиї.
— Україиьский вертеп. Дня 1. лютого в на
родній авдиториї в Київі вдруге демонстровано
давний україньский вертеп. Вертеп — се лялєчний театр, що розграе несу з двох актів.
В першому містери я на сюжет Різдва Хри
стового, уявлена біблійна істория царя Ірода,
яку розповідає, подібно древне-грецкому хору,
україньский хор, що виконує старинні, з на
родним кольоритом співи. Другий акт — на
родна комедия, де виставляють ся ріжні национальні типи, як те уявляли собі люди
XVII—XVIII в. на Україні; до тогож вистава
відбуває ся в суміжку з музикою народного
характеру. Вступну промову про вертеп виго
лосив І. Стешенко. Сей самий україньский
вертеп 9-го лютого демонстровано в г. Чернигові, куди з ним поїхав І. Стешенко.

Нова сензацийна програма.
в і д 1. д о 15. л ю т о г о 1 9 0 8.
Щоденно о год. 8. вечер представлене.
В неділі і сьвята 2 представлена о 4. год. понол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ-Ілїе
представлене. Білети вчаснїйше можна набу
ти в конторі Пльона при ул. Кароля Людвика ч. 5.

Поручає ся дешеве і совісне
Артистично ритівниче заведене

А. З І Ґ М А Н А
--------у Львові, ул. Сикстуска ч. 1 4 ----------

Робітня металевих і кавчукових
пе чаток.
Монограми, герби і всякі ґравури — ви
віски рвтовані і ляні, прасовані бляхи
для сторожий і товариств. — Поручає ся
яко доставець ріжних руских товариств
і Урядів парохіяльних. ( I I —?)

Артист-маляр
Е в ге н

Турбацкий

Львів, ул. Пекарска ч. 43.
п о р у ч а є с я при о к р а ш е н и х ц е р к о в ; о б р а зи
д о ік о н о стас ів , істо р и ч н і, портрети і т. д.

(2 6 -? )

Телеграми
я д н я 14. лютого.

Відень. РгегшІепЬІаП довідує ся з Петер
бурга через Берлін, що цариця нездужає від
якогось часу па звужене проводу нрохикового,
що єсть наслідком страшенного зденервованя
цариці. Хороба мабуть уступить аж тоді, коли
нервовий стан недужої поправить ся.
Відень. На вчерашнім засїданю обосторонних делегатів в справі торговельного до
говору між Австро-Угорщиною а Сербією до
ведено до повного порозуміня у всіх точках.
Лісбона. Під проводом короля відбуло ся
засїданє державної ради, на котрім раджено
над бажанєм короля, щоби помилувано тих
моряків, котрі збунтували ся в 1906 р. Рада
державна заявила ся за амнестиєю. Король
зазначив, що бажає розпочати своє правлїие
актом ласки, на який призволяє єму конституция. Декрет амнестийний має появити ся
нині в Газеті урядовій.

Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1907.
До Львова

приходять 3
Кракова
Кракова
Рншева
Підволочиск
Черновець
Чериовець
Сташіславова
Коломиї,
Стрия
Пустомит
Самбора
Любіня
Равп рускої
Янова
Врухович
Врухович
Зимної води
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ГІО
В
пол. полуд вечер ночи

в Надвірні.

3"45 8-25 2*45 7 0 5 11.10
Кракова
Саля міска. Початок 7 і/, вечером.
—
Кракова
615
7-20 1245
8.40
В суботу дня 15. лютого «Продана наре
—
—
—
—
Рншева
4-05
Підволочиск
НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
620 10-45 2 17 7-00 11 15
чена* опера в 3 діях Ф. Сметани.
—
Черновець
10-41?
610
9-20
155
В неділю дня 16. лютого „Маруся Богу- Готель, реставрация і цаеарня — ріг ул. СикстускоІ
—
'—
—
—
Черновець
2 51
і Косцюшка у Львові.
—
—
—
—
Станиславова
5'50
славка“ історична драма зі співами і тан
_
_
_
—
Коломиї
2
35
Приїхали дня 13. с. м.: Михайло Слав
цями М. Старицкого.
—
Стрия
7-30
2-26 6 25 11-30
Пустомит
730 10-4511 1-26 6-25 1030
— Представлена львівского «Сокола". За- ницкий, Перемишль; Іван Підгірекий, Грима—
10-51
Самбора
6-00 9 05 4-30
втрішної суботи виставить кружок аматорів лів; Семен Гумевюк, Дрогобич; о, Іван СтрийЛюбіня
600
905
2 1Щ 4-30 10-51
3-актову комедию Ів. Франка «Учитель". — ский, Перемишль; Ярослав Біленький, Коло
—
710 И'Зот
Рави рускої
612 11-05
Янова
ГЗб-і 3-35 6-30
658
915
В неділю дня 16. с. м. відбуде ся в салі „Со мия; Григорий Тимощук, Коломия; Бр. ДонаВрухович
6.12 11-05
2-28 5-45 8-34Л
кола* Гімнастично вокальний вечір з отсею ровичева, Бориничі; Софія Онишкевичева, ХиВрухович
710 11-351
9-Оот 12-41| 3-45
програмою: 1) Промова. 2) Вправи на пору
Зимної води
3"45 8-40 4’05
7-20 1100
шевичі;
о.
Михайло
Телеп,
Роїізно;
о.
Волод.
чах. 3) „Сьміло други, не теряігге" і „Ви хоЗалєвский,
Журавиця,
др.
Іван
Струминьский,
ЗАМІТКА:
Поспішні
поїзди
печатані
товстим
дру
тїлиб спинить" хори «Бандуриста.» 4) Сольо
ком.
—
Поїзди
їдучі
лише
в
недїлї
і
сьвята
означені
скрипкове. 5) Свобідні вправи. 6) Сольо-спів. Ліско; Іван Герасимович, Рана руска; Бриґіда
7) Вежі. 8) «Садок вишневий* хор Бандури Гвоздьова, ГІерешль; Олена Сїнкевич, Серни; 1 — в недїлї і сьвята від 26/8 до 15/9 буквою Н, —
ста. Початок обох представлень о 7. год. Мих. Солодуха, Рава руска, о. Стефан Явор- в недїлї і сьвята від 1/6 до 31 8 що день буквою .1.
Білети вступу можна вже набувати в „Сок.
ский, Рудники; Мих. Луцкий, Лука.
Базарі" по звичайних цінах театральних.

— Вечерницї з танцями відбудуть ся сеї
При закупні' товарів просимо поклисуботи (15. лютого) заходом забавового круж
ка „Бесіди* в комнатах товариства, Ринок ч. робити. Подробиці даром і оплатно на зголо- кувати ся на анонси нашої часописи!
10. Вступ 1 К. Для молодїжи академічної 50 шеня через бюро газет Ольшевского, Львів,
с. Початок о год. 8’30 вечір. — На другу су ул. Кілїньского 1.
(10 — 10/
боту (22-го) вечерок костюмово масковий за

200 корон місячно “Х а Т

видає і відповідає за редакцию С е м е н Ґ о р у к .

З друкарні В. А. Шийковского.

