Ч. 193.

Львів, второк дня 26. серпня (8. вересня) 1908.

Передплата
на >РУСЛАНА< впноснть:

в Австриї:
на
на
на
на

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

кор.
кор.
кор.
кор.

За границею:
на цілий рік

. 16 рублів
або 36 франків
на дів року . 8 рублів
або 18 франків
Поодиноке число по 10 сот.

Знов захмарив н полїіичтй о т .

«Впрвеш ми очи і душу ми вирвеш: а не возьмеш милости 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 іцо дня
крім неділь і руских сьвят
о о'іі год. пополудня.
Редакция, адмінїстрация і
йкспедиция «Руслана» під
ч. 1. пл. Домбровского (Хорунщини). Експедицпя місцева
в Аґенциї Соколовского в
пасажі Гавсмана.
Рукописи звертає ся лише
на попереднє застережена.—
Реклямациї неопечатані є
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 донесеня по ЗО сот.
від стрічки.

отже з почином, щоби европейскі ДИТ-"1великим нризнапем нї.мецкі часописи „ Ь гет сІепЬІаіІ" з дня 8. IV. 1894 Иг. 95 і „ К іг.
жави признали Мулей Гафіда законним
Ргеззе“ з дня 8. IV. Дня 10. IV. приняв мою
султаном Марокка, а коли Франция і Ан річ до відомості! мін. Пленер, а дня 11. VI.
ґлїя роздратували ся сим почином Німеч през. міністрів кн. Віндішґрец.
Найважнїйшою справою, яку ми почини, то очивпдно мають на думці при
ладнали
в маю 1894 р., було те, що ми стали
своїти собі в Марскку якісь окремішні
помічними Буковинцям. В сій ціли прибули
права.
до Відня посли сонмові ^Смаль-Стоцкий та
Крик, який підняли тепер анґлїйскі Пігуляк. З ними обійшов я міністрів: Яворі францускі дневники, насувають поважні ского, Мадейского, Бакегема, та Віндішґреца.
думки і викликують великі небезпечно Самі они були ще у Плєнера і ІІачого. Букос т е Межинародне положене переходить виньскі посли представили міністрам сумне
в подібне пересклене,, як літом перед зї- положене Русинів на Буковині, спричинене
здом у Фрідріхсгсфі і в Ішлю, перед ко тамошним президентом краю, Кравсом. Они
розказали про всі свої кривди, іменно про котрим сегобіч і тогобіч Рену роблено кетоване Кравса з Румунами. Руский нарід
приготовлена „на всякий случай".
на Буковині — говорили они — е крайно за 
Огся гроза нового заколоту европей недбаний. ГІравительство помагає лиш Руму
ского мира була без сумніву предметом нам, слухає ґр. Гогенварта, як їх протектора
основної наради між бар. Еренталем а в парламенті. Митрополит Морарію і его клі
ка румуньщать руский клир. Ми домагали ся
міністром Тіттонїм в Зальцбурґу. Тридерпроте, або поділу православної єпархії на
жавний союз, котрий намагали ся стіль- руску та румуньску, або сего, щоби І оес, еко разів ослабити або розединити анґлїй вентуальний наслїдник Кравса, одержав инші
скі і францускі політики і дипльомати, інструкциї що до єго поведена з буковиньскинабирав з огляду на сю грозу великого ми Русинами.
Міністри вислухали прихильно всі жало
значіня, а повне порозуміне, до якого
би буковиньских послів і прирекли полекші.
довела зустріч бар. Еренталя з Тіттонїм,
Як показало ся опісля, то Ґоес одержав добрі
дає певну поруку, що тридержавний союз інструкциї. Стоцкий закомунїкував мені від
усуне всякі небезпеки тим лекше, що Іта так у Львові (в липни 1894) отсі слова Іоеса,
лія зрозуміла добре, шо ориентальну по сказані довірочно до него: „ЛУепп ісЬ сііе
літику може успішно вести лише в по ОЬеггеи£ип£ £е\уіппеп міегсіе, Лаза Леп КиіЬепеп Викоіл'іпа’з пісЬі апЛегз ги Ьеііеп веі,
розумінні з Австро-Угорщиною.

(+ ) Політичний овид, котрий ПІСЛЯ
з'їздів у Фрідріхсгсфі і в Ішлю був ви
погодив ся, тепер знов захмарив ся. Се
редземне море і єго побережа дають при
від до нової грози і насукають нові не
безпечності!. Н а близкім Сході виринають
три питаня, боснїйске, египетеке і триполїтаньске, а всі ті три питаня насувають
вельми поважні сумніви, з котрими ще
внже ся також загадочне поки що вну
трішнє положене Туреччини. До всего
того від кількох днів прибуло марокканьске питане.
Як ми вже звіщали, поквапила ся
Німеччина з почином в справі признаня
Мулбй Гафіда законним султаном марокканьским, щоби тим способом довести до
наконечного ладу справу паслїдства престола і внутрішнього уладжеия Марокка.
Тим почином Німеччини роздратовано
анґльо-францускв зближене, а Анґлїя стає
вже рішучо по стороні Франциї і виво
лікав давні, ще незабуті і неполагоджені
питаня спірні, які заколочували здавна
порозуміне між Францию а Німеччиною.
Задля того марокканьека справа починає
аіз ЛигсЬ Ліе 2м?еИЬеі1ип£ Лег Бібгезе, зо
бути грізною для европейского мира.
Ьіп ісЬ Лег егзіе, Лег Ліе басЬе пісЬї пиг
Анґлїя невдоволена відпорним ста
ипіегзійігеп хуегЛе, зопЛегп ісЬ тоегЛе пісЬІ
новищем Німеччини що до розоруженя
еЬег гиЬеп, Ьів ісЬ зіе ЛигсЬ^езеІгІ ЬаЬеп
АНАТОДЬ ВАХНЯНИН
(король Едвард робив сю предлогу цїсатоегЛе".
Для буковиньских Русинів жадав відтак
реви Вільгельмови, про що ми перед
пос.
Барвіньский*)
богато у своїй промові в
кількома днями згадували а холодна від
парламенті, а крім сего подали ми оба т е мова цісаря Вільгельма що до анґлїйских
т о г а п Л и т в їх справі і в галицких справах
домагань залииіеня будови воєнних ко
міністрам: Віндішґрецови, Шепборнови і Мараблів дає новий настрій анґлїйскій по
дейскому, а прочих міністрів поінформу
літиці в марокканьскій справі. Чи бервали.
(Дальше).
В р г о т е т о г іа - л ї жадали ми для Гали
ліньске міністерство загран. справ в пору
В і д е н ь , д н я 3. IV. 1894. Нині почала
вибрало ся із своїм почином в мароккань ся нова сесия парламенту. Явили ся посли: чини:
1) руских написий на всіх урядах схід
скій справі, чи не булоб ліпше в сій Вахнянин, Барвіньский і Романчук. Підляної Галичини;
хвилі бути троха здержливим, про се не шецкий прибув доперва дня 5. IV. Дня 6. IV.
2) таких самих написий на зелїзницях.
ма що розправляти. Одначе двозначна завізвав я Романчука, щоби склиьав клюб, на В сій справі говорив я з Білїньским окремо і
роля Франциї в Марокку, а особливо в котрім я міг би відчитати мою буджетову про і одержав від него приречене, що при реставмову. Ми зійшли ся, але Романчук заявив,
теперішній хвилі приневолила Німеччину щ о вже брав участь в засїданях клюбу і що рациї двірцїв буде заводити бажані написи
до рішучого становища. Се вже таке істо клюб на засїданю дня 13. марця поручив м е постепенно;
3) в Самборі рускої школи вправ при уричне правило, що наколи два народи о ні під проводом Маадичевского промовляти
чительскій семінариї вже в р. 1894.;
нерівнім ступні культурнім з собою сти при буджетовій дискусиї. Формально о приня4) заснованя руских підготовлюючих
кають ся, конечно висший культурою на те до клюбу я не зтолошував ся, бо клюб не кляс при ґімназиях в Перемишлі і Коломиї в
мав ніякого реґуляміну, ані специяльних при
рід опановує менше культурний. Тимчар. 1894/5 (се стало ся);
писів в сій справі. З огляду, що всі посли не
5) відокремленя рускої ґімназиї в Пере
сом Марокко вже через сусідство Альжі- з'їхали ся, зібране послів уважано як приват
ру стоїть під впливом Франциї, а змага- не. Романчук заявив, що він знає, що члени мишлі від польскої і заіменованя директором
Григ. Цеглиньского (сталось);
ня француских дипльоматів і Генералів клюбу инакше думають, як він, що не хотять
6) відокремленя парлямевтарних, руских
ще більше скріпили сей вплив Одначе овозициї і тому буде ліпше, я к р о з і й д е - кляс в Коломиї та іменоваия директором
се не лежить в інтересі Німеччини, щоби м о с я . Підляшецкий заявив, що він не піде Софр. Недїльского (сталось);
в опозицию з Романчуком Вість про се по
7) основаня в Сокалї утраквістичної, уМарокко постигла така доля, яка довела
дав Романчук зараз Чехови Аймови, а сей
ся Тунїсови і тому н'їмецке правательство подав еї до вїмецких ґазет, що сконстатувала чительскої семінариї;
змагав до того, щоби француску політи N. їг. Ргеззе.
*) П. Ол. Барвіньский був також з обику марокканьску спровадити на загальноДня 6/4 я держав мою річ в парламенті.
двома
послами у кн. Віндішґреца. — Ред.
Ома
зробила
вражіне.
Заговорили
про
неї
з
европейских ш лях. Німеччина виступила

Матерій и и іт іи Русинів від часу
так званої „имі ери“.
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8) полишеня рускої викладної мови в
різьбарскій шлолї в Коломиї, що перейшла
з під »Гуцульекої спілки» — на державний
етат;
9) надїленя стипендиями молодих людий
щоби з часом обсадити всі чотири правничі
катедри на львівскім університеті;
10) сталої, річної субвенциї з державних
фондів для наук, тов-а ім. Ш евченка;
11) продовжена стипендиї д-рови Зобкови, а надїленя стипендиєю на виїзд за грани
цю д-ра Студиньского.

И. Для Буковини:
1) Поділу православної єпархії на руску
і румуньску;
2) виданя інструкциї Ґоесови, щоби по
магав Русинам;
3) окремого інспектора руского для надзору науки рускої мови в т іо л а х середних і
семінариях;
4) колиб з фондів релігійних буковиньских мала бути основана дївоча школа в Чер
нівцях, то нехай буде (і румуньска), чого не
домагав ся в державній раді анї Цуркан, ані
Гормузакі;
5) основаня в Чернівцях 4-кляс. народ
ної рускої школи;
,
6) основаня паралельних кляс при дру
гій, нїмецкій ґімназиї в Чернівцях, що й при
рік зробити Мадейский в буджетовій комісиї
(без Романчука, який виїхав на той час до
Львова примиряти партиї і не поставив в
буджетовій ком ісії анї одного постуляту. —
— Дещо з сих постулятів подано до публіч
ної відомості! в »Руск-ій справі" стр. 75. —
Прим. Ред.).
(Дальше буде).

Боротьба православія проти
катол. Церкви.
(Дальше).

Цікаве було також четверте і пяте
(останнє) засїданє місионарского зїзду,
котрого хід подаємо в головній основі.
Четверте засїданє було нрисьвячене
майже виключно докладови про б о р о т ь
б у з с о ц и я л їз м о м .
Докладчиком по сьому питаню ви
ступив протоєрей Восторгов, який дово
див, що социял-демократия, — явище не
релігійне й не моральне, а головним чи
ном веде боротьбу проти духовеньства.
Щоби бороти ся з социялїзмом, треба
видавати книжки і брошури, в яких тре
ба доводити, що ся наука дуже шкідлива
для народа, для держави. В боротьбі з
социялїзмом треба користуватись послу
гами патриотичних орґанїзаций.
Потім принято резолюцию, запропо
новану професором варшавского унїверситета Никольским що до боротьби з
порноґрафією і пресою. Постановлено
просити царя, щоби ужито найрішучійших заходів в боротьбі з порноґрафією
і пресою, щоби сим захистити дїтии цер
кви від спокуси і невірства.
Нарешті принято постанову, зложену
протоєреєм Восторговим, про відносини
церкви до держави: зміст постанови той,
що маніфест 17. цьвітня 1905 року про
віротерпимість мав всюди шкідливі для
православія наслідки, і що сей ма
ніфест зовсім не обмежує колишніх прав
церкви, що церква повинна бути неза
лежною від постанов державної думи й
державної ради, а уряд мусить все під
тримувати православіє, як грошовими, так
і иншими засобами.
На останнім загальнім зібраню чле
нів місионарского з'їзду прочитано кілька
докладів протисектантскої комісиї про но
ві секти — »Новьій Израиль», »Іеговисти« і инші. Всі ті секти мають характер

рационалїстичний, а з а ' останній час, д я
куючи зближеню з закордонним протестанством, стали включати до себе „социялїстичні елементи". Зібране постано
вило вживати в боротьбі з тими сектами
тих самих заходів, що і з иншими секта
ми (полеміка, протестанскі брошури і
инші).
Далі читано доклад видавничої комі
сиї про краще і більше наукове видане
місионарскої літератури. З приводу сього
протоєрей Буткевич сказав, що сучасна
місионарска література стоїть зовсім не
на науковому ґрунті. Синодский місионар
Скворцов повстав проти наукового ха
рактеру місионарскої літератури і каже,
що наука ніколи не спочувала місионарскій справі і ніколи не кермувала нею.
З приводу сього промовляв і петербурский місионар д. Боголюбов.
Коли у нас.доси, каже оратор, місионери місионерствували так собі, навздо
гад, то тепер треба признати, що така
пора вже минула. Нам треба до місио
нарскої' справи впровадити строгу науку,
треба орґанїчно сполучати її нашим місионарским досьвідом. З другого боку
місионарска література повинна бути більш
ріжнородною, вона повинна торкати ся
всього нашого жити і не мати такого,
як тепер, — вузько-специяльного харак
теру — без ніяких прикмет житя.
Голова зїзду, архієпископ Антонїй,
доводить, що сучасна богословска наука
не має серйозного і корисного значіня;
в богословскій науці, на думку голови,
панує виключно протестантский дух, а
всі у нас наукові богословскі розправи,
звичайно, укладають ся на підставі кни
жок західних богословів-протестангів.
Потім голова оповістив, що на зізд
подано багато приватних докладів, які
через недостачу часу не будуть обмірко
вувати ся.
В однім докладі оден з сьвящениківмісионерів звертає ся з просьбою, щоби
IV місионарский з'їзд настоював на тому,
щоби скликано церковний собор.
З приводу сього архієпископ Антонїй
заявив, що скликане церковного собора
залежить цілком від волі ц ар я; скликаний
буде собор, на думку арх. Антонїя, тіль
ки тоді, коли буде проведено реформу в
духовній школі і в місионарскій справі.
Початок визволена православної церкви
буде тоді, коли ми повернемось до її ми
нулого ладу. Православна церква тепер
не має свого голови-патриярха; у 18 віці
царска власть позбавила церкву її голови,
тепер таж сама власть повинна її повер
нути. При сучасних обставинах мріти про
скликане церковного собору не дово
дить ся.
При кінці зібрана голова зїзду арх.
Антонїй звернув ся до зібрана з промо
вою, в якій сказав, що, на єго думку,
з'їзд все кермував ся наукою і запові
том Христа. „З приємностю я впевнив ся,
скінчив голова, що ви веї, отці і братя,
маєте віру в Христа; в церкву, і що між
нами був Христос".
З ходу розправ місионарского зїзду
бачимо, що деякі визначнїйші учасники
єго, як предсїдатель, митрополит Антонїй,
протоєрей Трач, місионар Боголюбов і ин.
відчувають недостачу справдешнього цер
ковного і хрисгияньского духа в урядо
вім росийскім чиновничім православію і
накликують до реформи. Одначе таки
верховодить гадка, щоби гнобленєм инших іспонідань і сектантів навертати їх
з підмогою сьвітского примусу на иравославіє.
Тимто цікаво буде подати тут також
відозву, з якою звернули ся сектанти до
місионарского з'їзду.
„Гурток петербурских сектантів післав київскому місионарскому зїздови та
ку відозву: »Панове місионарі! справе
дливість вимагав, щоби ви, зібравшись

на з'їзд обмірковувати долю тих, кого ви
звете сектантами, вислухали і їх голос.
Через те ми, що належимо до них, і вда
ємо ся до вас з отсим листом. Коли ми
пригадаєм, скільки наших братів і сестер
загинуло від ваших утисків, скілько лиха
витерпіли і скільки сліз пролили наші
матери, жінки в діти, коли ми бачимо,
скільки ще й тепер доводить ся терпіти
від вас нашим братам і сестрам, коли і
на вашому місионарскому зїздї лунає не
тихий голос любови і мира, за винятком
»вопіющаго< в пустині митрополита-Ан
тонїя, а безсоромний закид до боротьби,
гіроклонів, анатем, утисків. В такім пита
ню, як віра, яка гине від найменшого
нечемного догорканя, до неї, коли на вас
не зробив і жадного впливу ні заклик
вашого архіпастиря до миру і любови, ні
такий же заклик Височайших наказів 17.
цьвітня і 17. жовтня 1905 року, то, пев
не, що і на наш заклик до тогож само
го, ви не звернете ніякої уваги.
„Через те ми і не будемо турбувати
нас подібними »сантиментальностями«, як
висловив ся оден з близьких до вас по
духу літератур (Меншікон —Ред.). Прокли
найте, анатемствуйте і гоніть нас, скільки
вам завгодно. Ми будемо терпіти все те,
як і перше терпіли, але знайте, що як
перше, ніякі ваші проклони і ніякі ути
ски не могли застрашати і примусити
нас зрадить тій правді, яку Бог нам од
крив, так і тепер вони не тільки не змо
жуть зробити сього, а навпаки, ще біль
ше одсторонять нас від вас і ще глиб
шою зроблять безодню між нами й
вами.
„В той час, коли ви проклинаєте і
анатемствувте, ми чуємо инший голос: з
одних і тих самих уст виходять благослов'енє і прокляте— не треба, брати мої,
щоб так було< (Іак. 3. 10).
»В і йдете шляхом погроз, утисків,
а Іван Златоустий пише: >християнам не
дозволяєть ся поправляти помилки при
мусом і насильством, але наказано переонанєм, словом і тихостю утворювати
спасене людий. Атанасій Олександрійский
каже навіть так: »насильство в релігії
вчиняє тільки диявол». (Ткор. 2 т. 216
стр.). Инші суперечности м ж вами і давними християнами зазначено в прикла
деній до сього, надрукованій в »Слов1>«
15. липця, статі „Голосгь древней церкви
в'ь защиту свободьі вфрьі“, яку і радимо
вам прочитати, коли ви бажаєте відати,
через що саме ми ухилились від вас і
що треба для того, щоби знову злучити
нас з вами в одну отару Христову.
»А поки ми, зважаючи на заповіт
Христа, молимо Отця Небесного дати
нам силу терпіти, вибачати, любити, блабословляти тих, що проклинають і гно
блять нас і добро діяти їм».
(Дальше буде).

Просімо в ін о ш і перелплату.
Н овинки.
— Календар. Ві в т о р о к : руско-кат.: Адрияна; римо-кат.: Рожд. Пресьв. Д. Мариї. —
В с е р е д у : руско-кат.: Сави, ГІімана; римокат.: Ґорґонія.
— Богомілє до Готова. Дкя 12. вересня н.
ст. уряджує осібним поїздом Кристиноиільсквй
монастир оо. Василиян згадане богомілє до
Чудотворної Гошівскої Матери Божої. Єсли би
проте дехто зі Львова тай околиці ще й те
пер бажав взяти участь в тім богомілю, то
може у Львові на головнім двірци дня 12. ве
ресня рано о годині 7. до учасників сего богоміля прилучити ся. Ціна їзди третою клясою зі Львова винесе там і назад 4 К 10 с.

Для учасників з околиць, котрі всядуть в Пустомитах З К 40 с., в Щирци З К 20 с., в
Миколаєві 2 К 70 с. Білети їзди можна буде
дістати на тих стациях, де учасники будуть
до поїзду всідати.
— З сокільского житя. Дня 23. серпня отворено нову пожарву філію львівского „Сокола11
в Порічу коло Янова На се сьвято прибуло
з і Львова сімох відпоручників і 23 Соколів з
сусїдної Мшани. Мимо підступної аґітациї сотрудника і аґента «Дністра», які є кацапских
„убіждений", до товариства вписало ся кілька
десят!. членів, найеьвідомійших селян разом
з війтом і радними. Вчерашної неділі перевів
інструктор львівского „Сокола11 курс пожарнпцтва з членами гюріцкої філії. Селяни були
дуже вдоволені і дуже сердечно нращали
львівского делегата, з просьбою, аби частїйше
навідували ся до них гості зі Львова.
— Католицке віче відбуло ся вчера в Румбурзї в північних Чехах при участи поверх
5.000 осіб. На вічу був також бувший прези
дент кабінету ґр. Туш На вічу виголошено
реферати: „Папа і цісар-1, „Католицизм і на
родність11 і «Сучасна культурна борба» і ухва
лено багато резолюций. Того самого дня уря
дили в Румбурзї социялїсти своє віче і ухва
лили протест проти католицкого віча.
— Молитви в перекладі' на україньску мову.
'„Рідний Край11 подає вістку, щооден сьвяіценик з Полтавщини, переклав україньскою мо
вою ЗО молитов, назвавши свою працю «Під
мога до сьвідомої молитви» і посилає сей пе
реклад в синод для розгляду й дозволу до
друку. Мова перекладу зрозуміла й добра. До
молитов додано зановіди, передмову й попе
редні відомости, іцо кождому християнинові!
знати, вірити й запамятати треба».
— Шкарлятина в Галичині'. Д о' дня 3. с. м.
було у Львові 273 недужих па шкарлятину. З
тих подужало 17, померло 1 а позістає в лїченю 255. Крім Львова обняті ношестию шкар
лятини отсї села і місточка у східній Галичи
ні: В бобрецкім новітї громада Ходорів; в
брідскім повіті місто Броди: в бучацкім: Бучач, Лешанцї і Нужники; в дрогобицкім: Горуцко; в гусятиньскім: Копичинцї і Зелена; в
ярославскім: Ярослав, Макиш новий і Тухля;
в каменецкім: Стоянів і Вербляни; в косівскім: Кобаки, Старі Кути і місто Кути; в львівскім: Зарудцї, Зашків і Винники; в надвірняньскім: Делятин і Добротвір; в перемискім:
Поповичі; в перемишляньскім: Кореличі;в рогатиньекіхр Бурштин, Демянів і Рогатин; в
рудецкім: Грімно, Хишевичі і Коропуж; в снятиньскім: Велелуя; в тернопільскім: Тернопіль
і Ладичин; в теребовельскім: Могнльниця, Сло-

Матеряялв и історії зюсп Галвчав
з Бувшій.
Ч. 134.
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Барвіньского до Ізидора
кевича,

Вороб

писаний 20. червня 1869.
(Дальше).
Роздумай, мій Батечку, що я ще моло
дий, нерозважний, легкодушний, що я мов син
твій, котрого батько що разу справляти і ка
рати може, роздумай над сим] и невідкидай
мене від себе, не карай мене гнівом своім.
Згадай, що и Бог усім прощає, котрі каятця
гріхів своіх; згадай, мій дорогий кобзарю, що
й Бог прощає тим, котрі хулили имч,я Єго
святе, и тих, що будучи в журбі нарікали и
відказували на Бога, и тих ироіцає, и сам
ириказав людям, щоб між собою відпускали
оден другому „доми", урази, та подумай, чи
неудостоівби ся я хоть крихітки перебаченя
від Тебе ? Згадай ще й те, що наша приязьнь
уже 3 рік триває, а тепер іі розірвати? А мо
же у Тебе таке камінне серце, що не хоче
учути, не допускає вислухати прозб Твого
колишнего приятеля, и всяка мольба, всяка
ярозьба відбиває ся від Твого серця, неначе

бідка янівска, Ляшківцї і Вербівцї і в жовківскім повіті: Туринка, Ж овква і Батятичі.
— Вибори у Львові. Нині відбувають ся у
Львові вибори посла цо держ. ради з І окру
га. Стають два кандидати: вшехполяк др. Рошковскпй і руский социялїст Мик. Ганкевич.
Участь голосуючих до полудня не велика
голосувало около 800. Всіх виборців в тім окрузї є 2.700.
— Шкільний рік в чотирох висілих клясах
середних шкіл у Львові розпочав ся в .суботу
торжестненнпми богослуженями в церквах і ко
стелах. В иніиих клясах середних шкіл і в на
родних і видїлових школам розпічне ся наука
коло 15. с. м.
— Міжнародний конґрес морального вихованя.

що б нас ні одна книжка без листовного до
зволу п. голови не продає ся. Покупець зди
вований, але єму книжка дуже потрібна, і він
простує в Губернску земску управу за дозво
лом. Тут єго жде новий сюприз. — А прошешенє ваше деж? — Яке прош ене?— А якже
вам дозвіл без прошеня видати ? Покупець
знову здивований, пише прошене. — А за відповідю заходьте завтра. — Завтра ? Чогож
завтр а?.Я приїзший —ч менї треба їхати. —
Се як собі хочете, а. раніш зазтрішнього дня
дозвіл не буде зготовлений. Треба ваше про
шене записати у книгу, післати на доклад,по
резолюциї виготовить ся дозвіл, потім знов
записати у книгу. Покупець корить ся; прихо
дить „завтра11. Дозвіл готовий. Він в руках
покупця. Біжить він з ним у книгарню. — Ось
вам. Давайте книжку. — Почекайте, а гроші?
— Ну, звичайно, гроші я вам дам. — Не те.
Відобрали ви з каси земскої . управи квіток,
що ви внесли гроші за книгу? — 3 каси управи? — Не инакше. У нас такий порядок.
Але мені треба їхати, — куди там ще я буду
ходити по всяких касах ? Відберіть гроші і
самі внесете їх в касу. — Не можна. — По
купець плентає ся до каси, звідтіля в бухгальтерию, звідти знов до каси і в трете у кни
гарню, де єму після двох днів „мандрованя"
продають нарешті потрібну книжку.

В Льондонї від 24—29. вересня відбуде ся
міжнародний конґрес морального вихованя;
покровителями сего конгресу є дванайцять
міністрів народної просьвіти, в тім числі й
австрийский мінїстер. В конгресі возьмуть участь представники багатьох університетів, де
легати педагогічних товариств та громадскі
діячі на ниві народної просьвіти. В списі ре
ферентів та предсїдателїв відділів зустрічають
ся імена Льомброза, Бюсона, Ґоба, Иодля,
Ферстера, Ковалевского та инпіих.
— Борба з сухотами. Хороба сухіт є дуже
страшна для людий. Рік річно нищить вона
величезні маси народа, бушує головно між
— Дрібні вісти. У Львові помер в суботу
біднїйпіим населенєм, через що й дістала на професор політехніки др. Володислав Пілят в
зву „хороби бідаків11. Число вмираючих на 51. р. житя. — В Нїдерлїндевізе на Шлезку
сухоти не зменшає ся, але росте і то скорше помер дня 4. с. м. Іван Лаврук, ножівник-мечим само населене. Оттим то й підносять ся ханїк зі Львова, в 56. р. житя. — В Чернів
діераз голоси, щоби розпочати борбу з тою цях помер Клементий Колаковский, редактор
страшною пошестю, та треба признати, що в „Оагеї-и роїек-ої11. — Міска рада в Київі убільшості! держав остали ся ті голоси „голо . хвалила 50.000 рублів на поборюване холери,
сом вопіющого в пустині". Тут і там призна яка лучила ся в кільканайцяти випадках
чують поодинокі держави менші або більші
Оповістки.
фонди на сю ціль, однакож всюди оказують
— Репертуар міского театру у Львові. Н ині
ся вони невистарчаючими. Найдальше під тим
„Спіритисти»
ком. — Ві второк попол. „Дрозглядом пішла скандинавска держава Швеция,
тар“
оперетка;
вечером: „Честь11 ком. Судерщо призначила 10,810.000 К на заложенє дер
мана.
жавних лїчниць, в яких можна буде помісти
— Вписи до висшого музичного Інститута
ти 4.600 хорих. На уряджене отже кождої по
стелі для хорого випадає коло 2,400 К А ім. Микола Лисенка, відбувають ся кождого
Швеция то велика держава, яка має мілїярди дня від год. 10 до 12. перед полуднем і від
доходів, як прим. Австрия. Де т а м ! Се м а 4—5. по полудни в льокали Інститута („Наро
ленький собі, небогатий край, що зовсім не дний Дім11 ул. Театральна 22) II. поверх че
зачисляє ся до т. зв. „великих держав11. Та рез ґалєрию на право. Наука розпочинає ся
за те культура там висока, бо підчас як прим. з днем 15. вересня, а уділяють єї професори
Австрия не дає на борбу з сухотами майже з державними квалїфікациями; наука обннмає: гру на фортепянї, на скрипці, сольовий
нїчо, то бідна Швеция дає 11 мілїонів.
— Цікава книгарня. „Вада11 приносить такий і хоральний спів, теорию, гармонію і історик»
образок: В курску Губернску книгарню захо- музики. Близших пояснень мож засягнути в
диуь покупець, — Будь ласка отсю книжку. повисших годинах в Інституті а письменно у
— А дозвіл від пана голови управи у вас є ? голови тов-а проф. Волод. Шухевича, Львів, ул.
— Дозвіл? Який дозвіл? — А такий дозвіл, Собісчиви 7.
від твердоі скали плачливий голос, та розли
гався по між такпмиж твердими скалами-го
рами, як п ся твердь?! О ні! не таке твоє
серце, не такий Ти завзятий, не такий Ти
твердий, я знаю, що Ти приймеш моє бла
гання и простиш мині и забудеш усе. 11 ми
пічнемо нове життя, ж аття згоди и братнеі
любові віковічній, нерозривної.
Се усе, що я чую у моім серцю, годі
мині вилляти на письмі, але сподіваючись,
що Ти уже и з сего пізнаєш моє роскоєння.
II дозволиш мині поцюлуватись с Тобою в знак
згоди и щирости братній. А тепер, мій любий,
коли я удостоюся від Тебе перебачення, звісти
хоть двома словами мене и адресуй до Ш л я х т и н е ц ь , остатня почта Т е р н о п і л ь .
Ж дучий від Тебе, дуже незабутий, щи
рого перебачення
Осип Барвінський.
Львів, 20-го Червця 1869.

Ч. 135.
З

листу Осипа Барвінського до брата

Оле

ксандра,

пис. 24|6. 1869.
Шрам переводить Богдана Хмельницького
Костомарова на німецьке, однакож підчас ва
кацій, — а у него се дуже вільний час, —
сеі книжки мати не буде, бо ся книжка, що

тепер має у себе, єсть з семінарицькоі библиотеки. Отже просить тебе, щобись удався до
Куліша, щоб він був такий добрий и пожичив
свого екземпляра Костомарового Богдана.
Заручати можеш на певно, що перевід буде
вірний и в краснім німецькім язиці. Що до
напечатаня, то гадаємо просити вперше Цейсберга щоб зарекомендував перед німецькою
публикою сего Богдана, а опісля з сею рекомендациєю продати котрому липському кип
гарникові. Ходить тут тільки о текст, т. є
Богдана Костомарового, щоб мав звідки пере
водити.

Ч. 136.
Лист Осипа Барвінського до Ізид. Воробкевича,

писаний 1. липня 1869.
Друже мій єдиний,
як рідний мій, Братіку!
Написав я до Тебе свій послідний лист,
тай схаменувся, що таке вразливе слово на
писав до Тебе, таке прикре та обурливе слово,
від мене ще ніколи до таких людей, як ти,
висших и етаном и віком и повагою и на
укою, написане. Схаменувся я, написавши
таке пусте та нерозсудливе до Тебе, мій до
рогий приятелю, и спішусь до тебе из отцим
писанем, из отцею просьбою: прости мині за
се, як молодому палкому хлопцеві та ще й

\

<
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3) Б. Грінченко. „Миротворці**, жарт в од
висилаємо в сьвіт ній. дії.
4) 3. Топелїус. „Пустун Розбишаченко**,
решту наших відозв. Правда, воно дуже не на
часі. Наша суспільність обтяжена ріжними казка, переклав Б. Грінченко; вид. „і краінь- для урядів парохіяльних, громадских, читалень,
складками на ріжні цїли. Але і се не менше ский учитель**; книжечка ся - відбитка з збір
„Соколів**, „Січей**, зарядів шкіл ітд.
важне. Кождий знає, яку важну ролю грають ника казочок 3. Топелїуса, виданого „Україньвинонує як найліпше, чого доказом численні
всї читальні у Львові, де міщаньство зовсім ским Учителем**.
признаня
5) В Москві вийшла книжечка Б. Кистяспольщене. Наша читальня на передмістю Личаківскім у Львові гуртує ще а діти, котрі ковского «Холміцина і Україна», відбитка з чч.
залюбки ходять тутки на науку рідної мови 19 і 20 „Московского Еженед'Ьльника**.
— У Полтаві вийшов з друку другий том артистична робітна рятівнича у Львові,
та пісні. Воно мале не чує єї, на жаль, ні в до
ма ні в школі. — Ми' свого часу старались о творів Павла Барвіньского (Ізраільтенка) „Дра ул. Кароля Людвика ч. 29. (Пасаж Оранжа).
се, щоб на нашім передмістю засновано нам матичні твори**; тут видруковано осі песи: 1)
( 1 8 -? )
так потрібну дуже руску народну школу. Ро Каторжна, оригінальна драма у 5 діях; 2) Анбили віче — вносили петициї — тай щож? На тось Дукат, історична драма в 5 діях і 6 від
віть і відповіди жадної не дістали — пішла мінах; 3) Сучасний дон-Кіхбт, драма в 5 діях
петиция до коша. Тому і робота наша іде
6 відмінах; 4) Ене’ідд, комічна оперета у 6
Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках,
ниняво — але постепенно і не безкористно. Ді діях і 7 відмінах' (по Кбтляревскому).
торговлях і крамницях лише туток і паперцїв
твора горне ся поки що до нас, що і помі
— „Струна** збірка поезий А/. С. Кононенка. з- першої галицко-рускої Фабрики Евгена Білїньстити не мож инодї в тісній нашій хаті. А Дня 2. е. м. і сего року минуло 25 літ літе ского в Збаражи.
З доходу сеї фабрики йде 35% на бу
праця тим труднійша, що мусимо боротись з ратурної дїяльности Мусїя Степановича Коно
всякими недоборами. Хотячи устроїти яке ненка. Тепер у Київі друкує ся з сеї нагоди дову церкви в Сеняві, 10% на школи і бурси
тов. педаґоґічного, а 5% на сироти і вдови
представлене, концерт чи що иншого, мусимо збірка поезий Кононенка—«Струна». В збірку по сьвящениках.
звертатись до наших противників та проситись увійдуть красші поезиї М. С. Кононенка, що
Держім ся поклику:
у комірне, о винаєм хати. Тому читальня на написав він в протязі 25 літ. Книжку видає
Свій до свого!
ша постановила всіма силами старатись о україньске видавництво „Ранок**.
придбане своєї хати — бо кождий знає: „В
Працюйте і ш з/і'гь !
своїй хаті своя правда і сила і воля“. Нехай
тому ніхто не відкажесь з присланєм хочби
Товариство взаємного кредиту
найменшого датку. Поможіть нам тепер — а
ми сторицею певно Вам віддамо в працп над
нашою меншою братією.
з дня 7. вересня.
Всім Ви. Добродіям, котрі зложили свої
Тешин. Вчера розпочав ся ту польский
датки на будову дому личаківскої Читальні
з'їзд
католицкий.
у Львові, складаємо горяче „Спасибіг**, а всіх,
стоваришенє зар. з обмеженою порукою
котрі промовчали наші відозви і тих, до ко
Париж. Зпід Макареш доносять до фран
у Львові.
трих ще днесь решту відозв посилаємо, про цуских дневників, що відділ Мтуґи, останного
п р и й м а в вкладки на кнпжочки щадничі
симо, щоб вступили в сліди повисше згада каіда, який остав вірний Абдуль Азісови, зі
на 4%, уділяє позички на скрипти за інтабуляних Добродіїв. Виказ жертв присланих дав став зовсім розбитий.
циєю на 6 прц.; і сплату розкладає на 10 до
нішнє і теперішних та стан нашого фонду о
15 лїт (при 30 ратах піврічних виносить рата
Париж. Дневники доносять, що францу
амортизаційна на капітал і відсотки 5 К 8
новістимо небавом в часописях. — Б ід Виді ско-іепаньска нота в справі Марокка буде і
сот. від кождих 100 К позички.
лу Читальні „Просьвіти" на личаківскім пе найблизших днях вручена европейским дер
Векслї приймають ся тілько 3 місячні,
з 3 підписами, на 6 прц. до 7 прц.
редмістю у Львові.
жавам.
— З нинїшним листом

Печатки металеві і кавчукові

Д. В а й с

Телєґрами

Наука, ш тука і література.
— Нові книжки. У Київі вийшли з друку
книжки:
1) Василь Мова {Лимапьский). „Старе гні
здо й МОЛОДІ птахи**. Драматичні образи. Пєса
ся друкувала ся в минулому році в журналі
«Літературно Науковий Вістник» і се видане
є відбиткою звідти.
2) С. Черкасенко. „Хуртовина**, пєса на 5
дій; змістом сеї песи взято бурхливе робітни
че жите 1905 та 1906 років.

непорозумівшему твого дорогого писання, про
сти мині любий мій, сердечний мій!
Моя вин& у всему, се признаюся и про
шу тебе вислухати мене та опісля вже як хоч
суди обо мні, тільки, будь ласкав, не гнівай
ся. Перад твоїм листом отримав я лист з до
му мого родинного, котрим я дуже зажурився
пишуть мині, що брат мій, Володко, такий
хорий, що й докінчувати свій курс правничий
не приіде, та просять, щоб я порадивсь єго
колєгів щоб ту зробити, аби Володко року
не втратив. Біжуж я до одного — а він мині
дурниці пляте, біжу до другого, а він теж
саме. Розгніваний приходжу до дому и застаю
від Тебе Лйст, та вичитую, у нім прикрі мині
слова. Тим тож я так дуже й обрушився та
не роздумавши добре над твоім листом и по
писав Бог зна що тай вислав до Тебе.
Не сердьсяж, Братіку мій єдиний, за такі
Лісіа, щось вичитав у моім листі до Тебе, а
прости як молодому хлопцеві.
На другий день я зовім инакше думав
як у листі до Тебе написав и пійшов до Ре
дакциі та довідавшись, що Вахнянин не на
запалінє плун, а на запалінє горла слабий,
вступив я до него и говорив, щоб він твоі
твори поміщав.
(Дальше буде).

=

НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
Готель, реставрация і кагарня — ріг ул. Сикстусяої
і Косцюшка у Львові.

„Зкїсшер”

Членами можуть бути позичку і дістати
тілько члени обезпечені в «Дністрі».
З зисків уділив „Дністер** на публичні до
бродійні цїли квоту 45.835 корон.
Вкладки . . . .
2,795.183 К.
Позички уділені .
. 3,410.884 К.
Уділи членьскі
.
. ' 234-398 К.
Цінні папери .
.
• . 130.452 К.
Фонд резервовий і йнші
46.842 К.
Льокациї . . . .
182.206 К.

Приїхали дня 7. с. м.: М. Бранде, Ж ов
ква; Ал. Босевич, Ґовлів нов.; Лев СиГаль
Шумляни; Ів. Левицкий, Тернопіль; Мик. Тка Канцелярії Товариства при ул. Рускій ч. 20 отворені перед
полуднем від 8—2 год.
чик, Вілбів; Ст. Левицкий, Козова; Иос. Ріх
Витвиця; о. Л. Воляньский, Воля нижна; Кароль Сухий, Прага; Рудольф Ковара, Табор
Розклад зелїзничих поїздів
Мих. Рудяк, Борки малі; Іван Буднпй, Ж овважний від 1. мая 1908.
ква; др. К. Могильницкий, Серет (Буковина)
в
по
До Львова
рано перед ПОЛ. вечер ночи
др. Филип Евин, Теребовля; о. Т. Король, Сампол.
приходять 3
бір; Ом. Констанкевич, Горлиці; Теод. Яску
9-50
5-45
ляк, Копичинцї; о. Пант. Городецкий, Чернів
550
130
855
Кракова
—
9-50
725
840
2 30
ці; о. Юлїян і Йосиф Фациєвич, Лїщин; Кирило Кракова
—
—
—
—
1-ю
Ряш ева
Фациєвич Стрілиска нові; о. Йосиф Фолис. Підволочися
5-40 10 30
7.20 1200
215
5-57
—
205
9-30
8-07
Скнилів; др. Данило Стахура, Самбір; Семен Черновець
12 20
—
—
—
—
Червовець
—
—
—
—
Сапрун, Стенятин.
5-40
Станиславова

Рілиий
Кпяй
Г ІД П л г І
Іір с ІЛ

лїтеРатУРИИЙ й громадский тижнивник, попу
лярно редагований, виходить у Київі під редакциєю О. Косач (Олени Пчілки). Коштує
річне 6 рублів, піврічно 3 руб. Адреса: Київ,
Благовіщеньска Иг. 97.

Учительки працьовитої

бую до
одного хлопця III кл. норм, на цілий рік. —
О. І. Стефанчук в Павенчу, п. Станиславів.

Коломиї,
Стрия
Иустомит
Самбора
Любіня
Рави рускої
Янова
Брухович
Брухович
Зимної води

Зі Львова

відходять до

—
—
1020
350
7-29 11-41
7-29 11-43 - 3 50
200
800 10-30
200
800 10-30
4-50
7-Ю 12-40
1 15 500
826
—
12-40
7-Ю
—
—
845
1-Ю
5’50
7-25

—
—
—
—
9-Ю
—
9-25
4'50
5-45

—
и-оо
1100
910
—
—
10 10+
8-20
—
9-50

В
по
перед
рано пол. полуд вечер ночи

350
2-45 7 0 0 11.15
825
Кракова
7-35 1245
612
—
8.40
Кракова
—
—
з-зо
—
—
Гяшева
620 10-40
2 16 7-45 11 10
Підволочися
—
10-38
6-Ю 9-35
223
Черновець
250
—
—
—
—
Черновець
—
—
—
2-40
—
и п г п о Л пайкРасШ0Ї «кости, щоденно сьвіжо
Станиславова
—
—
—
—
6-03
П І ї Г р с І Д зриваний, 5 кільоґрамова пачк
Коломиї
—
7-30
2-25
6 42 11-25
Стрия
(гапсо З К 50 сот.
—
730
2-25
6-42 11-25
Иустомит
—
10-45
600
Ь. АКпеи, Уегзесг 4. Ц п ^ ат.
4-00
9 05
Самбора
—
600
4-00 1045
9 05
Любіня
(1 2 -1 2 )
—
7-Ю 11-35+
•614 11-05
Рави рускої
1'35+ 3-35 6-30
658
9-15
Янова
—
—
—
7.21 11-05
Брухович
—
3-35 7-Ю 11-35+
6-14
Брухович
При закупні' товарів просимо покли
350
8-40 з-зо 735 1115
Зимної води
кувати ся на анонси нашої часописи!
ЗАМІТКА: Поспішні поїзди печатані товстим дру
ком. — Поїзди їдучі лише в неділі означені +.

Курацийний і столовий ви-

Видав і відповідав за редакцию Сімен Ґорук.

З друкарні В. А. Шиіковского.

