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Львів, Лптниця дня 15. (28.) серпня 1908.

Передплата
ва «РУСЛАНА» виносить:

в Австриї:
ва
на
ва
на

цілий рік . . . 20
пів року . . .
10
чверть року
р
місяць
. . Г70

кор.
кор.
кор.
кор.

За границею:
на цілий рік

. 16 рублів
або 36 франків
ва пів року
. 8 рублів
або 18 франків
Поодиноке число по 10 сот.

«Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: а не возьмеш мплостп і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.« — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевича.

Річник XII.
Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвят
О о‘ І2 год. пополудни.
Редакция. адмінїстрация і
експедиция «Руслана» під
ч. 1. пл. Домбровского (Хорунщини). Експедиция місцева
в Аґенцпї Соколовского в
пасажі Гавсмана.
Рукописи звертає ся лише
напопередне застережене.—
Реклямациї неопечатані е
вільні від порта. — Оголо
шена звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
ки, а в «Надісланім» 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесена по ЗО сот.
від стрічки.

І пуста фраза. Нині акция їх стремить до того, дить ся о ческе державне право. Якби єго
І щоби повалити всякі авторитети, а з другої добули Чехи, на нас спали би ще більші тя 
сторони кинули ся они цілком на поле полі гарі, против чого наш нарід мусів би проте
тичне, з чого давнїйше робили народовцям стувати. РіГер давнїйше, а тепер такі люди,
найбільші докори і заміти. Ціла їх акция є як Айм і ГреГр знають лише Поляків як по
аґітацийна. З ними годі нам іти разом. Нехай літичний чинник. Не дурім себе! Русинів они
(Ги они станули наперед всі під прапором „На не знали і знати не будуть. Спінчіч сказав:
родної Р ад и ', де побіч народної квестиї веде „Я передовсім Хорват а відтак аж Славянин.
ся також акцию економічну. Тут мають они І Русинам так треба думати і дїлати а я сего
(Дальше).
поле до позитивної праці в користь економіч держу с я“.
„Сказано тут, що від „нової ери“ в зя 
„Політик мусить числити ся з всїми чин його двигненя нашого народа'.
никами. Руский політик мусить числитись з
„А ргороз кацапів додам ще, що їх ува лась Русинів апатия. Оно замітне, що Русинам
правительством красним, центральним і Поля жають всі а навіть корона антідержавним еле крикливість більше подобає ся, чим спокійна
акция. Сеж наша прикмета. Так ми виховали
ками. Останні висше стоять іителїґенциєю і є ментом'.
сильнїйші майном, тому мають великий вплив
„Я стою по нині при деклярациї руских суспільність, що она лише кричить, а до пози
в державі, на них опиравсь з давних літ пра- послів з 1890 року. Я признаю, що так звана тивної роботи не бере ся. Ми кричимо, а як
вительство, їм вірить корона, вважаючи їх «нова ера» не принесла нам тих користий, приходить до діла, тоді показує ся, що в нас
підпорою не лише в політиці внутрішній, але яких ми з неї надїяли ся. Але чи ми вихі- до него нема потрібних сил. Апатия, коли она
й заграничній. їх ігнорувати нам не вільно. снували той час, як належало с я ? Ні! Ми не виявляє ся дійсно, є наслідком лихого вихоПравда, що з Поляками тяжко нам найти я- організували ся, а се найбільша наша хиба. ваня нашої суспільности, яка любить крик
кийсь тосіиз уіуєпйі, бо і посеред них нахо Стоячи при «новій ері», ми не потребуємо схо (Реиег-\¥егк-и) а не любить тихої роботи. В
димо мало людий рускій справі прихильних. дити ще до ряду гельотів. Нам не лише віль крику ми сильні, до роботи апатичні а резуль
Але годі заперечити, що одна часть Поляків но, але ми повинні безнастанно впоминатись тат всего: „ми слабі!" Чиж ми не могли зу
прийшла вже до перееьвідченя, що Русинів о поладнанє наших потреб. Ми не потребуємо жити останного часу на закладене інституций
не спольонїзують і що заходи около польщеня мовчати, або ставати секундистами. Ми по иросьвітних та економічних? Чи ждемо на те,
не будуть мати великих успіхів а лише роз- винні всюди вказувати на вагу рускої справи щоби сю роботу за нас зроблено ? Нехай кож
ятрать Русинів'.
для Австриї. Правительство мало розуміє дий працює, де може, в товариствах, в чи
„Давнїйше писали Русини безнастанно вагу рускої справи, але і ми мало єго про се тальні, в соймі, школі і т. д., то успіх буде:
лровамятні письма до центрального правитель- інформували'.
не буде апатиї. Подивім ся на Словінців, ко
ства з жалобами. Чи ее що помогло? Нині
„У нас підносить ся жалі, що гіравитель- трі, борючись з Німцями, усиіли в останних
робити щось подібного — річ безхосенна, бо ство впливає на вибори руских послів, а тут часах засновати щадницї і задаткові каси
відносини уложили ся так, що центральне вже був би час освободити ся з тої опіки, а се для своїх селян з сумою 4 мілїонів злр. і тим
правительство нічого не зробить, не спитавши можливе лише через опозицию. Погадаймо зробили своїх селян, отже виборців незале
иеред тим намісника краю. Нині має Гр. Ба- лише, чи є можливим, щоби яке небудь пра жними і спосібними до політичної акциї".
денї велике довірє в корони. Чи можна его вительство в сьвітї зрікло ся впливу на вибо
„Іти в опозицию—значило би тепер—уби
поминати? Центральне правительство не зро ри ? Тож наші посли а в великій части також ти себе. Стояти в середині з руками „вольної
бить нічого без єго відомості]. Ігнорувати кра- ііольскі посли з малими виїмками виходять політики" — сьмішно. Ліпше було би нам да
«ву управу — було би нерозважно».
з урни під впливом правительства. Ми маємо вно злучити ся з Словінцями" Щоклюкар)
„Ми зле зробили, що в „нову еру' не в соймі 16 послів, котрих ніби то поставив так, як я давнїйше хотів вступити до клюбу
втягнули Поляків. Праеа польска ударила за спільний, виборчий комітет, але ми маємо Гогенварта. Румуни (о послів) зискують свої
раз на намісника і сим утруднено цілу акцию. їх для того, бо ґр. Таффе сказав: „Я хочу национальні права лише через Гогенварта. І
Ми й не одержали всіх устуиок, яких надїяли мати 16 послів, лише не крикунів".
тепер можемо ще клюб Гогенварта скріпити
ся, бо намісник, як сам нераз заявляв, мусів
«Яка політика ліпша, чи принциніяльна, рускими послами, що було би хосеннїйшим
безнастанно оглядатись на Поляків. Централь яку недавно проголосив пос. Романчук в Бібр- від злуки з Чехами".
не правительство числить ся також з Поля ці, чи утилітарна ? — питано тут і зроблено
(Дальше буде).
ками. Чи є отже можливим, щоби ми без По мені заміти, що я стараю ся лише о аванси
ляків се в, против їх волі що вебудь дістали? для людий. Признаюсь, що я старав ся о те,
Коло польске в парламенті розпоряджує 50 бо я пересьвідчений, що Русини на висших
голосами, а кождий шеф кабінету мусить становищах можуть більше робити в користь
числити ся з тим фактором більше, чим з руского народа. Хиба «нової нри» була, як я
кількома голосами руских послів".
вже зазначив, те, що ми не зорганізували ся.
(Конець).
„Упало тут слово, що „нова е р а ' розбила Політика Словінців була розумна. Они (як
Русинів. Виходило би з сего, що до політич слабшії держали ся Гогенварта, а сей робив
Пишеш »8рес(оіоге<, що Преосьвяної акциї повинні ми станути з москвофілами. за них. Якби ми вступили до славяньскої ан- щений Григорий робить все можливе,
Чи союз з кацапами приніс нам добро ? В р. тікоалїциї, ми пропали би. Полякам і Румунам щоби приспати й так слабого народного
1879 заінїциював я в Тернополя акцию при (що є в клюбі Гогенварта) розвязано би тоді духа".
мирена з москвофілами і то навіть з самим руки против галицких і буковиньских Русинів.
Ту справді показав ти »8рес(:аіоге«
Наумовичем. Наумович клонив ся до сего ді Ще недавно сказав до мене Мадейский: ]а цілковите убожестно душевне. Розбуджу
ла, але Генеральний штаб москвофілів з рези- и о і^ Сириіа, а пігеїі Кошапсгика, Ьо Сириї ване християньскої самосьвідомосги між
денцвею у Львові авулював акцию і Наумо віои'пу".
нашим народом, піднесене его моральне,
вич випер ся відтак свого підпису на акті
„Що Ставропігії відобрано друк учебни- а з моральним піднесенем іде в парі і
примирена. Наші кацапи роблять все поза ків руских для народних шкіл, а віддано то материяльне, — котрому з апостольскою
плечами нашими на свою користь, а нашу вариству ім. Ш евченка — се не моя вина, ревностю віддав ся Владика Григорий.—
шкоду. З ними годі нам опять лучитись. Де коли тут взагалі про вину можна говорити. ти називаєш се »8ресІаіоге« присиплюваякі з них може би пішли хвилево з нами, Чейже тут рішали оф ерти'.
нем народного духа!
але вкінци й они улягли би тероризмови Мар
«На славяньску антікоалїцию я дивлю ся
І хтож може ліпше розбудити на
кова і других. Кацапи видвигнули товариство скептично. Чехи не були приятелями анї Ру родного духа, як не Божа Христова
Качковского против „ГІросьвіти', агітують синів, ані Поляків. їх посли виступали против наука? А коли її нарід не знаходить у
против „Народної Торговлї" а навіть „Дністра'. будови зелїзницї з Галича до Тернополя. По своїх пастирів, то йде до чужих.
„Що до радикалів, то ті зразу трудили сли Вашаті і Кафтан сказали прилюдно в
1 коли наша україньска інтелїґенция
ся позорно на економічнім поли і в сей спо парламенті: «ми не дозволимо, щоби наші мі- не зрозумів, що лише вдина Х р и с т о 
сіб хотіли двигнути селянина, але се була І лїони ішли на галицкі зелїзницї!" їм розхо в а н а у к а виконувана в практиці, мо.
АНАТОЛЬ ВАХНЯНИН

Матеріалі ю політики Русинів вії часу
так званої „вовні ері".

Допись з Америки.

2
ж е н о ю , сті! і імпонованя другому сьвященикови
же двигнути наш нарід і дати ему силу т р и о т к о ю , в і р н о ю
м а т е р и ю.
пережити і побідити ворогів, — катів і д о б р о ю
мішали ся в справи єго парохії в спосіб
Се, що суть злі католицкі сьвящени- підкопуючий єго повагу і становище, з а 
всяку зволоч, то вже певно може собі
заспівати тепер „вічну память". А коли ки, що суть люди, що мають марку ка кладаючи без єго волі і відомости чи
читав ся »Дїло«, „Літературно науковий толиків, а роблять злочини каннїбалїв,— тальні, братства, товариства, скликували
Вістник", »Галичанина«, „Русское Слово“і се суть ті, — що по словам Ісуса кли віча і збори і т. д.
инші більші або менші шматки, то вла чуть „Господи! Господи!", а не творять
Таке втручуванє до чужої парафії
Божих
діл.
стиво мав ся вражінє, що україньска
викликує правдиве замішане вакилоньске.
Сими злими католиками „невіруюча
суспільність як і єї зрадники, виповіли
Оно підкопує повагу властивого сьвявійну Христу, Єго науці, виповіли війну інтелїґенцие" не гірши ся, — бо „при щеника, ово є причиною, що парохінни
боці Ісуса був також „такий католик" легковажать свого сьвященика навіть в
Господу Богу.
Вічні насьмішки з наших Владик, Ю да, що продав Ісуса.
церковних справах, оно викликує згіршеТож наслїауй невіруюча інтелїґен- нє межи парохіянами.
насьміванє з прав віри, — поганьский
індеферентизм. І що з того виходить? цив тих одинайцятьох добрих апостолів,
Наслідки сего вмішуваня н чужі
Щ о горячі сердця, що в иньших обста наслідуй добрих ревних католиків, а за справи є такі, що парохіянин глузує со
винах були би св. Йосафатами, Павлами, облудників таких як Юда моли ся, — бі бодай поза очи з всяких рад, наук,
Йоанами Золотоустами, Йоанами Віяннея- може Г. Бог дасть їм инший розум, ин- упімнень свого пароха, а р короткім ча
ми, Клявврами, аб
поповняють само- шу волю.
сі так само буде тлумити ся з рад інтруЗапамятай собі, невіруюча інтелїґен- за сьвященика.
вбійства, або віддають ся ледачому жиВ такій парохії нема вже бесіди о
тю, пиятицї і попадають в епікуреїзм — цие, що хоч би увесь україньский нарід
а н а р о д г и н е. Ти невіруюча інгелї- для Х р и с т а у м е р , загинув, — то просьвітї і о економічнім иоложеню на
задля Христа і воскресне в славі. Ко- рода, бо там через борбу сьвящеників
ґенциє!
Хто Тобі
дасть силу
перебути лиж би наш нарід і нроцьвітав в достат є в ж е о с л а б л е н а міра і повага
мужно ті хвилі, коли ворог хоче тебе ках, та був ворогом Христа, тоді чекав' духокеньства.
замучити, але поволеньки відриваючи о- єго доля — богача — з притчі о Ла
Се власне було причиною, котра спо
зарю.
нукала Митрополита до виданя згаданого
ден член тіла, а відтак другий ітд?
О. В . Петрівский.
Хто Тобі дасть силу перебути муж
розп оряд ж ен я.
но ті стражданя, коли бачить ся, як рід
Дописуватель сумує, що нема нині
таких єрархів, які повинні бути!
них дїтий ведуть на смерть — убива
Нема чого сумувати, противно треба
ють?
тішити ся, бо сами наші політичні про
Хто Тобі дасть силу побороти злі
тивники з огірченєм говорять, що не бу
склонности, які використовує у нас злий
дух, щоби стягнути чоловіка в багно зві
ло та ■ високо інтелігентних, побожних,
рячих пристрастий?
На відому куренду Митроп. Одрина характерних, справі народній відданих
Хто дасть силу молодому серцю, рияту з дня 27. липцн 1908 р., котрою єпископів руских, як всі три наші Вла
дійти до цїли по терневій дорозі житя, забороняє ся одному парохови, або со- дики.
Так само заявили в парляментї
та не сплямити ся ніяким пороком?
трудникови втручати ся в справи не ли
Хто дасть силу мужови сповнити ше церковні, але й політичні, просьвітні др. Окуневский і Вол. о. Онишкевич, що
добре обовязки мужа, — батька, — го і економічні пароха другої парохії без наші всі три Владики тішать ся повним
загалу народа україньско-рурожанина?
відомости і з нарушенєм єго поваги, по довірєм
Хто дасть силу матери сповнити як містив в „Нар. Слові" ч. 102 сьвященик- ского.
слід материньскі обовязки?! Чи може сей Українець Л. К. критику.
О. Сава Ломницкий, парох.
новітний сьвігляд, щ о н е у з н а в ні
На сю критику сьмію відповісти що
Садки, 22/8. 1908.
якої моралі, ніякого закона, лише своє слїдує: Сим розпорядженем наше укра»я< і більш нічо — т і л ь к о „я" і к у  їньске духовеньстео цілком не є закова
ций н ім е ц ь
в у з л о в а т и й ! О не в якісь »канонічні кайдани», а то для
невірюча інтелїґенцие! На всі трудности того, бо всякому розумному послухови
в житю, на всі болі і муки ти найдеш подобає ся всякий лєґальний закон, а на
розраду лише в Христї, в сім Христї, послух нема не лише кайданів, але нема
що відбув страшну, тяжку дорогу на го жадних средств.
Австро-Угорщина
ру Кальварию, де Єго розпняли »посту
Що Митрополит міг видати таке розпові», »учені« „патріоти" книжники-фа- порядженє, то нічо дивного, бо до сего
В і д н о с и н и Т у р е ч и н и ви
рисеї та садукеї.
має повне право, випливаюче з титулу кликують в політичних кругах все таки
Лиш Христос може нам помочи! На Єго юрисдикциї і круга Єго дїланн.
вельми поважні сумніви, а ся справа
сім сьвітї наш нарід не мав иншого при
передовсім
найбільш обходить Авсгро-уДописуватель підсував в тім розпо
ятеля. І як ти „8ресіаіоге“ можеш чуду рядженні злу волю Митрополиті; прецінь горску монархію, бо она є не тілько
вати ся, що наш нарід так радо спішить »<ІЄ ІПІЄГПІ8», до котрих належить і чув безпосередною сусідою Туреччини, але
на Кальварию? Бо сі муки Христа, які ство волі, »поп зиНісаї ргаеіог».
й живо інтересована таможнями подіями
він бачить по каплицях Кальвариї, осо
Чи з сего розпорядженя буде хосен з огляду на Босну й Герцеговину. Мимо
лоджують ему єго власні муки. Бідний для народа, чи ні, про се не можна вже прихильно вижидаючого становища, яке
наш нарід хоч темний бачить се, на що тепер рішучо говорити „що не будехісна", заняли европ. держави супроти Туреччи
ти »8рес1аіоге« і Ти невіруюча інтелї- се доперва дасть ся видїти.
ни і останними днями знов заявили се
ґенциє, що хочбисьте мали за собою усіх
Що занедбане між нашим народом відкликаиєм своїх офіцирів з Македонії,
могучих цілого сьвіта, хочбисьте мали було і єсть, се правда; оно на жаль буде не можуть европ. держави сего недоба
мілїонову армію, — хочби було таке о- ще і в далекій будучности, бо істория чити, що введене парламентарної системи
читанв, що кождий Українець перечитав сьвідчить, що нарід не нагло, але поволи в Туреччині зустріне ея з поважними,
би усю новітну літературу, — та коли не і постепенно розвиває ся.
може навіть неодолимими трудностями.
буде з Вами Христа, підете там, де пі
Дописуватель каже, що там є зане Передовсім треба тямити, що Туреччина
шли Жиди, де йдуть Французи, Мадяри, дбане, де є старі сьвященики, а не зга населена
ріжнородними народностями.
діждете ся другого — Мукдена — Бере дує нічого, що много сїдоголових сьвя- Спершу повело ся вправдї втихомирити
стечка — а маленькі Я в а н ц і і X і н- щеників своєю працею над просьвітою национальну доротьбу, одначе з сего го
ц і стануть дуже добрими католиками і і економічним положенєм народа пере- ді заключати, щоби она не вибухла н е 
запанують там, де жили колись дуже »у висшають много молодих, навіть дуже бавом наново з подвійним завзятєм. А
чені і поступові люди", що не хотіли діяльних сьвящеників.
коли уладженє национального питанн зу
навіть чути про другу особу Божу Ісуса
Що молоді сьвященики багато при стрічав такі великі перепони вупорядкоХриста, що висьмівали усякі релігійні чиняють ся до просьвіти, сего ніхто не ваній держані як Австро-Угорщина, ти
практики, навіть найсьвятїйші Тайни.
перечить, але ніхто не сьміє перечити тим труднїййше буде сю справу уладити
Місто уїдати на Архієреїв, на лагинь- слів св. Анзельма: » н е м і ш а й с я в на революцийній области, котру не так
ских ськященикік і на нової едици'і о. н е с в о і р і ч и » .
легко можна довести до органічного роз
Хомишина, возьми »невіруюча інтеліґенЩо наш нарід більше тепер, як коли витку. Наново викликана напиональна
циє< і ти »8ресіаіоге« в руки катехізм, небудь потребує апостолів, о сім Митро боротьба з завзятєм питомим ориєнтальчитай св. Письмо, часто сповідай ся, але полит ліпше може знає, як хто инший, ним народам могла би довести до вели
добре і приймай І. Христа в св. ІІрича- і власне длятого видав таке розпорядже- кого заколоту і розладу. Цілість Туреч
стпю, — то тоді зробиш найбільшу при нє. щоби опостоли занадто не бавили ся чини основувала ся доси на верховладї
слугу нашому народови. Добрий христи- в аґітаторів, вічевикін, аґентів парцели- Османів розсіяних в незначнім числі по
янин-католик — не буде з р а д н и к о м цийних (бо сей завід лицює більше сьвіт всіх краях Османьского цїсарства, а те
сво го обряду, свого
н а р о - ским людям), іно щоби в першій мірі пер виринає питане, чи ся держава вспіє
д а , с в о г о к р у ж к а , с в о є ї ж е  були правдивими „хат
апостолами станути на становищі понад всякими нан и , с в о ї х д і т и й. Добра християн- т. є учителями віри і обичаїв, але не циональними спорами і боротьба ми і ви
ка-католичка — б у д е р е в н о ю п а - щоби для хвилевої гордости, популярно добувши з себе настільно сили, щоби о-

Відповідь и папісті аа 6. Е. Мириміта.

Політичний огляд.

безпечити державі потрібний для відро причини пошести шкарлятини відложнла по згаданий памятник нашої церковної штуки не
чаток шкільного року до 15. вересня також в найшов місця в русках церквах, а задля своєї
дим час і спокій.
класах
І до IV всіх середних шкіл у Львові величини опинив ся в котрім з краєвих му
Доси все ще панує там одушевленє
і
в
І
та
II кл. середних шкіл в Тернополі. Той зеїв. Подаючи се до відома Всеч. Духовеньзадля визволена суспільности з вікової
неволі, іипігуньства, доносів, гноблена, самий розпорядок видано для шкіл народних ства упрашає ся рефлектуючих на набуте
визиску. Почало ся усуване тих чинни і видїлових публичних і приватних, та для обох згаданого іконостаса, котрий за дуже дешеву
ків, котрі піддержували сю вікову погану шкіл вправ учит. семінари! в Тернополі і в ціну набути можна, звернути ся прямо до
систему. Але тепер наспіла пора пере- Ладичинї, в народних школах в Могильницї, гр.-кат. парохіяльного Уряду в Білій. Инші
строю армії, а до сего потреба багато Ласківцях і Слобідці янівскій, . теребовельско- рускі часописи зводять сю оповістку повто
гроша, коли тимчасом Туреччина нахо го пов., і для школи в Коропужу, рудецкого рити.
дить ся в скрутнім фінансовім положе повіта. Заряджене видане кр. радою шк. що
— Осторога. В часі моєї квести в многих
до
народних
і
видїлових
шкіл
у
Львові
відно
місцях
оповідано мені', що була сяка а така
нні і навіть не має кредиту в Евроні.
сить
ся
також
до
всіх
приватних
шкіл
тої
Василиянка і, що єї поведене було безлично
Окрім грошин потреба до реорґанїзациї
армії і заведеня в ній карностн, сеї під катеГориї, до обох шкіл вправ при учитель- скандальне. Обманиця ся збиряє гроші будьте
стави добре уладженої держави, також ских семінариях мужескій і женьскій у Льво для Василиянок, а тимчасом робить їм сором
відповідних спосібних людий. Тимчасом ві, як також при приват. учит. семінариях і і ширить згіршенє. Остерігаємо проте високо
се по більшій части старі люди, а новий до лїцея ім. Ядвигн у Львові. На вість нро поважану Публику і заразом просимо, щоби
мінїстер Реджій-наша, котрий мав довірє появу пошести шкарлятини в Золочеві і Яро не легко давали віру яким небудь квестаркам
молодотурків, по кількадневнім урядова- славі намісництво вислало туда санітарного та жадали все лєґітимациї від ц к. намісниц
інспектора д-ра Ляховича для нровіреня роз тва і дозволу від своєї духовної власті!, імен
ню умер нагло.
Б а л к а н ь с к і д е р ж а в и від мірів гюшесги.
но від Митрополичого Ординарияту. При сій
носять ся недовірчиво до Туреччини. В — „Діло" розлютило ся нашими поглядами нагоді мило мені долучити всім нашим Вп.
Болгариї неї сюронницгва вимагають, висловленими про переміну в єго редакциї, Добродіям сердечну подяку за щиру гостин
щоби пракительегво мало сн на бачно хоч ми сі погляди оперли на оповіщених са ність і жертви та запевнити, що Василиянки
еги і пильно слідило події н Туреччині, мого „Діла" і близко поінформованої »Ради< в молитвах своїх про них не забувають. Тих,
бо від війни рос.-турец. 1 8 7 7 - 78 не бу (котрої сталим дописувателем є п. М. Лозинь- що не вирівнали єще рахунків за мої книжки
ло так критичної для Туреччини хвилі, ский, член ред. „Діла") і >Гром. Голосу». Наші та образцї, прошу дуже о ласкаве надіслане
як теперішня, тимто взивають македонь- погляди потверджує власн. кореспондент „Ра залеглостий на мою адресу до монастиря в
ских Болгар, щоби взяли ся на місці' до ди" (п. Лозиньский) а подавши оповіщене „На Яворові. — Монах. Зофія Станьчак ЧСВВ.
— Дрібні вісти. Бурмистром в Буську ви
роботи і обезпечіли своє народне єство- родного Комітету" додає від себе ось що: „До
ванє. Болгарске нравительство буде очи- сього пояснена „Народного Комітету" треба брано п. Влад. Рослоновского, а віцебурмівидНТі дбати про удержанє добрих взає ще додати, що крім д. Цегельского, всі инші стром п. Семена Чучмана. — Міска рада в
члени редакциї «Діла» (Борковский, Весолов- Снятинї надала свому бурмистрови п. Титови
мин з Туреччиною.
ский,
Гіжовский, Кузьма, Лозиньский, Паней Нємчевскому почетне горожаньство. — В С ня
В С е р б і ї навпаки панують инші
почуваня, бо коли болгарські і грецкі ва ко) зостають ся в редакциї і вестимуть ті са тинї ширить ся пошестно тиф. — В Терпонотаги зложили оружє, сербскі ще з тим мі відділи, що Її досі". — Як ми вже зазна лї занедужало 300 дїтий на шкарлятину.
отягають ся, бо Сербія не покидав своїх чили і як се в окремій статі у вчерашнім ч и  — Переписна Редакциї. Вп. о. П. в Д. Про
великосербских мрій, котрі проявили ся слі виказано, дотеперішня тактика особистих стіть, що не можемо всего зараз помістити,
і в Білгородї і в Хорваци.. Також стано напастий буде дальше ведена а пп. Лозинь бо стілько нагромадилось материялу, що не
вище Арнавтів супроти Сербів викликує ский, Кузьма і Панейко дають повну поруку, можемо дати ради. Однак в найблизших чи
роздратоване, бо Арнавти голосять, що що ворожий духовеньству і руск.-кат. Церкві слах подамо. - - Вп. п. Б. Л. в К. Вибачте, що
Ваша цінна статя так довго жде на місце,
тепер вернули давні часи, щоби раяси напрям буде видержаний.
В
справі
продажі
іконостасу
в
Білій.
Цер
але
також подамо і просимо нас не забувати.
остали раясами, а Арнавти і Турки па
ков
парохіяльна
в
Білій,
чортківского
иовіта,
— Вписи учеників і учениць до школи ім. М.
нами. Отеє викликує роздратоване і недовірє до конституциї і молодотурків і (иочта і стацпя телєґр. Чортків) має на про Шашкевича у Львові, при ул. Скарбківскій 26,
до сего подвійного в Туреччині прави- даж старинний іконостас, прегарний памятник на шкільний рік 1908/9, відбудуть ся — по
рускої церковної штуки, лиш тому, що для причині, що сего року шкільна наука розпічне
тельства.

Н овинки
— Календар
В п я т н и цю : руско-кат.:
Успенв П. Д. М.\ римо-кат.: Августина Еп. —
В с у б о т у : руско-кат.: Образа Господ.; римокат.: Усік. Гл. Ів. Хр.
— Продовжене шкільних Ферми. З а дозволом
міністерства просьвіти кр. рада шкільна з

Матеріалі до історії зноси Галичан
з Е д а щ я іі.
(Дальше).
Ч. 128.
Лист Із Воробкевича до Олекс. Барвінського,
писаний 18. V. 1869.
Друзе милий!
Знаю добре, іцо ти на мене уже угнівив
ся, бо й є чему, ио, братіку, щоби ті знав,
якій я занятий, яка біда знов!» мене присіла,
то безпечно значне зменшивбись. Почуй, асам ь
мене извинингь!
Цілісенькнй піст'ь великий хорувала моя
теща на Ьип^епепігйпсіип^, моя жина також!,
від'ь одного часу слабенька, я переняв!» релі
гію и рускій язпюь при Реалні школі и три
маю тепер!» шо днини 8—9 годин!». Коло того
ще обновляю мою хатчину, и мушу у‘ одні кі
мнаті з цілою сеймою жити, всюди великій
непорядок!,, а у кишени найбільший, отт» бігме незнаю, як ь зт» сей біди вікраиатпся.
Негнівайся, шо тобі не пишу; до мого
брата в'ь Львові бігме може раз'ь у місяці де
щось напишу, а більшії тому, що єго дитина
у мене.

нововибудованої місцевої церкви є за великий
і задлячого в ній ані в цїлости не може бути
уміщений ані перероблений. Після докладного
виміру згаданий іконостас є но обох боках
високий 5 метрів 40 цм., в самій середині 6
м. 65 цм., ширина виносить 6 м. 60 цм.; з огляду, що Група краєвих консерваторів узнала
згаданий іконостас памятником о високоартистичнпх прикметах з характером цінного за 
бутку минувшости заслугуючого безусловно
на удержанє, булаб велика шкода, наколиб

ся доперва з днем 15. вересня — в днях (в
суботу і понеділок) 12 і 14. вересня 1908. ра
но від 9. до 12/, а по полудни від 3 до 5 го
дини, а дня (в неділю) 13. вересня с. р. тілько
рано від 9 до 11 год.
Ученики і учениці, котрі записують ся
до І кляси, мають при вписї предложити м е
трику уроджена, на доказ, що мають припи
саний вік шкільний, а ученики і учениці, які
вже учащали до тутешної школи, мають вика
зати ся шкільним сьвідоцтвом з нопередного

Мав!» я раз'ь думку, друже мій милий,
мой обширвійші поезій осібно напечатати, но
тоя думка як'ь мрія щезла, яким ь узрів!», шо
мошенка порожня. Про то тепера» и не гадаю.
Мені, мій друже, від-ь одного часу все одна
ково, а особливо то, шо тичить ся моіхт» нещастнихл» умственнихт» творівь. Я для нашоі
літератури такт, добрий, як'ь мертвій, моє
серце завмерло н бігме непамятаю, коли оно
пнуте чувствами музу спомянуло. Було шо
було, но все ся минуло, загуло и слід!» ся запавь! Тож'ь роби, брате, з ь моїми творами,
шо сам'ь хочпш'ь, мені вже однаково.
Ті.муеь, шо ти наук, читанкою трудишся,
красне діло и заслуги гідне! Посилаю тобі
скілька книжокт», котрі у мене ще лишились,
розпозичав!» я И Х !,, али честни люде неповіддавали. Не знаю брате, це (чи) до такоі книж
ки щось зть моіх!» творів!» здатне буде. Я не
писавь для школи, но для люду. Як'ь де щосьзнайдешь, то можиш'ь помістити в моемт»
власним!» именем'ь підписати; роби якт» хочишт», мені все однаково; и то навіть одна
ково, це жею, це ні! Що щебт, тобі писати?
Можи про нашу бесіду, и про клевити, котрі
на мене спадали? То не приємне діло, але
поучиви и повне хісна для житя.

Я много книжокт, розпозичив!, и незнаю,
кому, а так'ь самі найкрасші книжки попро
падали, отже и „Марусю" не можу тобі при
слати, вібачай!

Цілую тебе, друже, н бувай ми
здоров'ь, твій другт»

Исидорь
18. мая 1869.

В'ь остатнім!» часу написав!» я кілька
пісней, невевного содержанія, котрі дужебт, до
твоі читанки придались, якт» би тобі треба,
то іхт» тобі пришлю.
До листу додана поезия: »Мрачна днина
була вчера» — а до неї замітка: »Маю я ще
таких латанинт», али пустенькі, друже, радт>
бим'ь тобі іхт» написать, но бігма не маю часу).

З листу Олекс. Барвінського до Осипа Барв.
писаний 23. V. 1869:
«Млака позволив себе иечатати підт> вла
сним!» имемт» п я просивь Шра.ма, щоб!» спи
сав!, его біографію».

З листу 0л. Барвіньск. до Осипа Барвіньского,
писаний 29. V. 1869:
„Чи Воробкевич може розгнівав ся тим-ь,
що я его против!» о биографію Млакн? —
Млаці ніс дали мп 3. телеґрамть. Я про те пи
сав!» до Тернополя, а відтамі, ему вислали".

4
року, ученикп же і учениці, що прийдуть з
инших шкіл, мають нредложитп крім шкіль
ного сьвідоцтва також метрику уроджена.
— Вписи учениць до приготовительної І, II
і III кл. женьскої ґімназиї з правом публично
стн СС. Василиянок у Львові відбудуть ся в
днях від 31. серпня до 2. вересня включно
в год. 8 —12 і 3—6, вступні іспити до приго
товляючої і І кл. і приватні з І і II кл. дня
3. вересня, а вступні до кляс II і III між 5. а
15. вересня. Шкільний рік 1908/9 зачинає ся
Богослуженєм в церкві СС. Василиянок дня
4. вересня о год. 8. рано. — О. Спиридон Кар
хут, ректор.
— В Виткові новім д. 28. с. м. в салі „Круж
ка рільничого1* відограгсть аматори комедию
в 1 дії Гр. Григориєвича «Тато на заручинах»
і комедию в 1 дії Ол. Бобикевича »Настоящі«
Початок о 8. год. вечер.
— Іменоване Мінїстер оросьвіти іменував
руско кат. катехита і професора польскої ґімназиї в Тернополі, о. Дамяна Константина
Лопатиньекого, учителем релігії в учит. семі
нари! жіночій у Львові.

МАЛИЙ ФЕИЛЄТОН.

Під Чорнокорою.
Ворохта над Прутом 15/8. 1908.
(Копець).

цілою душею утонути в окружаючій єго при
роді, вслухати ся в пречудесні акорди лісової
музики, в спів птиць, шипіт потоків в доли
нах і шум вітру в верхах лісів. Незрівнаний
запах розігрітих смерек, ялиць і сосен, ріжно
манїтна канва цьвітів та зміняючі ся як в ка
лейдоскопі види, переносять чоловіка в якийсь
неначе зачарований сьвіт байок.
По дорозі стрічаємо якусь гуцульску па
ру, цілу в червонім строю. Тут будить ся
в мені підозрінє, що нахил Гуцулів до черво
ности не є мабудь припадковий, але що єго
викликала необмежена зеленість природи, як
доповнене, чи, як хто хоче, як контраст сеї
зелени. Навіть і цьвіти, ті самі, що ростуть
в долах з млавим закрашенєм, мають тут
в горах краски значно сильнїйші, виразнішій
та живійиіі.
Недалеко місця, де Арджелюжа впадає
до Пруту, стоять в лісі над старою дорогою
два чи три опущепі доми. Дахи позападані,
виломані і порожні вікна, мох на стінах і дилях, а докола високий ліс, се одна з перво
рядних тем для малярів. А відти вже неда
леко до Пруту, а від него до Ворохти лиш б
кільометрів, і для того стає дивним, іцо до
тепер ніякий маляр не використав сеї мальов
вничої пустки до образу на тему нр.: „Захист
опришків", або „Мешканє чарівниці", або „При
ют лісових духів", або Щось иншого в подібнім
змислї
Просто входу на гостинець, що іде здовж
Прута великий стовп з трома розпростертими
на боки руками, закінченими випростованими,
вказуючими пальцями, закинув мені неправду,
немов би на гостинцях не було дороговказів.
Я підійшов близше, щоби провірити напрям
доріг і відійшов не довідавши ся нічого, бо
на біло вилякерованих руках... не було ніякої
написи. За те якийсь Гуцул, що направляв
попсовану Прутом дорогу, поінформував нас,
що до трачки в Ворохтї є 6 кільометрів,
та, що єсли „рольбаи" ще не пішов, то буде
можна присісти ся на него і доїхати до трач
ки, а звідти вже до стациї в Ворохтї не
далеко.
Ідемо ми отже „штрекою" і чекаємо на
сей рольбан. Тимчасом від якогось надзорця
складу кльоців чуємо, що нинї як в латиньске сьвято трачка не вяслДла своєї зелїзницї
по кльоци. Се значить, що наше призначене
дійти з Бергомету до Ворохти пішки і то аж
до послїдного метра пішки, мусіло Невідклич
но сповнити ся. Так ми і пішли пішки, зій
шли зі шии, що своїми порогами збивали нам
ноги і пішли гостинцем в діл Прута. Дорога
гарна, рівненька, вечірний холодок легонький,
з віддали доходячий шипіт ріки та гарні види
гір скоротили нам дорогу і ми анї отямили
ся, як війшли в область трачки, а далі' мину
ли трачку і війшли в ряд домів, аж голосне
•Гаразд!» з веранди одного з домів задержа
ло нас на місци. Був се проф. Вітошиньский,
що з д-ром Володимиром Левицким, д. Цеглиньским і другими нашими „літниками" си
діли перед гостинницею п. Перкатюка та ро
били метеорольоґічні спостереженя і укладали
проґнозу на завтра. На грімкий привіт, ми
відповіли о скілько можна ще грімкійше, вій
шли в реставрацию, скинули тайстри і сіли
до кави. А вона справедливо нам належала ся,
бо переманджати круглих пять миль, в осьмім
дни пішої вандрівки горами, протягом шістьох
годин і 10 хвиль, вчиеляючи в те вже і спо
чинок, дає право до випитя порядної порциї ка
ви, очивидно за гроші. А ми прецінь зискали
10 корон, що їх не хотіли брати жабівскі фірмани. —
А. Будзиповский

Фільварок 80-морґовий
1і,!і години від Львова з новими забудо
ваними, інвентаром і збором 16 морґів,
16 моргів луки
решта найліпшої пшеничної землі

на продаж або до заміни на каменицю у Львові
Відомість в канцеляриї адвоката
Д-ра Розенбавма — Львів, Коперника ЗО

(1 -3 )

Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках,
торговлях і крамницях лише туток і паперцїв
з першої галицко рускої Фабрики Евгена Білїньского в Збаражи

З доходу сеї фабрики йде 35°/0 на бу
дову церкви в Сеняві, 10% на школи і бурси
тов. педаґоґічного, а 5°/0 на сироти і вдови
по сьвгщениках.
Держім ся поклику:
Свій до свого!

Лїкар внутріш них недуг

Зр. ДОирон Захиянин

мешкає тепер
Як би не попсована водою стежка та не
брак всяких дороговказів на перехрестях до
ріг, була би дорога аж до потока Кривець
цілком монотонна. Доперва в місци, де Кри
вець впадає в Ільцю, монотонність перериває
ся. Дуже інтересне є те, що від сеї хвилі мана
картографічного інститути зовсім не годить ся
ГІоручає ся дешеве і совісне
з дїйсностию. Мапа каже іти через міст на
Артистично ритівниче заведене
право здовж Ільцї, а сліди коний і возів звер
тали нас вліво горі Кривця. Розглядаючи ся
в слідах як червоношкірцї в американьских
прериях, ми пішли на ліво, міркуючи, що
-------- у Львові, ул. Сикстуска ч. 1 4 ---------кожда дорога десь нас конче заведе до лю
Робітня металевих і кавчукових
дий, а ми вже в них поспитаємо, чи ми блу
димо чи ні. Но і показало ся, іцо ми вибрали
п еч ато к.
добре. Бо насамперед ми трафили партию ди
Монограми,
герби
і всякі ґравури — ви
ких урвищ і скель подібних Грамітновим ске
лям, яких уверствованє сторчить в гору цїл
віски ритовані і ляні, прасовані бляхи
ком прямовісно і робить вражінє височезних,
для сторожий і товариств. — Поручає ся
понадщерблюваних мурів уставлених на знач
яко доставець ріжних руских товариств
ній простори тісно од єн попри другого. По
і Урядів парохіяльних.
(40—?)
друге ми довідали ся, що як раз ідемо добре,
бо ідемо дорогою, яку староста в Косові п.
Заградник власне тепер будує для полученя
Ворохти зі Ж абєм і Буркутом, а якої на мапі
Розклад зелїзничих поїздів
ще нема.
важний від 1. мая 1908.
Вже близько границі Ж аб я ми стрінули
п. 'Геофіля Кисїлевского, що вже повертав до
До Львова
в
ПО
дому. Прихильність свою до туристів задоку
рано перед
пол. пол. вечер ночи
приходять 3
ментував п. Кисїлевский зараз на місци, по
трактувавши нас хлібом з маслом і бриндзею
Кракова
550
855
130
5-45
9-50
та якоюсь солодкою лєґуміною з кукурудзяної
—
Кракова
9-50
725
840
2 ЗО
муки з конфітурами, що їх віз зі собою, як
—
—
_
_
Ряшева
Г10
подорожний провіянт. Ми розповіли коротко
Підволочиск
7.20 1200
5-Ю 10 30
215
—
Черновець
8-07
про нашу дорогу, нічліг й заходи о коні, по
5’57
205
9-30
—
—
—
—
Черновець
12 20
чім розпращали ся та рушили по чверть го
—
—
—
—
Станиславова
5-Ю
диннім спочинку далі. За границею Ж абя
—
_
_
—
Коломиї,
1020
ми війшли на викінчену вже часть гостинця
—
Стрия
11-00
7-29 11-41
350
—
Пустомит
Ворохта-Жабє, що лагідиим спадом веде долі
7-29 1143
1100
350
—
Самбора
800 ю-зо
200
910
потока Арджелюжа і посували ся легко і Ско
_
Любіня
200
9-Ю
800 1030
ро по новісінькій дорозі висадженій гарним, мо
—
—
Равп рускої
7-Ю 12-40
4-50
лодим, около ЗО до 50 літним лісом та густи
Янова
826
1 15 500
9-25 10 101
Врухович
—
7-Ю
ми корчами малин. Шкода, що не було часу
12-40 4-50
6-20
Врухович
—
—
—
—
845
їх збирати, бо така їх була маса, що можна
Зимної води
550
9-50
7-25
1-Ю 545
було легко ними наїсти ся до ситости і ще
з дня 27. серпня.
Зі Львова
в
сховати собі „на потому*1- На тій дорозі мо
по вечер
рано перед полуд
ночи
пол.
відходять до
жна було наглядно обсервувати два сьвіти,
Відень Сербский мінїстер заграничних
два часи, минувшину та теперішність. Ми справ Мильованович, приїхав ту вчера і був
йшли дорогою рівненькою як розвинене по по полудни у міністра заграничних справ бар.
Кракова
3-50 825
245 7 0 0 11.15
—
Кракова
612
8.40
7-35 1245
лотно на леваді, а від часу до часу перехо
Еренталя.
—
—
_
—
Гяшева
з-зо
дили попри, або в півперек давно! дороги, що
620 10-40
Підволочиск
2 16 7-45 11 10
Царгород. Виборчий рух вже розпочав ся.
передше вела менше-більше здовж нашої
—
6-10 9-35
Черновець
10-38
223
—
—
—
—
Черновець
алеї, бо се властиво є алея а не гостинець. В поодиноких округах вже поставлено канди
250
—
—
—
—
Станиславова
240
Міленький, а твердий шутер під ногами від датів до парламенту.
—
—
—
—
Коломиї
6-03
бивав ярко від надігнилих, позападаних круг
—
Стрия
7-30
2-25 6 42 11-25
ляків старого плаю. Вигідні насипи над жо
—
Пустомит
730
2-25 6-42 1125
---,
10-45
Самбора
6-00 905
4-00
лобинами видавали ся ще вигіднїйші, коли ми
_
Любіня
600
905
4-00 10-45
подивили в пропастисті болота, що по них
—
1 Рави рускої
614 1105
7-Ю 1Г351
давнїйші туристи, ледви з перед кількох ще
Янова
658
9-15
1-361 3-35 6-30
—
літ. мусїли з трудом і мозолом переправляти
—
—
Врухович
7.21 11-05
Врухович
—
710 11-351
6-14
3-35
ся. Коли чоловікови ні болото, ні трясависко,
Зимної води
3-50 840
з-зо 735 1115
ні каміниека, ні вкінци зогнилі і спорохнявілі Зголошуватись прошу: „Лєкция" п. Яричів но
(З—3)
ЗАМІТКА: Поспішні поїзди печатані товстим дру
кругляки ніг не збивають, то він може тоді вий. Розіе гезіапіе.
ком. — Поїзди їдучі лише в недїлї означені у.
не лиш скоро йти, але також рівночасно

при ул. Зіморобича ч. 5. у /їьбобі.

А. З І Ґ М А Н А

Телеграми

Глядить лєкциї З і ц ? '

Видає і відповідає за сюдакцию Свмен Ґорук.

З друкарні В. А. Шипковского

