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Львів, пятниця дня 12. (25.) вересня 1908.

Передплата
на >РУ СЛАНА» виносить:

в Австриї:
на цілий рік . . . . 20
на пів року . . .
10
на чверть року
. о
на місяць
. . 170

кор.
кор.
кор.
кор.

За границею:
. 16 рублів
або 36 франків
на пів року
. 8 рублів
або 18 франків
Поодиноке число по 10 сот.

Щ

цілий рік

«Вираеш 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.

Розшиває ся всемавяньеш ту й .
(X) Нераз уже відбували ся р:жні
славяньскі зїзди з нагоди ріжних славяньских торжеств в ріжних містах Слакнньіцини, щоби витворити взаїмне впізнане
і зближене поміж поодинокими славяньскими племенами а тим донести до зединеня тих племен. Одначе такі зїзди кін
чили сн хвилевим одушевленем, гарними
і високопарними промовами і виходило,
як сказав Шевченко — великих слів ве
лика сила тай більш нічого! '•
Сего року з почину послів московских і польских росийскої думи, а також
в порозумінні з деякими послами ческими і словіньскими та москвофільскими
держ. ради відбули ся такі зїзди в Пе
тербурзі, в Варшаві, в Празі і у Львові,
а не тілько росийске і ческе дневникарство та тутешнє москнофільске, але та
кож без виїмки майже все польске було
одушенлене сими зїздами, котрі мали під
готовити всеславяньский зїзд в Москві на
рік 1909 або 1911. До сих зіздів, на ко
трих братали ся не тілько Чехи але де
які Словінці і Хорвати з Москалями і
з нашими москвичами, а також Поляки
з Москалями і з москвичами, покладаючи
рожеві надії на всеславяньске порозумінв
і зединене Не обійшло ся там без ви со -

Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвнт
О
год. пополудни.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция «Руслана» під
ч .І. пл. Домбровского (Хорунщини), Експедиция місцева
в Аґенциї Соколовского в
пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене.—
Реклямациї неопечатані в
вільні від порта. — Оголошеня звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
ки, а в «Надісланім» 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по 30 сот.
від стрічки.

вляти сн зневіра. Вже гостина московеких делегатів у львівских москвичів на
сунула Полякам певні сумніви, а відзиви
деяких росийских дневникарів про взає
мини з Поляками і галицкими москвича
ми розвіяли мабуть зовсім ті надії, яки
ми они були уповні підчас високопарних
Ми з самого почину сеї справи не промов в Празі і у Львові.
Тепер оден з найвизначнїйших уча
одушевляли ся сими зїздами і не сподїсників
всеслав. з'їздів ґр. Володимир Б овали ся по них ніякого реального вислїду, бо сама гадка не була щиро б р и н ь с к и й , що голосив в Празі рі
подумана і ми тоді назвали всю ту ро вноправність Поляків з Москалями, роз
боту „всеславяньский туман", котрий не писує ся в дневникку Н о в о е В р е м я
бавом розплине ся і сліду но собі не о- з великими почуваннми для наших мо
ставить. Як бо можна було вірити в мо сквичів, котрі 500 літ зітхають до злуки
жливість пационально-полїтичної рівно з великим росийским народом, але По
правності! славяньских народностий в Ро- ляки видумали „Русинів", витворили штуч
сиї, коли н. пр. навіть на підготовнім з'ї ний »україньский язик«, котрі тепер ідуть
зді в Празі аранжери вго не хотіли при на ножі проти Поляків. Наторочивши та
знати україньско-русксму народови окре ких нісенітниць в своїх статях, про виду
мих представників, а визначили місце ману Поляками »україньску мову*, в що
лише для одного відиоручника, котрий вже хиба малі діти не повірилиб, обіцює
мак засісти у всрросийскій еекциї ?! З а  Бобриньский Полякам в Росиї тоді, коли
для того Русини австрийскі а також з Поляки в Галичині дадуть тутешним мо
України відтягнули ся від усякої участи сквичам такі права і привілеї, які всюди
в пражскім зїздї, а те саме зробили христ. належать ся росийскому народови !
На таке сіісіит асегЬ и т остовпіли
суспільні Словінці.
Але й між Поляками, котрі спершу одушевлені всеслацяньскими мрями польбули вельми одушевлені »всеславяньским« скі політики, бо бачать, що сей всесла
порозумінчм і зїздом в Петербурзі, Вар- вяньский туман розпливав ся як мрака
інаві, в Празі і у Львові, почала проя і не оставить по собі сліду1

І копарної фразе< .ьоґії про рівноправність.
Поляків з Москалями, а хоч тут і там
хвилями доходило нераз до повного роз
ладу, головний аранжер др. Крамарж умів зацитькати всї непорозуміня і всї
розходили ся і розіздили ся з рожевими
надіями.

I зидия Губернії, що архикнязь-ґубернатор
■рікнож за тим, щоби визначену кару удержати в силі1).
Річ природна, що кари не знесено,
а як довго три нещасливі студенти від
в роках 1831—46.
бували примусову муштру, про се не ма
Студія д-ра Кирила Студинського.
ємо близших даних.
Рік 1837 приніс митр. Левицкому ще
одну
несподіванку. Дня 6. цьвітня най
(Дальше).
дено нону революцийну відозву, сим ра
По гадці Седльнїцкого вистало би, зом не в мурах семінариї, але в руского
якби в сім разі, коли суд відступив від сьвященика, який в р. 1835 покінчив у
справи, увязненим почислено за кару Львові богословскі студиї, в о. Кирила
слідчу вязницю, а Монцїбовича, як най Слоневского, сотрудника в Заставні на
більше винного і завзятого, усунено від Буковині. Найдено її при ось якій на
всяких студій. Ґр. Седльнїцкий зажадав, годі:
щоби президия Губернії висказала ще
Дня 5. цьвітня відбув ся ярмарок в
раз свою гадку, колиб хотіла назначену Снятинї, на який зїхало ся багато рус
кару удержати в силі1).
ких сьвящеників, а між ними Кирило
Однак президия Губернії обставала Слоневский. Заїхали вони до заіздного
при своїм, вказуючи на те, що руска ру- дому Хаїма Юнґмана. При виїзді з яр
копись, яку вони хотіли ширити, містила марку забув Слоневский в заїзді свій
в собі крайно небезпечні погляди і тому шляфрок, з якого вилетіла інкрімінована
пожадана тяжка, відстрашаюча для дру революцийна відозва. Хаїм відніс еї до
гих кара, що конспірациї в Галичині мійского асесора, Вольвіньского, який
прибирають чим раз небезпечнїйший х а  придержав її кілька днів у себе, імовір
рактер і не було иньшого способу зара но тому, щоб використати материяльно
ди,
примусова війскова служба, яку Слоневского за обітницю мовчаня перед
недавно цїсарска кпнцелярия веліла при- властями. Однак справа не укрила ся
мінити супротив деяких політичних вяз- перед сьвітом. Вольвіньский був зневоле
нїв. Колиб цофнено визначену кару, су ний віддати відозву посадникови Снятина
спільність підозрівала би, що їх непра Теодоровичеви, який завіз еї до старости
вильно засуджено. Вкінцї зазначила пре- в Чернівцях. Почали ся ревізиї. В Сло-

Польекі коисвірааяі серед руських оптом
і духовеньсіва в Г ім н і

») Тамже ст. 76—9.

Річник XII.

’) Тамже ст. 90—2.

невского, якого увнзнено, найдено ли
ше лист його тестя, пароха з Карлова,
о. Симеона Підляшецкого, в якім остан
ній докоряв ему за єго поведене та за
політичні погляди, які повинен покинути
хоч би з огляду на жінку і дитину. З
листу виходило дійсно, що Слоневский
брав участь в конспірацийнім" руху, який
мав на цїли відбудоване Польщі. Окрім
сього відбув коломийский староста ревізию у всіх сьвящеників коломийского
округа, які в часі ярмарку остановились
в заїзднім домі Ю нґмана, отже в Заболотові в о. Сабата, в Волчківцях у о. Ан
дрія Щ уровского, в Хлібичинї у о. Івана
Антоневича, в Чернятинї у о. Виколи Козаневича, в Кулачківцях у о. Николи
Чомкевича, в Ілинцях у о. Григория Каратницкого, в Залучу у о. Стефана Гри
горовича і в Тучаяах у о. Николи Колянковского. Не пощаджено навіть дому
о. Симеона Підляшецкого, пароха з Кар
лова, який свою льояльність заманїфеетовав в р. 1832 і 1834 доносом до ці
саря на питомцїв львівскої дух. семіна
риї. В нього переведено ревізию, бо був
тестем Слоневского. Ш укано у них за
підозрілими
паперами,
забороненими
книжками та иншими письмами, які мо
гли би дати вказівки на автора револю
ційної відозви1).
(Дальше буде).

’) Тершаковець; ор. сії. ст. 95—108.
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Політичний

огляд .

У го р с к и й сойм
зібрав ся ві
второк дня 22. вересня на перше засїданє після літної перерви, попереджений
25 ма социялїстичними вічами в Буда
пешті за загальним виборчим правом.
Теперішня сесия має вельми досягле
значінє, бо угорский сойм має тепер по
лагодити найважнійші справи, до яких
зобовязала ся угорска коалїция, обнимаючи керму гіравительства. Ся сесия по
лишить по собі неперечно вельми поваж
ні сліди в істориї політичного розвитку
Угорщини, бо крім виборчої реформи має
перевести розвязку банкового питаня а
також підготовити утворене нової більшости сеймової
Перші тижні сеї сесиї не принесуть
нічого надзвичайного, бо сойм має до
кінчити деякі справи підготовлені вже
літом у комісиях і се навіть не дасть ся
імовірно осягнути до скликаня сесиї делєґацийної 8. жовтня. Відтак має сойм
ухвалити буджет на 1909 р. Доси зви
чайно тягнула ся буджетова розправа
так довго, що навіть при внесеню предлоги у вересні ледво перед кінцем слі
дуючого півроча можна було ухвалити
буджет і гіравительство було приневолене
послугувати ся провізорними, котрі вво
дили великий заколот в державній госпо
дарці, Тепер по введеню довших засідань,
повело ся правительству перший раз до
вести до ухвали буджету перед 1-им січ
ня. Буджет на 1909 р. виказує н дохо
дах 1,155,777.976 корон, а у видатках
1,555,724.907 корон, отже надвйшка ви
носить 48.069 К, хоч доходи прелїміновано о 110 міл. висше як вторік.
В иборча
реф орм а
у г о рс к а вправді вже виготовлена, одначе
правительство має ще перед єї внесенєм
до сойму полагодити деякі формальности
і тому не внесе її перед скликанєм делєґаций, а також не подасть еоймови перед
тим ніяких пояснень в тій справі, щоби
не давати поводу до хибних толків і розгоряченя. Правительство зобовнзало ся
найнізнїйше в місяць після почину нової
сесиї внести виборчу реформу, отже зна
чить около 22. жовтня, а тоді почне ро
боту виборча комісия і певно не скінчить
її перед новим роком, так що не скорше
як коло великодня можна снодїкати ся
єї ухваленя.
Л ю б л я н ь с к і к р о н а в і по
д і ї і подібні по деяких инпіих містах в
Сгириї і в Чехах не віщують нічого до
брого для осїнної сесиї держ. ради і за
для того, як звіщає КеісЬзрозї, ся сесия
має бути скликана не 3. листопада, як
спершу задумувало, але доперва около
2 і. або 24. листопада, щоби за той час
втихомирило ся национально-полїтичне
розятренє викликане згаданими подіями.
Се тим більше імовірно, що делєґациї не
вспіють скорше полагодити своїх справ
а сегорічна їх сесия з огляду на балканьскі і боснійскі справи буде також
вельми оживлена.
В Люблянї настав спокій а прави
тельство видало Острі розпорядки що до
обезпеченя прав горожаньских.
Б у к о в и н ь с к а в и б о р ч а ре
форма ухвалена в 1904 р. не одержала
санкциї цїсарскої задля деяких стилістич
них неясностий, котрі опісля кр. виділ
усунув, одначе правительство домагає ся,
щоби се сойм перевів.
Задля того
сесия буковиньского сойму, котра почи
нає ся 5 жовтня, буде приневолена ще
раз занимати ся сею справою. На осно
ві сеї реформи має бути число послів з
31 помножене на 54. Дальшого помно
женя мають домагати ся Поляки, Німці
і міста.
В С а н д ж а к у новобазарскім побоюють ся неперечно поважного завору-

шеня, коли правительство візвало семї
офіцирскі н Новобазарскім окрузі, щоби
звідтам переселити ся, і щоби офіцирам
не удїлювано відпусток. N..
. АЬепбЬіаіі запевняє, що се не є нічого ново
го, бо і давнішнє не вільно було семям
офіцирів там перебувати, а тепер з огля
ду на заострені відносини национальні в
Санджаку такий побут родин є там не
можливий.
М іж Б о л г а р и є ю а Т у р е ч 
ч и н о ю настав розлад задля того, що
на обід у великого кезира не-запрошено
дипльомат. представникаболгарского Ґ еш о к а . На позір дрібна справа зможе
довести до поважного замішаня. В Бол
гари! домагають ся, щоби проголошено
край независимим від Туреччини коро
лівством і тим способом запобіженп подіб
ним обидам, якої дізвав Ґешбв. Волгарске правительство вихісновує зелїзничі
страйки, щоби всі стациї аж до болгарскої границі обсадити війском.

вже найвисша пора. Вже пора зачати
реалізувати Божі плани, до яких покли
кало нас Боже Провидїнє.
Наша Буковина і цілий слоняньский
схід в схізмі.
Наш нарід зачинає навіщати страш
но в наслідках проказа невірства та індеферентизму. Пора дати основу якійсь новій
інституциї, відки вийшли би люди повні апостольского духа, що вилічили би наш
нарід з індеферентизму і невірства, а заблудшим землякам і другим народам
вказали правдивий шлях віри. Ми при
значені до апостольства Сходу, пора на
се прийшла — і застала нас неприготованими! Отже кличу до усіх в нашій суспільности, що хотять приложити руки
до правдивого дкиженя нашого народу і
«словнньскогоСходу<: зробіть щось в сім
зглядї! А пора до сего лучає ся дуже
гарна, бо сього року сьвнткуємо 60-лїг.
ювілей ськнщеньсгна С< Отця.
Отже нумо до діла!!!

Зїисьмо з уїмерикакьскої руси.

Н овинки

[Як почитають Владик инші народи, а як се
діє ся у нас).

— Календар. В п я т н и ц ю : руско-кат.:
Автонома; римо-кат.; Клеофа. — В с у б о т у :
(Конець)
руско-кат.: Корннлия: римо-кат.: Киирияна.
— Диєцезальний Синод в Станиславові. який
А якіж дари дістав наш Владика?
Справді колиб на сердечність 6. Е. Ми радив від 15. до 18. с. м.. числив 105 учас
трополита Шептицкого, оо. Василиян,,СС. ників з кругів духовепьства. Ухвали Синоду
Василиянок і Родини, то Преосьв. Со будуть небавом оповіщені.

тер був би найшов ся в найбільш при
— Іспит зрілости в рускій ґімназиї у Льво
крім положеню. А прецінь у нас єсть бо- ві в осіннім речинци розпочав ся письменни
гато маючих людий, маючих Товариств, ми задачами ві второк. До письменного іспи
що могли зробити якісь цінні дарунки ту засіло 10 абітуриєнтів. Перша задача була
свому Владиці, що своїми проповідями з руского письменьства на тему: „Характери
тисячам вказав дорогу до Христа, а в стика руского письменьства від часів по Т.
сповідях потішив їх серця і вказав до Шевченкови". Нині кінчить ся письменний
рогу до направи.
іспит а в суботу починає устний.
Та у нас все мусить бути инакшз як
— Щедрість сойму для руского „Сокола1*.
у других людей.
Вже нераз писали ми, як гал. сойм несправе
Ми Іпатию Потїєви сему, що виборов дливо відносить ся до нашого. „Сокола" при
горожаньство нашій Церкві під польскнм розділі краєвих субвенции, удїлюючи єму
панованєм, відтяли пальці, сьннтого Иоса- дрібну рештку, що остане по щедрім вивінофата, сей найбільший скарб нашого наро ваню польских «Соколів». І так Зокбі-Маеіегх
ди, сего ангела в людскім тілі, котрого себ то центральне львівске товариство нольске
жиди, кальвіни і схизматики за житя у- для цілого краю, дістає 1.000 К субвенциї а
знавали за сьвятого, ми єго зарубали, а з окрема >8ок61-Ьм’6и’< 2.000 К і стількож
тепер ще плюгавимо єго намять. Митро краківский 8окб1; по иніпих містах дістають
полита Анґеловича зрадив польским по „5око1-и“ краєвої субвенциї в лучній сумі
встанцям наш чоловік і єму грозила 7.500 К, крім, розуміє ся, всяких повітових
смерть або тяжка вязницн, колиб ав- субвенции, які ухвалюють повітові ради навіть
сгрийскі війска не здобули були Львова. у східно-галицких, руских повітах. Разом ви
Еміненцию кардинала Сильвестра, що так носить се 12.500 К краєвої субвенциї на польщиро займав ся нашою Церквою і на ского „Зокоі-а". Натомісць рускі „Соколи" ді
шим народом, зневажили плюгавим спо стають доси всего па всего .500 К субвенциї,
собом у Відні таки наші „леґінї" і мо- з яких львівский „Сокіл" одержує аж 200 К!
лойцї. На 6. Е. Митрополита Шептицко А коли прийде петиция «Сокола» на дневний
го кинув каменем до льокалю »3орк наш порядок сойму, то певно скаже перша польска
„маладєц'ь“ а в »Дїлї« піддержуванім сеймова більшість, що «Русинам ростуть апе
духовеньством, накинув ся нечуваним спо тити». А тимчасом руский «Сокіл», який обсобом україньский редактор. Преосьв. Кон нимає 21 Гімнастичних філій і до них виси
стантина, Григория і Сотера плюгавлять лає делегатів для урядженя діловодства і вве
також наші часописи. Мимоволі прихо дена науки Гімнастики, видає фахові підруч
дить мені на гадку вислів одного чесно ники для Гімнастики, устроює Гімнастичні
го сьвященика. — Розмовляло ся про курси для учителів Гімнастики і виобразовує
мучеників. — В часі розмови сей ческий їх до державних фахових іспитів — той „Со
отець каже так: »ми, Чехи, найліпше ро кіл" домагає ся в своїй петициї до сойму
бимо, ми собі самі творимо сьвятих. Ин тілько 1000 К субвенциї! бще гірше має ся
ші народи висилають єпископів та сьвя- справа з пожарним Сокільством, бо на него сойм
щеників до диких народів і там они до не дає нічого! А львівский „Сокіл" має прецінь,
перва діставали мученичий вінець.
як відомо, 390 пожар, філій, перевів від року
Ми робимо ліпше. Ми св. Вячеслава 1903 поверх 200 пожарних курсів і люстраций по
скинули з моста у Велтаку і вже маємо селах, розсилає філіям даром друки, потрібні
мученика*.
до оенованя і ведена товариства і дає накла
Справді! Ми в переслїдованю с в о їх 1ди на фахові видавництва з обсягу пожарАрхиєреїв наслідуємо жидів, що майже ництва. Однак польска більшість соймова дає
всіх своїх пророків поубивали, крім Ілиї, на польский 2\уі^гек оскоіпісгусії вігаіу роякого Г. Бог особлившим способом по іагпусЬ ллє Ь \ уо\лчє 10.000 корон, а що той
кликав до себе. Т а щоб нас не стрітила „Хи’і^гек" хотяй є чисто польский, називає
за се доля жидів! Пора вже нашій су- себе „кга^ому", то се вистарчає соймовій більспільности опамятати ся і кликнути го шости, щоби відмовити рускому „Соколови"
лосно: »проч зі зрадниками Церкви і на- всякої підмоги, бо мовляв: єго вже не треба,
рода«. Але не лише що треба так кли коли є „ги-і^гек". Отже наш пожарний «Со
кнути, але треба і так зробити. На се кіл» подав ся тепер о 8.000 К субвенциї! Чи

можна вже скромнїише? — а побачимо, яку на се простити, бо фонетична правопись ві- веїх хиб не зазначував, а натомість звернув
дадуть ему відповідь. Велику надію кладе дорвала кацапам ґрунт при туманеню несьві- увагу на шкодливі в популярній книжці «на
»Сокіл» на те, що промовляти за сокільскою домих мужиків однаковою правописию з Мо віть тіпоґрафекі помилки», про які згадує
петициею приняв ся голова україньско руского скалями. А на адресу Б гіепиіка можна лише д. Піснячевский. Колиж тепер мова зайшла
соимового клюбу др. Евген Олесннцкий і він сказати, що треба не мати глуздів в голові, про национально-культурне значінє та за
представить досадно соймовим менерам ту аби на серио твердити, що фонет. правопись слуги Істориї д. Аркаса, то щоб не давати
кривду, яка діє ся руско.чу „Сокільству" під могла мати лихий вплив на суспільні справи. приводу до хибного товмаченя моїх поглядів
зглядом краєвої підмоги, черпаної з податко
— Непорядки на зелїзницї. В Турцї к. Стрия як рецензента (як се зробив д. Піснячевский),
вого гроша обох народів. Пожарним »Соко закуплено онодї 17 волів для горальнї в Хо- мушу пояснити, що вважаю появу сієї Істориї
лам» розіслав львівский »Сокіл« блянкетн пе- росткові. Воли замкнено до невідповідних во явищем в нашому национальному житю бе
тиций до підписуваня. На жаль, коли перед зів призначених для коней, через що на стациї зумовно відрадним, а для справи национальдвома роками »Сокіл« був в змозі внести 150 Підвисоке 3 воли вискочили з воза і гіолома- ного відроджена користним, хоч особисто не
сокільских петиций з 9.600 підписами членів, ли собі ноги. Заряд зелїзницї казав волів до солідаризуюсь зовсім з її хаотичною ідеольоґією
то сего року надійшло доси всего 110 пети бити, а решту замкнено направду так, що всі і з далекими, несимпатичними для мене риса
ций з 6.000 підписами. Чи решта пожарннх 14 подусили ся, заки доїхали до Хоросткова. ми та тенденциями, що подекуди проскакують
♦Соколів» добровільно зрікае ся краєвої запо Тепер заряд зелїзниць буде мусів заплатити у книжки (напр. вся ося „різанина", оповіданя
моги з власних податків? Петициї можна ще 5.000 К відшкодованя.
про Гладкого і т. и ).
надсилати до львівского „Сокола”, ул. Руска
Відрадним явищем — появу Істориї д.
— Отворенє кухарскої вистави у Львові на
ч. 20, а їх можна буде єще долучити до збір ступить 3. жовтня с. р.
Аркаса, називаю тому, що вона сьвідчить про
ного соимового поданя.
- - Ще в справі »1сториї України» М. Аркаса. зріст национальної сьвідомости серед тих вер
— „Учительсна Громада". Статут товариства В 199 ч. «Ради», у відповідь на замітку д. стов україньского народу, що досі стояли одучителів виеших шкіл „Учительска Громада" Піснячевского в справі рецензий істориї Арка далїк від сьвідомого нациоиального житя; а
приняло міністерство до прихильної відомости са в „Л. Н. Віетнику", оден із рецензентів, д. користною сю Історию вважаю не тільки то
рішенєм з дня 16. червця 1908 і дотичну ре- Липиньский, подає пояснене до своєї рецензиї му, що немає кращої, як каже в кінцї своєї
золюцию переслало дня 30. червця 1908. до і запевняє рішучо, що істория Аркаса, мимо статі д. Піснячевский. але й тому, що вона з
Ч. 20.455/08 до намісництва. Хоч намісництво єї хиб з наукового погляду, для справи нацп- специфічною ідеольоґією служить переходом
ще доси не доручило підписаним на статуті онального відроджена корисна". Подаємо в від ідеольоґій „отечественньїх'ь исторій" і вся
резолюциї міністерства, то з уваги на згадане цїлости се пояснене д Липиньского і виж и ких инших „Ерусланч, Лазоревнчей" (ідеольо
рішене міністерства і обовязуючого закона даємо пояс.неня другого рецензента проф. Гру- ґій дуже що міцно закоренілих в верствах
статут товариства має вже законну силу і нве- шівского, чи він обстає при своїм погляді', що середньої україиьскої буржуазні), до ідеольоґії
деню товариства в житє не стоїть уже ніщо стория Аркаса „некорисна", а зглядно «шкі сучасного сьвідомою україньства. Мені здаєть
на перешкоді. З причини пануючої шкарляти- дливая не лише з наукового, але й з нацио- ся, що Істория д. Аркаса поширить ся там,
ни і сРізнених вписів у львівских школах не . нал ного і просьвітного погляду. — Ред. Русл. куди майбутня, добра, відповідно до ідеольоґій
могли перші загальні збори, як се первісно і »В ч. 192 «Ради» д. Піснячевский в свойому теперішньої більшости сьвідомих Українців
проектовано, відбути ся в днях 20. і 21. ве фейлетоні порушує важну справу националь- популярно написана Істория (а її нам дуже і
ресня і відбудуть ся Невідклично В ДНЯХ 1-І 2. но-культурного значіня «Істориї» д. Аркаса, дуже треба') не хутко ще дійде, або може й
падолиста с. р., а се тому, щоби уможливити твору для нашої переходової доби досить ти- ніколи не дійде. Серед сих верстов українь
членам товариства як найчисленнїйшу участь оічного. Привід до сього фейлєтона дали д. ского народу, серед сих запущених, кажучи
в перших загальних зборах. Програму зборів Піснячевскому рецедзпї на згадану Історию словами д. Піснячевского, „рідних перелогів",
подасть ся в половині жовтня до прилюдної проф. Грушевского і моя, поміщені в VIII кн. які тільки й можна орати „плугами старої си
відомости. Всякі письма о близші пояспеня як »Л. Н. Вістника». З огляду на ширше значінє стеми", бо для „нових" вони ще, або може й
і зголошеня в члени належить посилати на порушеної д. Піснячевским справи, вважаю з івеїм, нездатні, будитиме вона безперечно
адресу секретаря статутового комітету Юлїяпа аиростувати чисто субєктивну гадку д. Пісня (Як на се маємо докази) национальну сьвідоСтефановича, учителя філії рускої академіч чевского, неначеб я в своїй рецензиї „наки мість. Бажаючи нациоиального відроджена ці
ної ґімназиї у Львові в „Народнім Домі" при нувсь на творця і на редактора істориї Укра- лого україньского народу, а не тілько певних,
ул. Вірменьскій ч. 2, на НІ. поверсі. — Від Їни-Руси мокрим рядном», а значить, і саму перейнятих однаковим сьвітоглядом сучасного
статутової орґанїзацнйної комісиї Товариства Історию признав нічого не вартою. Таких ви україньства, єго частин, думаю, що діло, яке
учителів виеших шкіл „Учительска Громада". сновків на підставі моєї рецензиї, поміщеної робить і довго іце робитиме Істория д. Арка
— Вирвав ся як голий з конопель Бгіеппік у „Віетнику" зробити не можна тому, що в са, діло для сього відродженя корисне".
роїзкі забрав голос про... руску правопись і ній я тільки показую (а не «висловлюю")
В. Липинський.
каже, що «без найменшого сумніву фонетика фактичні, на мою думку, хиби та фактичні
— Холера в Петербурзі'. Вчера занедужало
причинила ся дуже до згайдамаченя переваж заслуги (форма викладу, так, особливо мова і на холеру 392 особи, а померло 154. Всіх хо
ної части рускої суспільности в Галичині', а т. и.) популярної істориї д. Аркаса. Підкреслено рих на холеру в Петербурзі є тепер 1692 осо
се тим чином, що присвоїла їй витвори гай- слово „популярної" тому, що з наукового боку би. Між иншими захорувало на холеру 29 вида.мацко-анархістпчної літератури закордон хиб в Істориї, як се зазначає проф. Грушев- хованків воєнної школи. Холера не поминула
ної, яка стала ся одиноким і виключним кор ский, можна знайти значно більше; але, д и  також царскої резиденції в Петергофі, де бу
мом духовним рускої молодїжи в Галичині». влячись на сю Історию, як на книжку попу л о д о с и 27 випадків сеї пошести. Також в
Так само говорить „Ґалїчанїн", але ему мож лярну. а не як на „науковий підручник", я сих Царскім Селі занедужало кілька осіб на холе-
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Лист Осипа Барвіньского до Ізидора Воробкевича,

писаний 13. жовтня 1869.
(Дальше).
Прохав я Тебе ще в липцю о перебаченє — забути усе, що сталось а повернутись
до мене нз тим тетлпм серцем, з яким Ти
давнійше до мене повертав ся; так годі ма
буть нині діждати ся вже більше такоі тцирости до мене від Твоєі особи, як колись між
нами була; „годі", здаєтця мині, чую від
Тебе. Так нічогож мині робити, бо в мині не
вигасла, а ще більше взгоріла., та приятельеза любов до Твоєі особи, и мучить вона ме
не що раз більше и грезе сумління за ті по
гани листи, уражуючі всякі приятельскі чутя.
Я не витерпів, недіждавшись від твоєі особи
перебаченя свому молодшому братові, що по
чув ся бути визним и просить пощади — не
витерпів я и пишу знов, хоть знаю, що ду
маєш о мині яко про ледачого чоловіка. Не
думав би Ти, мій Друже Єдиний, нічого злого
про мене як би знав моє прикре положеннє,

котре уже рік цілий майже ні трохи не зміняєцця. Написав би Тобі усе, розяснив би як
та що, колиб такі річи по листах писати го
дилось. Вислухавши отти річи, Тиб мимоволі
скрикнув, що я „безталанний". Нехайже отце
буде намість екскузи мого писання до ТвОєі
особи, нехай не вдивує, що я смію изнов пи
сати до того приятеля, котрого я так тяжко
уразив, що и пробачити мині не хоче.
А тепер, мій братіку, мій Єдиний, поси
лаю Тобі книжки, що брат Олександре мині
лишив: Конотопську Відьму, Козир-Дівку. От
тобі й скарб и Добре роби — заразом и по
клін нід его. А від себе посилаю Вовчка 1І-ий
том и засилаю вШгике сиЙсйби за вижичення.
При тий сносібности посилаю одну книжку,
де єсть Твоє оповіданнє и желаю Тобі від
щирого серця, щоби уся вона наповнилась
хорошими Твоими поезиями та оповіданими
на славу усій України. Посилаю також частиу ндуми „князь Ярема", с котрої перший вступ
був у Правді печатаний, за що Ти дуже на
мене вгнівився. Посилаю отже хоть частинку
сеі думи и прошу Тебе, переглянути іі Коли
вона так зроблена, як би Ти сам іі написав,
то прошу дуже, не віказуй ся від того, своє
имя підписати и узнати іі за свій власний
утвір. Як же ні, то прошу мині іі назад звер
нути в позволити міиі сю думу за свій утвір
узяти. Кінця сеі думи не посилаю, бо затри
мався я на именах Денджа, Остап и не знаю
певно дальшого походу и місця боїв Кривоно-

са з Яремою. Незабаром прочитаю Хмельнищену н докінчу сю думу.
Хотів я посилати и «Циганку» (переро
блене оповідане з „над Бистрицею") так за
чав усю книжку й Олену переписувати и ще
переписати не всиів. Вправді дав я до Редакциі „Циганку", оецбяо переписану, однакож
скажу, що встрнмали ся з друкованнєм, бо
там через помилку богато при відписі поопу
скано.
Писав би я ще більше, бо у мене нови
нок ціла потреба, так щоб коли тепер занятий справами громадськими — отже лишаю
се, як присилати буду „Циганку й Олену", а
се наступйть п е в н о до місяця, хібаб мині,
щось н а д з в и ч а й н о г о перешкодило в ро
боті.
Кіньчуж на сей раз мій лист и ще раз
поповняю прозбу, прости мині, мій Друже, не
гнівай ся за те, що сталось—забудь мині усе
и понови нашу приязь — и озовись хоть слів
цем до мене, а я остаюсь завсіди щирим
Твоім приятелем
Осип Барвімьский.
Листи до мене р з к о м а н д у й , щоб пе
вно до моіх рук доходили, бо тут в семінарі
унаходятця такі люде, що хотілиб мої листи
читати, як се було вторік’.
Львів, 13. в депь Покрови 1869.

■і
ру. До великих розмірів, яка прибрала холера,
причинила ся безрадність і бе'зчйнність сані
тарної ради міскої. Она не подбала анї про
бараки для недужих, анї про вози до перево
зу хорих, анї про ліки. На цвинтарі має лежа
ти поверх 100 мерців не похоронених.
— 500-лїтний ювілей свого істнованя обхо
дило місто Чернівці. День перед сьвятом при
брало місто сьвяточний вигляд — всюди ма
яли на вітрі краєві і национальні хоругви. Та
ювілей не міг вдати ся так, як сего всі сподївали ся, бо вже рано зачав падати дощ,
який за кождим разом змагав ся. На ювілей
приїхали чужі гості, між ними віцебурмистр
др. Саре з Кракова та др. Ашкеназе зі Львова.
По привитапю наспівших гостий передано почетний дипльом бурмістрови бар. Фіртови, а
опісля доконано посьвяченя міскої хоругви, до
якої пані поодиноких насодностий (в імени
Русинів п. віцемаріпалкова Стоцка) прибивали
ленти о национальних барвах. Вечером відбу
ло ся в міскім театрі сьвяточне представлене,
в якім брало участь і ругке товариство «Боян« вдачно виконаним »короводом«. Представ
лене закінчив живий образ укладу ради. З а 
хара. Закінченєм ювілею був величавий равт
в салі засідань міскої ради, на якім явили ся
представителї властий з президентом краю др.
Бляйлєбеном, репрезентанти преси, товариств
і чужі гості.
Оповістки.
— Зміни в староствах. Намісник переніс
старосту з титулом і характером радника на
місництва Антона Шидловского зі СкВлата
до Стрия, покликав старосту Льва Річіого зі
Старого Самбора до служби в намісництві,
переніс старосту Станислава Коритовскрго з
Коросна до Ж овкви і старосту Емиля Чапельского з Домброви до Коросна: покликав ста
росту Гіровнима Заградника з Косова до служ
би в намісництві, переніс старосту Едму.чда
Станиславского зі Зборова до Товмача, поручив старшому комісареви повітовому Івано
ви Мондзєлови, управу староства в Домброві,
старшому комісареви повітовому Володиславови Красуцкому управу староства в Зборові,
секретарови намісництва Адольфови Пясецкому управу староства в Старім Самборі, секретареви намісництва Емануілови Бохеньскому
управу староства в Скалатї, секретарови на
місництва др. Гуґонови Шварцови управу ста
роства в Косові і секретареви намісництва
Викторови Ридльови управу староства в Тар-

нобжеґу.

Галицкий сойм.

Бистрицї, другий в справі будови мосту на
Дністрі ■коло Журавна-. Оба бесідники ужива
ли народної мови з деякими висловами зі
словаря „брідскої паламарщнни".
Засїданє скінчило ся о год. 1’/2 по гіол.;
слідуюче нині.

Лїкар внутрішних недуг

Зр. ДОирои Захлялий
мешкає тепер

при ул. Зїморо&ича ч. 5. у Дьбобі.

Телеграми
з дня 24. вересня.
X

В книгарні Тов. ім. Ш евченка можна
купити:

♦
X

Будапешт. Болгарский кн. Фердинанд з
жінкою прибули ту вчера зложити нашому X 1) Розважаня про терпіня І. Хр. — Ул. *
♦
о. Е. Гузар. — Ціна 1 К без п. пер. ♦
монархови желаня з нагоди ювілею. В честь ♦ 2) Розважаня про терпіня І. Хр. для ♦
гостий відбув ся на замку в Будї Талевий
шкільних дїтий. Ул . о. Е в. Гузар.
обід.
X
Ціна 50 с. без п. ночт.
♦
Відень. Міііа^з 2і§- доносить, що наслід X 3) Боротьба Дрепера з вірою. Я. Л. — ♦
Ціна 40 сот. без п. почт.
X
ком любляньских розрух_ів нїмецкі студенти ♦
рішили не допустити до впису всіх взагалі
славяньских студентів на віденьский універ
ситет.

X

Товариство взаїмних обезпечень

НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
Готель, рестяврация і карярня — ріг ул Сикстускої
і Косцюшка у Львові.

Приїхали дня 23. с. м.: Михайло Рудий,
Стрий; о. Григорий Мороз, Бориня; Антонина
Левандовска, Краків; Анна Лопатиньска, Коиичинцї; о. др. Василь Левицкий, Сокаль; Єлена
Раставецка, Чернівці; Йоеиф Хомишин, Чер
нівці; др. Еміль Савицкий, Тернопіль; Лука
Салїчук, Розджалів; о. Михайло Раковский,
Букачівцї; о. Василь Демянчук, Хлопівка; др.
Максимілїян Френкель, Журавко.

Вийшла нова книжна Мойсяе
Гала: С ь в я т и й С т е « а н
перший мадярский король, з многими образ
ками. Ціна 80 с. Можна дістати в книгарні
Ставропигийского Інститути а також в Угнові
у І. Біликч, ц. к. професора ґімназиялі ного

Аґенти корабельні
бок побічний. „Окрент" (корабель), бюро дневників Вухштаба, Львів.
(9 -Ю ).
Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках,
торговлях і крамницях лише туток і паперцїв
з першої галицко-рускої Фабрики Евгена Білінь
свого в Збаражи.

3 . доходу сеї фабрики йде 35°/0 на бу
дову церкви в Сеняві, 1О°/о на ніколи і бурси
тов. педаґоґічного, а 5°/0 на сироти і вдови
по сьвнщениках.
Держім ся поклику:
Свій до свого!

..Днїстер"
у Львові, при улицї Рускій ч. 20. (дім власний).
приплав обезпеченя будинків, всяких річий домашних і господаревих, збіжа і паші против
шкід від пожару.
И Іиоди
ліквідує і виплачує «Дністер«
а найбільшою скоростию. Оцінка шкід відбу
ває ся в присутности 2 господарів членів.
Дотепер виплатив «Дністер. 15.885 відшкодовань в сумі вісім і пів мілїома корон.
Зиск по скінченім році звертав ся чле
нам. Звороти за р. 1906 і 1907 виносили п >
10 при.
Банк краєвий у Львові і в Чернівцях, Ка
са ощадности у Львові, Руска Щадниця в
Перемишли приймають поліси „Дністра" при
удїлюваню позички.
На житє можна обезпечатп ся через
„Дністер" в Краківскім Товаристві.
Аґенциї «Дністра» находять ся в кождім
місті і в многих селах; там, де еще не ро
бить ннший агент «Дністра», можуть пись
менні селяни старатн сн о уділене аґепциї.
До тепер заробили аґенти 1,142.108 корон
провізні.
Фонди Товариства 31/12 1907:
Фонд резервовий
К 1,003 364 —
„ резерви премій
„ 613.720 —
„ спец, на звороти
„ 50.939 —
„ на ріжницю курсів
„
3.437-—
„ резерви специяльної
„ 35.000 —
„ емерит. урядників
., 218.364’—
инші фонди заосмотреня
, „ 40.000-—
Разом сума К 1,964.824'—
Селяне! асекуруйте ся від шкід огневих!

Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1908.
До Львова

приходять 3

рано перед
пол.

ПО

пол. вечер

В

ночи

550
8 55
130
5-45
9-50
літературний й громад- Кракова
—
СКий тижнивник, попу Кракова
7-25
9-50
840
2 ЗО
—
—
—
_
Ршрева
1-ю
7.20 1200
5-40 10 30
215
По відчитаню петиций та внесень, між лярно редаґований, виходить у Київі під ре- Підволочнск
дакциєю 0. Косач (Олени Пчілки). Коштує Черновець
—
8-07
5‘57
205
9-30
якими були внесеня нос. Кивелюка в справі
—
—/
—
—
річне 6 рублів, піврічно 3 руб. Адреса: Київ, Черновець
12 20
доповнена постанов громадских законів і за Благовіщеньска ЬІг. 97,
—
—
_
_
Станиславова
5-40
—
—
_
_
кони про повітові репрезентациї, соим відоКоломиї,
10 20
__
Стрия
7-29 11-41
350
11-00
слав дотичними комісиями справозданя кр.
—
Пустомит
7-29 11-43
350
п-оо
вид. що до петиций кількох міст зах. Галичи
_
Самбора
800 ю-зо
200
910
ни і приступив до вибору 12 ревідентів. З ру_
Любіня
8'00 ю-зо 200
9-Ю
_
—
ских иослів вибрано ревідентами сеймовими. 1 І П Г П П Л найкрасшої якости, щоденно сьвіжо Рави рускої
7-Ю 12-40 4-50
Янова
п и і р а д зриваний, 5 кільоґрамова пачка
8-26
1 15 600
9-25 10 10т
Кивелюка і Тим. Старуха.
Врухович
—
7-Ю
12-40 4’50
8-20
З дневної черги мотивували свої внесеня їгапсо З К 50 сот.
Врухович
—
——
845
Ь. А И пеи, У егзесх 4. Ііп й а г п .
о розширене краевоі автономії пп. Саре і Ш®Зимної води ’
5’50 7-25
1-Ю 5-45 9-50
цель; п. Долїньский жадав перемінена ПІ.
Зі Львова
по
В**
рано перед
польск. гімн, в Перемишлі на зреформовану
пол. полуд вечер ночи
відходять до
ґімназию реальну, пп. Тертіль і Баталія про
мовляли за перетворенєм висшої реальн. ш ко
Кракова
3'50
8-25 2-45 7 0 0 11.15
ли в Тарнові на ґімназию нового типу, нос.
—
Кракова
7-35 1245
612
8.40
—
_
_
—
Мариєвский за отворенєм ґімназиі нового ти
Ряшева
з-зо
ІІ1ДВОЛОЧИСК
620 10-40
7-45 11 10
2-16
пу в Величцї, а п. Цєньский за такоюж гім- для урядів парохіяльних, громадских, читалень,
—
Черновець
640
9-35
10-38
223
назиєю в Чорткові. Пос. Куровець мотивував
„Соколів", „Січей", зарядів шкіл ітд.
—
—
—
—
Черновець
250
своє внесене в справі вивднаня в скарбі су—
_
_
_
Станиславова
2-40
виконує як найліпше, чого доказом численні
—
_
—
_
ровицї або сільних омолів для всіх громад
Коломиї
6-03
признаня
—
Стрия
7-30
2-25 6 42 11-25
калуского повіта. Всі сї внесевя переказано
—
730
2-25 6-42 11-25
Пустомит
дотичним комісиям.
4— 1045
Самбора
600
9 05 4-00
—
В дальшім ході нарад пос. Куровець про
Любіня
600
905
400 10-45
—
Рави рускої
614 1105
7-Ю 11-35+
мовляв за своїм внесенем що до прискорене артистична робітня ритівнича у Львові,
Янова
9-15 1-351 3-35 6-30
658
реґуляциї гірских потоків в Калущинї і в
—
—
—
Врухович
7.21 И ’05
справі украевленя . дороги з Калуша до Ж у - ул. Пароля Людвика ч. 29. (Пасаж Оранжа).
—
Врухович
6-14
335
7-Ю 11-351
Зимної води
равна. Внесеня поручено комісиям. Між ин350
8-40 з-зо 735 1115 1
(18—?)
шими промовляли вчера також пп. ГанчаковЗАМІТКА: Поспішні поївди печатані товстим дру
ский і о. Сеник, перший в справі реґуляциї _
ком. — Поїзди їдучі дише в недїдї означені

Засїданв з дня 23. вересня 1908.

Р іЛ ІІІій
г ІД П И И

І/п о й
п р и и

Курацийний і столовий ви-

Печатки металеві і кавчукові

Д. В а й с

Видав_і відповідав за редакцию Семен Ґорук.

З друкарні В. А. Шийковского.

