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«ід стцічки

страшній хвили прозрінь наша суспіль вне банкротство виявило ся так потрясаність і відверне ся з відоазою від тих, ючим фактом*.
Але чи „Діло*, котре в своїх виво
що в своїм засліпленю пруть єї в без
вихідну нропасгь, нехай заверне а доро дах покликує,ся на переповнені жаждою
ги, котра не має нічого спільного зі пімсти деякі польскі часописи, стануло
справдепіним патриотизмом, з лйтбоню на предметовім становищі і правдиву паСтрашна траГедия, яка розіграралєлю перевело між відносинами нашо
свого народу."
е а й неділю в нашім місті, нечунаний
»Діло« у вступній статі вчераїпній го народу в Росиї, а в Аветриі, чи полі
Йжр^ краю і державі нашій злочин не
відкидає політ, терор і поручає легальні тикою розпуки >в молодечій голові* не
“дай щ е сиромоги під нотрясаючим враспособи боротьби і пише про сю подію: одної людини не витворило того знев ржінєм невимовної грози обняти цілу до
„Наш а паргия, — як і инші укра ливого настрою, що лише в оружній роз
сиплють сеї події. Одначе нема наймен
їнські партиї в Авсгриї і як політичні праві глядить способу полагоди, лишаємо
шого сумніву, що всі люди, не лише ті.
партиї в консгигуцийних держаках вза єму самому до спокійної розваги.
у котрих бє серце християльске. але й ті
галі, — між засобами політичної бороть
„Ґалїчанїн" намагає ся вихіснувати
що рукові дягь сн загально людскими
би не признає політичного терору. Наша нещасну подію для своєї обєдинительної
почуванями, з відразою і строгим осу
проґрама і тактика — так само, як про ідеї. Передовсім оцінює він сам злочин
дом віднесли ся до сповненого зло
грама і тактика инших наших партий— і єго понуку такими словами:
чину.
знає і поручає тільки легальні способи
„Преступникь заманиль усмотренную
Осудить єго і весь руский нарід, бо боротьби, способи, яких можна вживати
им!> жертву прескверньїм'ь иодступньїмт»
не може спочувати одиницям, у котрих в межах основних державних законів.
образомь в ь ловушку, представляй себя
безможна загорілість і засліплене затем Колиж вчерашним актом нагло і неспо
предь ней вш роли смиреннаго просителя.
нює здоровий розум і зривав з найзви- дівано -переступлено ті межі, коли, заміси»
Трудно вообразить Сбб*Ь бШіЬе' Яїізкіе
чайпїйшими основами етики. Але і в та петициї заговорив бровнінГ, то се знак,
нравственное падепіе лишенной всякого
кім важкім нещастю не годить ся за  що в нашім краю нема нормального кончелов'Ьческаго достинства души, если ру
трачувати рівноваги і справедливости, не
ституцийного житя, що політичне житє в ка убійцьі не содрогнулась, пропійная
годить ся навіть такої страшної події викраю розвиває ся що раз більше анор напональ того, которьій стануль перед!,
хіснонувати для партийних цілий і зло мально".
скоимь палачемц, вт> томі» увареній, что
чину одиниці, або хоч би їх було значА після виводів про відносини в Га являетея перед нимгь какь его благодЬнї'йпіе число, приписувати цілому народо- личині кінчить ось якими замітками:
тель, хотяидій вьіслушать желанія просяви, як се на жаль анї в інтересі поль»Вчорашна траГедия, мимо всеї сво щаго, чтобьі вь данномь случаЬ помочь
ского, анї в інтересі руского народу, анї
єї грози для обох входячих в гру осіб, ему. К акь извращ ень, смотря и зь точки
в інсересї краю, анї держаки подекуди
могла би стати виходом для обох сторін зрФнін нашей зтики, ум ь фанатика, возроблено, звалюючи вину сего злочину
для нового укладу национальних відно спитаннаго в ь такомь безнравственном'Ь
на руский нар д, або хочби на народне син, коди би польска суспільність і подьнаправленій, сд'Ьлавшаго покушеніе та
его сгоронницгко. (Треба тут зазначити,
скі політики схотіли зрозуміти страшну кими ужасньїмь образом!,!*
що Мирослав Сїчиньский належав до со- мову. Відносини, які тепер в краю виро
Але в статі „Причини и послідствія
циялїстичної >Вільної Громади").
били ся і які знайшли вибуховий вислїд убійства намЬстника", яку дістав нібито
Перегляньмо тепер голоси деяких у смертельнім атгнгатї стають ся вже не „огь одного и зь старших патріотові"
часописий.
до знесена для людских нервів — а з намагає сн доказувати, що >вь дЬйстви»Лиш якась безконечна загорілість сим кождий некороткозорий політик по тельности лишь україньская партия при— пише >Народна часопись< — якась винен числити ся. Повинні се зрозуміти частна сему д іл у * , що винен тут бувший
безконечна пристрасть політична, посу і проводирі польскої політики."
президент Ради шк. кр. Бобжиньский, ко
нена до найвисших границь, могла спо
„Повинні се зрозуміти і рішаючі ні- трий не пособляв москвофільскому рене
нукати убийника кинутись на найкисшого деньскі круги. Коли вчера зломили ся гатству, що винен Шевченко, котрого мо
достойника в краю і позбавити его житя. так траґічно дві людські екзистенциї — лодїж більше читала, як учебники апоСтало ся убийство, котрого годі доста- одна в імя пануючої системи, друга в стата Цибика. В обєдинительній ідеї, в
точно напятнувати. Не маємо досить імя розпучливого протесту против сеї национальній одноцїлости Русинів з мослів на то, щоби порікнути як слід та системи — то винні тут і ті віденські сковским народом >вь культурной общнокий злочин, щоби осудити его з цілою круги, що нашу пещасну нацию видали сти с ь рускимь народомгь«, бачить „ Ґ а 
строгостию 3 омерзінем і відразою му цілком в руки її противників. Ті віденьскі лїчанїн" той чародійний лік уздоровленя
сить кождий здоровомислячий ЧОЛОВІК чинники, що дали галицким намісникам рускої суснільности в Галичині, забуваю
відвернути ся від него. Виновник потер сагіе ЬІапсЬр на автократичне правлїнє чи в своїм узкоглядстві і засліпленю, що
пить заслужену кару, але злочин, якого над Русинами — нині повинні зрефлєк- як раз нігілізм, який зґанґренував X задопустив ся, кидає ярке сьвітло й на тувати ся, що дотетерішні відносини, троїв росийску суспільність, росийске пивідносини серед тих кругів, серед котрих ставляні Австриєю в оден ряд з Росиєю, сьменьсгво, перемичує ся і до нас і що
він зростав і обертав ся, а вина убийни немислимі до удержанн. Центральне пра- нам треба всіма можливими способами
ка спадає й на тих, що безнасганиим вительство,
котрого політика
співдї- хоронити наш нарід від того рода куль
підбурюванем і іпиренем ненависти на лала 'в сотвореню тих галицьких від тури, яку раз »Ґалїчанїн« проповідує,^що
родної і суспільної довели аж до того, носин, мусить в імя людськости, в імя би молодїж руска і нарід руский відцущо запоморечена ними молодеча палкість преетізку констинуцийного режіму та в рав ся своєї мови, защіплює погорду і
посунути ся могла аж до так страшного імя опінії Аветриі у сьвітї змінити рішу ненависть до нашої матерної мови і назлочину. Нехайже бодай тепер в сїй так чо у Галичині систему иравлїня, якої по родности, він звеличує память Наумови

Голосе ш и и п [> т про убійство нааісве' и і'р. і. ІІотопкого.

2
трих всяка сьвідомість, всяка контроля, україньский, радикальний рух постійно
всяка почитальність заникає. До таких примінює по кождій невдачній пробі. Ко
чинів не можна зачислити вчерашного ли завели в часі останних виборів доте
замаху. Не зродила єго жадна пристрасть, перішні методи постраху, якими послугонавіть неусправедливлена. Польско-рускі вало ся се сторонництво, коли ґр. Повідносини можуть мати в Відни оратор- тоцкий умів оборонити руский нарід песку горячку, можуть мати тут в краю )ед погрозами агітаторів і палками гайскрегіт дневникарский, можуть навіть в дамацких банд — наступив огидний морд...
кругах занадто розполїтикочаних акаде- За вчерашний злочин спадав кідвічальмиків дійти до студентскої бурди. Але в ність на цілий україньский, радикальний
цілім краю не знайдемо ані кусня землі, рух, який від початку підбурював до
і а котрім би хотів Поляк підвести з насильства, до злочину, апотеозував терор,
зозмислом руку на Русина. Фалшчвим є палку, сокиру, а вкінци морд. На тисяч
твердженє, що польско рускі відносини них вічах накликувано до кронавої з Л я
в Галичині є відносинами воєнними.
хами розправи. Навіть з посольских, пар
Отже не пристрасть зродила вчераш- ламентарних лавок падали слова заохоти
ний замах. Власне в тім гидь убийства, до злочину. Намятаємо погрози посла
довершеного кчера на особі намісника, іудзинонског о, який велів вішати, або
„Кров бл. п. Потоцкого, пише (Заге- що уродини єго зьвірскі нічим неуспра- топити в Сяні польску шляхту. Ради
іа Каго<іо\¥а, спадає не на руский нарід ведливлені. Фанатизм без підкладу глу- кальна. украіньска праса накликувала по
— але без сумніву одвічальність за стра боких чувств громадности є найбільше стійно до хіолїтики чину*, яка не вязала
шний чин забийства, сповнений на намі зькірским явищем в жйтю кождого на би ся ніякими правними оглядами. В сій
атмосфері апотеози гайдамацких героїв
снику краю, мусить спасти на ту частину роду.
Жертвою
того
чину
упав
чоловік,
зізнї, культу брутального насильства, утого народу, яка від цілого ряду літ жив
лише ненавистию і старає ся молоде но- котрий в рускій справі ніколи не був поюванє грозьбами крівавої мести і дї
лами чим раз більше диких актів ванда
колїнє виховати в ненависти, шукаючи ворогом братнього нам народу*.
А після такого досадного нредста- лізму унїверс .тетскої молодїжи— дозрів,
злуки навіть зі своїми ворогами, як Пру
саки, щоби тільки ті вороги їх були ще вленя понук злочину робить Кигіег Ьі¥Омг- дозріти мусів плід злочину... До него останними часами пхала впрост украінска
зкі дальше такі виводи:
більше завзятими ворогами Поляків".
пресд, звергаючи свої атаки повні погроз,
»В
хвилі
так
поважній
для
нашого
Ми осуджували і осуджуємо всяку
про які „Діло" писало: »во \уа* зргісЬЬ
народу
не
хочемо
підносити
закидів
про
ненависть, яко відємну силу, котра не
тив руских політиків, котрі тяжко про гаап пісЬі, зо й’аз Ніні іпап*. А зі сторо
може нічого доброго сотворити, а патривинили ся розогненю
польско-рускої ни управи партиї не упали ніякі слова
отизм оснований на ненависти, Ганїбаль справи. Не іде нам о рекримінациї. Н е успокоєня, противно, посол Василько в
яко взорець такого патриотизму, на яко х о ч е м о , п о л і т и к и
в і д п л а т и недавній, своїй промові, зверненій спего звичайно вказують национальні заго- і п і м с т и . З всіх наших сил наклику цияльно против ґр. Потоцкого, сам гро
рільцї, є давно вже опущеним станови ємо польску суспільність, щоби з а х о  зив небезпечними для правительстпа на
щем і анахронізмом супроти взнеслого в а л а з и м н у к р о в і п о в а г у ве слідками... Але ми й самі не без вини,
ликого народу, — над котрим нині на пише ,,8Іо«т(» роїзкіе". Наш загал дуже
взірця божественного Спасителя, котрий
громадило ся тілько тяжких хмар. Але легковажив небезпечність. Грозьбам не
на хресті молив ся за своїх розпинате- коім спокою треба нам с и л ь н о ї п о- вірено. ІІольский загал дурив себе, що
лїв о відпущене їх гріхів. (Радимо реда л ї т и к и, т. є політики опертої на я - злочинні фрази остануть лише фразами
кторам „Ґалїчанїна" прочитати відповідні с н і й о с н о в і і н а п о ч у т ю с п р а- і не перемінять ся в діло. А після кож
дого вибуху чим раз дикшої ненависти
місця в творах Ш евченка, як він виславлює в е д л и в о с т и .
україньского радикалізму, навертали ся
А
дальше
пише
Киг)ег
Ьхуонгзкі:
ся про науку для нас спасенну божествен
„З другої сторони треба рівночасно безнастанно уми більшої части польскої
ного Іскупителя). Коли ми осуджуємо не положити конець несовісн й аґітациї, що суспільности до нових проб улагоджена
нависть ширену рускими радикальними про відриває руску людність від спокійного з противника. Вирозумілостию над міру
повідниками, то так само треба осудити нами пожити. Ту аґітацию здусить не пробовкно усмирити ненависть гайдамаків
загорілість і заслїпленє деяких польских слаба завсїгди і хитка з конечности ре- — а тимчасом лише заохочувано в сей
п о  спосіб украіньских терористів до чим раз
часописий, от хочби в а г. Каг. і Огіеппіка нресия, але к о н с т р у к ц и й н а
л і т и к а І длятого кажемо, що час на більших промахів, а вкінци до злочину".
Роїйк-ого, котрий обурений етикою соСоциялїстичний »Шоз« зазначує, що
сильну політику, котра би злїквідокала
циялістичного »віоз-у« сам голосить не остаточно дотеперішну толєранцию для єго партия є противна тактиці терору в
нависть до руских сьвященикія, щоби їх в и б р и к і в , п о п о в н е н и х
о б о  конституцийній державі. До своїх цілий,
не допустити до участи в похоронах. А м а с т о р о на м и“.
стремлять социялісти мирною дорогою,
Свої виводи кінчить Кигіег Ьхуомгзкі дорогою аґітациї, дорогою орґанїзациї і
так само і всеполяки в промовах своїх
під памятником Міцкевича, котрий з по ось яким покликом до польскої суспіль усьнідомлюваня. Терор перехиляє все
важку симпатиї в сторону реакцийних
ности і до політ, керманичів:
гордою споглядає на такі вияви ненави
>ІІри тілі помершого Андрія ІІогоц- еторонництв, а всі атентати довершувані
сти і засліплена, не дають тим доказу кого, котрий щиро хотів спокійного по на репрезентантів ряду в конституцийних
справдешнього
хриетияньского сьвіто- жити обох народів, нехай розлигає ся краях, витали звичайно з радостию стогляду.
лише слово польске, п о в н е п о в а г и ронники реакциї. „ОІое" остерігає однак
Сгагеіа Х агоФ та кличе під конець і с п о к о ю . Нам ходить нині о управу польску суспільність перед шакалями, що
в тім краю а не о маніфестант' — о на шукають жиру і радують ся трупами, що
своїх виводів:
шу вітцївску землю а не о грімкі слова в огидний спосіб використують сльози і
„Коби раз отворили ся очи тим на
повинні ми дбати. Хвилі поваги не нару- біль нещасної вдови і нещасних сиріт.
шим непримиримим та щоби прозріли, що
шуймо хаотичним гомоном. В с і н а ш і »6І08« перестерігав польску суспільність
не нас, але себе самих ведуть до згуби*.
сили
в ід д а й м о
п о в а ж н і й перед ширенєм ненависти до руского наІ ми сего бажаємо, але так само му г а д ц і.
рода, який, подібно як Поляки в Прусах
симо бажати, щоби й польским неприми
„Почтимо в сей спосіб память по і під Росиєю, зносить рівнож ярмо наримим загорілцям відчинили ся очи, що мершого а передовсім сповнимо наш го- циональної недолі. Вину невиносимих від
носин в Галичині бачить „Шов" по сто
они заподївають необчислимі шкоди як рожаньский обовязок.
роні ншехполяків і питає: „Хто відзна
Над
тілом
Полйка
повинні
ми
пере
рускому народови так само і свому вла
довсім памятати, що ми Поляки наслі- чав ся все провокациями супротив Руси
сному.
дники великих і сьвітлих хвиль нашої нів? Хто закидав навіть польским конЗ польских дневників орґан людов- минувшини. Н е о п і м с т у н а м і т и серватистам надмір толєранциї супротив
цїв »Киг]'ег Ь'л'о’Л'зкі* в статі » К т г с а п о в и н н о
але
о р о з г о н е н е україньского народа? Чи не вшехполяки?
іга^есііа*, з котрої подаємо кілька виїмок х м а р , к о т р і з а с л о н ю ю т ь б л е с к А нині ті самі вшехполяки, що устами
висловив деякі замітки, над котрими по п о л і т и ч н о ї м и с л и п о л ь с к о ї “. Гломбіньского осудили виборчу політику
Вшехпольский орґан „З іотуо роїзкіе" намісника, ронять слези. бо чують жир,
винна би призадумати ся і польска і
у вступній статні п. з. „2Ьго<1піа“ кон- бо чують, що на филях шовінізму ви
руска суспільність.
стантує, що убийство ґр. Потоцкого до плинуть знов на висоту впливів і значіНа вступі сеї статі пише К ицег вершено серед незвичайних обставин. пя«. „Шов" пересьвідчений, що лише то
Ілягомгакі:
Звичайно убийниками є божевільні анар ді настане мир між обома народами в
„Гидь довершеного убийства лежить хісти, що рекрутують ся з шумовин і Галичині, коли польскі політики стануть
передовсім в тім, що нема зовсім жадних мало інтелігентних, суспільних верств — на становиску справедливого трактованя
обставин, виясняючих злочин! 6 поступки, тут став убийником чоловік з унїверси- постулятів україньского народу, — а тоді
неправого уродженя, іменно, коли є діть тетскими студиями. В злочині сім, пише не повторять ся подібні факти, як ся
ми розховстаних пристрастий — при ко „ЗІочю ро1зкіе“ є система, система, яку „останна глубоко траґічна подія".

чів, Мончаловских і т. її., що покинули
свою віру і тим підриває нашу христ.
кат. віру, а се так само стає в суперечности з християньскою етикою, як і роз
сіване социялїстичних засад.
За »Ґалїчанїном« пішла і (хагеіа Ка
госіотл'а, котра подібно, як і Огіеппік Роївкі і Зіомго Роїзкіе намагає ся змаганє
Русинів до самостійного і окремішного
розвитку на основі україньско рускої национальної ідеї пятнувати яко гайдамач
чину і всякі промахи крайаих живел, які
найдуть ся в кождім народі і в кождій
суспільности, наказати україньству і на
родному сторонництву.

з
тант цісаря майстер церемонії ґр. Холонєвский,
президент міністрів бар. Бек з львівским
корскомендантом, міністри і шефи секций
та инші достойники, які приїхали з Відня, а
за ними ще кількасот осіб. Здовж боками в
двох
рядах машерувало нійско замикаючи по
(Дальше).
хід. Похорони були величаві при сприяючій
„Основа" не удержала ся довго. В нїй
погоді. Похорони пощий пок. намісника в Кремали вартість лише статі Ст. Качали, Климшовицях коло Кракова в родиннім гробнику
ковпч не дописав. Він жеж їв колись і з ж о
відбудуть ся завтра рано з неменшою нара
лоба Лівчака у Відни. Народовці не могли
дою, яку приготовляє Краків.
вдоволити ся таким орґаном млавим і почали
На похорони пок. намісника приїхали:
опять заходити ся коло відновленя >Правди«
Гр. Холонєвский, яко репрезентант цісаря, пре
яко місячника. Сам Лаврівськин небавом но
зидент міністрів бар. Бек, мінїстер Бінерт з
мер на тиф. „Просьвіта" втратила свою фірму
віцесекретарем міністерства ґр. Водзїцким,
і вибрала Володислава Федоровича, властите
мінїстер скарбу др. Коритовский з мінїстерля Вікна.
ским секретарем бар. Девечом, радник двора
Володислав Федорович вніс в «ПросьвіФедорович в застуистві міністра торговлї, шеф
ту« досить житя. Він щиро прихилив СЯ ДО
секциї Цьвіклїньский в заступстві міністра
народовців та — на жаль — якось не умів
просьвітн, намісник дол. Австриї бар. Кільнереняти ся духом, що віяв в нашім таборі.
мансеґ, намісник Моравії бар. Гайнольо, шефи
Я пізнав Федоровича з того часу, коли напи
секций: Йоркаш Кох, Князьолуцкий, Авг. Енсав для него пісню. Відтак звів мене з Федо
ґель і ин.
ровичем близше директор Вас. Ільницкий.
— Руске Тов-о св. РаФаїля у Львові (ул. Ко
(Я 8 р. 1870 прийшов вже до руської акад.
перника 36) видало відозву до руского наро
гімназиї). Він поручив мене Федоровнчеви на
да, щоби нїхто не важив ся їхати до Брази
професора руської літератури. Федорович йно
лії, як не хоче відтак проклинати ту хвилю,
що вернув тоді з Анґлїї, де студиював ^шкіль
коли задумав емігрувати. У тій відозві сказа
ництво і бажав нознакомити ся з нашою лі
но між иншим: «Не слухайте польских Газет,
тературою. В тій цїли спровадив ся він до
що в Бразилії є рай і не ідьте туди! Не слу
Львова з своєю матерню і якоюсь своячкою.
хайте агентів, що нас підмовляють рідну ру
Я заходив до него кільканайцять разів вечеську землю покидати і в відвічні праліси бра— Календар. В с е р е д у : руско-кат.: 'Гита зилїйскі їхати. Землі, а властиво лїса, за дур
ром та при гербатї розвів перед ним і єго ро
диною короткий нарис нашої літератури від при.; {йімо-кат.: Лнастазиї М. — В ч е т в е р : но там не дають, а треба сплачувати. ІІранайдавнїйших до найповніших часів. Науку сю руско кат.: Никити пр.; римо-кат.: Тайна цяж там при зрубованю грубезних дерев у
подавав я їм наглядно, при носячи з собою в. Лям.
пралісі і при справленю тої землі лісової під
поодинокі книги чи видавництва, або подавав
— Цїсар про убийство намісника Гр. Поточ управу є дуже-дуже тяжка. Не забудьте на
з деяких творів ексцернти. Федорович увій ного. З Відня доносять: Цісар приняв в ноне- те, що як 1895 р. над 50.000 Русинів. Поляки
шов сим способом крихту в духа народовців, д'лок рано міністра внутрішних справ д ра вивезли до Бразилії, то через далеку невигі
але не мав часу зжити ся син духом і ним Бінерта на ркремім послухашо, аби вислухати дну їзду і через змінене підсонє, жовту фебру.
нереняти ся. Мимо сего рвав ся він до того, звіт про убийство намісника ґр. Потоцкого. і другі заразливі хороби і через тяжку працю
щоби достойно репрезентувати товариство. Монарх глубоко пронутий вислухав міністра і та відмінний спосіб житя вимерло над 10.000
Коли в Сонмі нос. Поляновекий виступав з висловив найвисше і найболеенїйіне відчуте (десять тисяч) Русинів. Коли оо. Василияни
інкримінациями проти видавництв «Просьвітн» втрати сего так високо ціненого, визначного приїхали до Бразилії, то застали лише в одній
і перевів ухвалу, щоби «Просьвітї» сонм відо мужа державного, в якім монарх покладав все кольонїі Ргшіепіороііз З.О00 руских гробів.
брав субвенцию, то Федорович подарив това найповнїйше довіре і який до останної хвилі
— Замах на пороховню. З Дубровника в Дальриству 10.000 зр., які єму був видав єго брат. був єму щиро відданий. Вкінци монарх виска- мациї доносять, що онодї в ночи хтось заду
Він і приїздив майже на кожде засїданє ви зав своє обурене з причини сего низького і мав виконати замах на пороховню. Ж овнір, що
ділу з села, а на загальних зборах проголо поганого злочину.
стояв на сторожи, почув шелест, а коли пі
шував розумні річи інавґурацийні. Тількож чи
— Похорони пок. намісника ґр. Андрея По дійшов близше того місця, упало в єго- сто
був коли хто на сьвітї, щоби всім Русинам точного почали ся нині о II. год. перед по рону кілька стрілів. Ж овнір почав також стрі
догодив? Бувало, козаки виберуть собі кошо луднем перенесенєм домовини з намісників- ляти за утікаючими людьми від пороховнї,
вого, йдуть з ним в огонь, а в кінци — вида скої палати до Бернадиньского костела, де але не влучив нікого Потім провірено, що
дуть єго Полякам.
відправлено жалібну лат. службу Божу. Потім двері пороховнї були виважені. Полїция думає,
'Гак стало ся і з Федоровичем. На зб о о год. 1’/2 по полудвй рушив сумний кондукт що се були італїйскі анархісти, яким ходило
рах — ні сіло, ні пало, виступив проти него пл. Марийскою, улицями Коперника і Льва о крадіж вибухових материялів.
— Бите шиб. Частина польскої ґімназияльКортіло Устиянович (було се в другім році Сапіги на головний дворець. Здовж улиць за
ної
молодїжи взяла собі за задачу вибивати
голововства на «Бесіді») з доказом, що він лягли непроглядні товпи народа, у всіх вікнах
шиби
в руских каменицях. В неділю вечером
не дуже то докладно присвоїв собі руську мо і на бальконах стояли тисячі людий. Ліхтарні
вибито
шиби в „Гостинницї", „Просьвітї", „Дні
ву та що свої річи списує в оригіналі в язиці нрислонені крепою були засьві«ені на тих улипольскім, які єму відтак другі люди перекла цях, а з камениць звисали чорні фани. Похо стрі “ і ин. Ще не вставлено вибитих шиб, а
дають на руське. Натеревенів тоді Корнило ронний похід займав місце від намісництва вже вчерашного вечера витовчено решту шиб
багато на сю тему (Він одушевляв ся для до пасажу Міколяша. Отвирали єго 30 чет в тих самих домах. Питане, як довго буде
всяких справ лише хвилею і дуже легко змі польских Соколів з музикою, потім слідували полїция толерувати збіговища ґімназиястів
няв свої переконаня), а се і було причиною, ветерани, костельні брацтва, вихованки добро і їх дикі поступки супроти Богу духа вин
що Федорович відвязав ся від дальшого го дійних інституций, кількасот делєґаций замі- них інституций.
— Проект вселюдно! просьвітн в Росиї. „Торг,лововства в товаристві. Як иізнїйше ми про- сцевих громад, інституций і товариств з він
11р.
Г." подає інтересні відомости про проект
вірили, то Корнила Устияновича наустив до ками, дальше йшли иредставителі кількаде
сих замітів Петро Сушкевич (др. мед.), з на сятьох польских товариств з прапорами, по вселюдної просьвітн. По проекту міністерства
міром, щоби промостити свому стрийному тім урядники в мундурах, зелїзничі і почтові, просьвітн має ся зробити єго реформу поволі,
Оратови Корнилови стежку до головоства репрезентацій' повітів, палати лїкарскі, нота- постеиенно, нриближно на протязі 10 років
„Просьвітн". Так виправдував ся переломною рияльні, адвокатскі, збори професорів дублянь- (1908—1917). Найголовнїйша точка проекту
та Партацьким Устиянович. По Федоровичу скої академії рільничої, ветеринарні, політех така: щоби по змозі не було ні одного такого
вибрано головою проф. університету Омеляна ніки, декани з ректорами в тоґах краківского села, людности якого не булоб спроможности
Огоновського. і,Про кандидатуру Кор. Сушкеви- і львівского університетів, та професори в то вчитись. Для сего родає ся думка поробити
урядники прокураториї скарбу, суду, ночляги і навіть харчівки в тих школах, які
ча ми дізнали ся опісля). Факт з Федорови ґах,
чем, що щиро хилив ся до нас, сьвідчить о ради міст Кракова і Львова, ґенералїция з о- обслугувати муть кілька селищ, щоби дітям
великім таланті Русинів взагалі і умілости їх фіцирским корпусом, посли сонмові і держ. не доводилось далеко вертатись до дому. Та
відтручувати від себе людей. З того часу Ф е ради, урядники домен, дирекциї скарбу, члени ким способом проект хоче задоволити продорович відшибнув ся від нас та був навіть кр. ради шк. і депутайиї шкільництва, урядники сьвіти потребу в тих селах, що стоять від
час, що єго мало що не перетягнули до себе намісництва а за ними духсвеньство, вперед школи більше як на 3 версти. За потрібним
руске а потім латиньске. З руского духовень- для проєкта материялом міністерство вдалось
кацаии.
Тепер верну я ще до духа, який розно ства були оба львівскі мітрати, о. Білецкий і до директорів та інспекторів народних шкіл
сів ся був в руській Гімназиї' у Львові в часі, Туркевич і трех инших сьвящеників. Кондукт та до повітових земских управ. Перше всего
коли під дирекциєю Ийонтковского лише 4 провадив лат. архиєпископ кс, Більчевский з — міністерство спробувало дослідити стати
трема інфулатами. Перед караваном їхали два стично 34 земских Губерній, і здобутий сим
класі? мали руський викладовпй язик.
Одного дня вернув Омелян Партацький вози з вінцями, а караван з домовиною, за способом материял яскраво доводить, як сто
зі школи та показав мені спалену сірковим пряжений чвірнею коней, був вкритий вінця яла шкільна справа в сих Губерніях 1905— 1906
плином полу. Єго обризкав якийсь бурсак(та ми. З а домовиною ступала найблизша родина рр. Міністерство не має стільки грошин на те
ке пронірено) сикавкою з плеча, коли він пе з женою покійного і дітьми, потім репрезен щоб зробити таку зеличезну реформу, і через
Анатоль Вахнянин.

Спомини з житя.

реходив ся по клясї. Директором був ще тоді
Ільницкий (1869) „Ось що мені наробили
в II клясї“ — жалував ся Омелян"! Се м а 
буть вітріолем обіляно мене ?! І не диво.
В руській гімназиї за Пйонтковского (Поляка)
ширило ся потайки кацапство на велику ска
лю. А душею пропаганди московскої був проф.
математики Мерунович, який математику ви
кладав просто по московски. Єму під пару
йшов автор славних „Отголосков" Іван Гушалевич. Ільницкий, хоч народовець, б у в . за
мягкий для сеї тихої пропаганди, тож не дивота, що професори єго заходились коло гіідпольного ширеня між молодїжю обєдинительних утопій. Партицкий, не маючи ніяких русь
ких підручників для свого предмету, диктував
хлопцям граматичні правила руської мови,ро
зуміє ся народної та і черкав всюди паламарщину в задачах. Звідси і пішло, що проти
него підущувано молодїж. іменно ставропігійских бурсаків.
(Конець буде).

ІІрОСИЧІІ в іи ш т і переплату.
Нов инки
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те вдає ся за помочю до земств, городів, справах комерцияльних і тарифових, що від
громадяньства. Наскільки потрібна урядови ся носять ся до перевозу на шляхах ц. к. зелїдопомога, видко, що в шкільних округах: пе- зниць державних, обїжджати будуть делегати
ц. к. Дирекциї зелїзничої більші стациї в цїли
тербурскім, московскім, харківскім, одескім, устного норозуміня з інтересентами. Делега
київскім, козаньскім, оренбурскім було разом ти ті будуть принимати інтересентів в понизше ™
початкових мінїстерских шкіл в 1905. році подавих місцевостях в бюрі начальника стациї
26 945, а в 1906. р. 28.099; сї діставали під а се: в Сколім дня 2. червня с. р., в Комарні
моги від міністерства 2,553.04+3,225.776 карб., Бучали дня 10. червня, в Турцї н. Стриєм д.
16. червня, в Раві рускій дня 22. черв., в Со
а від земств і городів 20,190 531+22,138.135 вали дня 25. червн. в Перемишли дня 2. лип
карб. Таким чином у 34 земских Губерніях ня, в Бродах дня 8. лип., в Підволочисках дня
1905. р. було 26 915 початкових шкіл; міні 14. лий., в Терно оли дня 20. лип., в Дрогобистерство давало на них тільки 2,853.014 карб. чи д. 24. лип., в Стрию д. 28. лип. в Самборі
(около 12%), а земства й городи — 20 190.531 дня Зі. липня с. р.
— „Кружок правників" V Львові в и ш у к у є
карб. (88°/0). Зважаючи на таку велику участь
занятя
для своїх членів (ул. Кохановского ч
громадяньства в справі з народньою просьвітою, міністерство певне, що заведене вселюд- 1 Д) п о р у ч а є спосібних кореспондентів, со
лідних мундантів для Вив. II. адвокатів, нотаної просьвіти забезпечене.
Проект призначає з казні на кожду шко рів і для фінансових інституций всякого рода
лу 390 карб, (на 50 школярів). З сих 390 кар — В. Цмайло-Кульчицкий, голова кружка Л а 
бованців припадає: на платню учителеви учи те/# Яворский, секретар.
тельці—340 карб, та законоучителеви—50 карб.
На вселюдну нросьвіту доведе ся дуже побіль
шити число учителів. Тепер є у початкових
школах 137.000 учителів, а по проєктови на
1917 рік їх повинно вже бути 307.000, тоб то,
з дня 14. цьвітня.
о 170.000 більше; що року число учителів
повинно збільшуватись на 17.000 В дїйсности
Відень. Согг. АУіІЬеІш доносить, що присе число буде значно більше, бо з 10% треба їзд нїмецких пануючих княз в в числі 14 до
відкинути через смерть, облишене служби то 16 з цісарем Вільгельмом в шли з.юженя ЧОщо. Тим часом для учительских посад тепер лобитнї цїсарени Франц И ісифови з нагоди
що року є ось скільки кандидатів: 1) тих. що ювілею 60-лїТнпго володарства є певного рікінчають науку: в учительских семінариях, чию. Князі мають приїхати' до Відня 7. мая
учительских школах та на педагогічних курБудапешт. Мінїстер загран. справ, бар.
сах (приблизно) 3000, в дівочих ґімнашях, Еренталь, мав вчерз оди годинну конферен
проГімназиях 12.000, в єпархіальних діночих цию з угор. міністром торговлї Кошутом.
шк. 2000, в духовних семінариях 2000; 2) тих
Бмогоряд. Скупштину рознизано. Нові
що дістають зван. учителя 3000: Всіх 2-+0<> •. ибори назначені на 3 |. мая, а перше заеїданє
Виходить, що, як би навіть усі кандидати пі- скупштини , 7. червня.
шли в учителі, то й їх булоб мало.
Пете ібург. Дума приняла по довгій ди— Славяни в Італії. Коло Удіне на межі
скусиї буджет заряду нереселеньства і при
Італії і Австриї находить ся кількатисячна
ступила до нарад над амурскою зелїзницею.
оселя славяньска, яка задержала свою мпву
і обичаї. Тепер провірено, що в полудневій
Італії є села, заселені Сла'вянами. Є се три
оселі: Аквйвіва-Корекрусе, Сан Фелїце Сляво
і Монтемітро. Перед кількома літами др. Смодляка з Загреба, подорожуючи по Італії, від
крив ті оселі, а недавно з норученя віденьскої
наукової академії професор славяньскої літе
5
ратури на віденьскім університеті, др. Решетар,
досліджував їх на місци і зложив звіт На єго
при ул. Соняшній у іьвові.
погляд є то Серби, які в XV віці перед напо-і
ром Турків, но .упадку сербскої держави, ви
несли ся на другу сторону Адрийского моря.
в і д 1. д о 15 ц ь в і т н я 19 0 8.
Мав їх повести туда якийсь Мірко.
Щоденно о год. 8. вечер представлене.
— Найдений скарб В Парижи одна сторо
В неділі і сьвята 2 представлена о 4. год. по
жиха дістала від властителя каменицї в да
пол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ-ІлТе
рунку старий корсет, котрий належав до не- і
представлене. Білети вчаснїйше можна набу
давно номершої єго жінки. Корсет той довго
ти в контор Пльона при ул. Кароля Людви- 0
валяв ся між лахами сторожихи, аж ось взяла
0
ка ч. •>.
вона єго одного дня і бажаючи переробити,
0
стала пороти. Коли розпорола шви, побачила,
0
здивована, що за підшивкою знаходять ся і
тисячфранкові банкноти. Кинулась до грошин
.
0
з бючим серцем і перечисляла гроші. Було 50 РбЯЛЬНІСТЬ V /ІЬВОВІ
у
у-,
БИ о
0
тисячів франків. Сторожиха була чесною жен..
..
і поверхової каменицї, партерового дому і огощиною і занесла знайдені гроші господареви,
„ „
'
І
г
роду, недалеко середмістя. побіч трамваю, 0
котрий подарував її сей корсет, д л я него була
.
_
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окчзиино д \ж е дешево до продажи. Ціна
се незвичайна несподіванка. Розум е ся, гроші 25 {)()0 кор Потрібна готівка 15.000 кор. Вливші
він приняв і дав сторожисі відповідну вина- і інф
ц.. в складї вин Братів д ,
городу і певно довго дякувати ме своїй не- Ча
цкого ч 3
біжцї ощадній жіночці, що зберегла в корсеті
таку гарну сумку.
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Хто любить своє здоровлє, той хоронить єго.
СОД С нот. дол. сьвідоцтв доказує
помічний вислїд

В ш і-С а г а т е Н е м
(Г р у д н і

ка рм е л ьки)

з трема соснами.
Випробовані лікарями і норучені
проти кашлю, хринки, катару, флєґми,
закатареня устної ями, дихавицї і ко
клюшу.
Пачка 20 або 40 сот.; Доза 80 сот. Ді
стати можна у всіх аптйках і дроГуериях.
(2 4 -2 4 )

Телеграми

Со о з з е и т

в пасажи Германів

Нова сензацийна програма.

Товариство взаїмних обезпечень

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

9?

(дім

власний).

приймав обезпеченя будинків, всяких річий домашних і гос,юда?скнх, збіжа і паші против
шкід від пожару.
Шк іди ліквідує і виплачує «Дністер»
з найбільшою скоростию. Оцінка шкід відбу
вав ся в присутности 2 господарів членів.
Дотепер виплатив «Дністер» 15.88) відшкодо
вані» в сумі вісім і пів мілїона корон.
Зиск по скінченім році звертає ся чле
нам. Звороти за р. 1906 1907 виносили п і
10 при.
Банк краєвий у Львові і в Чернівцях, Ка
са ощадності! у Львові, Руска ІЦаднпця в
Перемишли приймають поліси „Дністра” при
удїлюваню позички.
На житє можна обезпечатп ся через
„Дністер” в Краківскім Товаристві.
Аґенциї »Днїстра< находять ся в кождім
місті і в многих селах; там, де єще не ро
бить инший аґент «Дністра», можуть пись
менні селяни старати ся о удї іенє аґенциї.
До тепер заробили агенти 1,142.108 корон
пронізиї.
Фонди Товариства 31/12 1907:
Фонд резервовин
К 1,003 364'—
„ резерви премій
„ 613.720 —
„ спец, на звороти
„ 50.939 —
„ на ріжницю курсів
„
3.437'—
„ резерви спецпяльної
,, 35.000 —
„ емерпт. урядників
,, 218.364' —
ннгаі фонди заосмотреня
. ,, 40,000'—
Разсм сума К 1,964.824'—
Селяне! асекуруйте ся від шкід огневих!
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Оповістки.

Поручає ся дешеве і совісне

о год. 71/» вечером. Білети продає раньте
Народна Торговля, а від 5. год. вечером каса
театру).
•
І
В середу дня 15. цьвітня „Різдвяна ніч"
(Царицині черевички) опера в 4 діях М. Лисенка.
і
В четвер, пятницю і суботу представленя
не буде.
— З зелїзниць В цїли уможливлена публицї
безгюсередного зіткненя з ц. к. зарядом зелїзничим і устного представленя своїх желань
і жалоб, як також засягненя інформаций в

Артистично ритівниче заведене

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

Робітня металевих і кавчукових
печаток.
Монограми, герби і всякі ґравури — ви
віски рятовані і ляні, прасовані бляхи
для сторожий і товариств. — Поручає ся
яко доставець ріжних руских товариств
і Урядів парохіяльних.
(23—?)

Банк
Ппотечний
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Відділ депозитовий х**
принцмає вклади і виплачує завдатки

*>

на рахунок біжучий, ирпнимав до пере
хована папери вартісні і дав на них
завдатки.
Крім того впроваджено подібно як
в інституциях заграничних т. зв.
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Схозки депозитові.
5аТе Оерозіїз)
За оплатою 50 до 70 корон річ
но, депозитар дістав в сталевій касі
панцирній сховок до виключного ужит
ку і під власним ключем, де безпечно і
дискретно переховувати може своє май
но або важні документи.
Цід тим зглядом нороОив Банк
гіпої 'і н ш і як найдогіднїйші заряджена.
Приписи дотично того рода депо
зитів одержати можна безплатно у від
ділі деноЗитовім.

З друкарні В. А. Шийковского.

Видає і відповідав за редакцию Семен Ґорун.
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— Дальший репертуар руского театру в Тер
нополі. (Саля Міщаньского Брацтва. Початок

Ц. к. упр. гал. акц.

0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0

ч«

