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>Вирвеш ми очн 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. Шашкевнча.

та варварства, та більше вірити в куль
туру і працю, як в середники терору, ко
трі в розпукою і поглублюють лише проI пасти та виповняють сі пропасти гадю
ками на цілу вічність!

Річник Хіі.
Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвят
О 5‘ 1 год. пополуднії.
Редакция, адмінїстрация і
експе'дпция >Руслана< під
ч. 1. пл. Домбровского (Хорунщини). Експедиция місцева
в Аґенциї Соколовского в
пасажі Гавсмана.
Рукоппсп звертав ся лише
на попереднє застережене.—
Реклямациї неопечатані в
вільні від порта. — Оголо
шена звичайні приймають
ся по цїнї 20 с. від стріч
ки, а в >Надісланім« 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесенн по ЗО сот.
від'стрічки.

рен есен я
о б стр у к ц и ї
до
д е р ж . р а д и. Оден з проводирів нїмецких радикалів висловив ся, що Німці
тому не боять ся ческої обструкциї в
держ. раді, бо самі Німці там дальше
(Конець).
будуть вести почату в ческім сой мі обОтакі погляди висловлювали ми не- струкцию. Тепер, говорив він, мусимо по
Вказавши д-роки Тр-му, що треба
мати відвагу до великих річяй, до про і раз, взиваючи до орґанїзациї і до орґа- ставити порішене ческо-нїмецкої справи
на д ві
голошена солідарності] угнетених наро 1нічної культурної праці, але зустрічали і перевести п о д і л к р а ю
н а ц и о н а л о н і ч а с т и. Як в 1897
дів, назначує, що до такої політики тре ся лише з глузованвм, що се політика році було нашим окликом: геть з язико
ба — довгого віддиху, а радикали при сервілізму і опортунізму. Нехай отже за вими розпорядками, так тепер нашим
гадують своїми окликами і погрозами тямлять собі ті панове, котрим варварскі кличем повинно бути: перше лад в Че
того Німця, що кричав у своїй кнайпі: галабурди видають ся одинокими спосо хах, а до того часу не буде ані сойму
суспільне питане мусимо розвязати, хоч- бами до осягненя нашої народної рівно ані парламенту !<
Отеє став найпевнійшим доказом, що
би ми мали тут сидіти до півночи! В. правності], що говорить В. Фельдман, а
Німці не хотять допустити до виборчої
Фельдман докоряв д-рови Тр-му, що він говорить він те саме, що недавно також реформи і тому ведуть обструкцию і гро
в анкеті, устроєній Кгуіук-ою, заявив ся висловив П е р н е р с т о р ф е р в ІТкга- зять нею держ. раді. На всякий спосіб
проти автономії ГІольского Королівства, іпівсЬе К.шнІ8сЬаи, дораджуючи руским гарні вигляди для краю і держави, де
в користь росийского централізму, хоч послам виступати п а р л я и е н т а р - такі галабурдники як Вольф еі сотр.
був ще засадничо за независимостю Поль н и м и с п о с о б а м и і з д о с т о ї н ь - починають верховодити!
Урядова УУіепег
оповістила відщі — що опісля усунув ся з »тактич- с т в о м!
ручні письма цісаря в справі влучена Босни
них< причин від антипрускої манїфестаГодить ся і се затямити, що каже і Герцоґовини до Австро-Угорщини. Доти
циї, а відтак пішли потоки рекримінаций наостанку В. Фельдман;
чні письма цісаря до президентів міністерств
бар.
Бека і д-ра Векерля звучать: Я уі неґациї. „Ставте тим способом на най„Щирім переконане, що справа віль
низшім щебли „народного самолюбства", ної Польщі є тісно звязана із справою важав за відповідне розтягнути право
а тим способом не дійде до федералізму, вільної України-Руси, що одна і друга мові зверхности над Босною і Герцего
виною і примінити право дїдицтва мого
ані до порозуміня. Вже послїдовнїйшим можлива в лише в справді демократич
Дому до тих країв та надати їм рівноча
був Будзнновский з своєю девізою: чим нім устрою, не визискуючім ні народу, сно конституцийні урядженя. Залучаючи
гірш е — тим ліпше!"
ні чоловіка, ані праці, робім се - а бу Вам рівночасно відпис моїх відручних
І’уско-польске питане, каже В. Фельд де зростати сьвідомість, кріпшати воля і писем, які також з того приводу поси
ман, не в місцевою справою, а мав вель творча здібність, хоч (така вже доля люд- лаю до міністра мого Дому і заграничних
справ та до спільного міністра скарбу,
ми далекосягле значінв і тому також Р у  ских справ) н о б і д а н е м о ж е й т и взиваю Вас, аби по думці § 5. зак. з
сини повинні підготовляти підвалини в т а к и м с к о р и м к р о к о м , я к н а  дня 22. лютого 1880 р. Дн. д. з. ч. 18
сусиільности, вилізти з львівского багна, ш е б а ж а н е (щож, коли у нас мусить зарядили, то треба в цїли внесена подріі промовляти до народу, до обох народів бути або всьо, або нїчо і то відразу і бних заряджень в державній раді*. Р і
иншою мовою! Тимчасом з погроз ради тому звичайно кінчить ся тим, що з ве вночасно вийшла цїсарска проклямация
до народів Восни і Герцоґовини.
калів не сила промовляє, але розпука і ликого шуму — н їч о !)
длятого Фельдман радить не попадати в
Заграниця.
зневіру, бо она може зродити події, ко
В Т и р н о в і , старинній столиці
трі спільну, руску і польску будучнну,
Б о л г а р и і, склала ся в неділю вель
огляд
відсунуть на довгі літа.
ми важна подія, п р о г о л о і:: е н є
В
ол г ар и і с а м о с т і й н о ю д е р 
В сій хвилі, каже Фельдман, важить
ж
а в о ю , а кн. Ф е р д и н а н д а б о лАвстро-Угорщина.
ся доля народів, довершуй ся пересиленє
гар ск и м царем .
в цілій Славянщинї, творить ся добір
Ч еске
п ересилен в
тривав
Тим способом розірвала Болгарин
природний сил. Громадять ся сили дивно дальше. Мінїстер Прашек пересправляв останню звязь, яка її лучила з Туреччи
го ладу і визиску, а окремо прихильники з керманичами ческої політики, щоби їм ною. З великим напруженем жде тепер
нового жити, опертого на праці, ідеї сво пояснити наміри мінїстра-президента бар. весь політичний сьвіт на те, що супроти
Б е к а , котрий прибуде до Праги для сеі події почне Туреччина.
боди і рівноправності! народів. Сі нові
здїйсненя с т а л о ї к о м і с и і у г оЗ Ц а р г о р о д а звіщають, що Ту
сили ще не зорганізовані, але они є. д о в о і. Орґан хлїборобників ческах реччина бажає обминути війну і лише в ,
„О тж е'не виходіть напроти сеї зірниці з Уепкоу заявляв, що подорож бар. Бека такім случаю її виповість, наколиб в Ма
піснею розпуки, котра родить події роз до Праги, бодай що до Чехів, може мати кедонії проявили ся заворушена. Тридерпуки. Великим і справдешньо людским лише інформативний характер, бо Чехи жавний союз буде держати ся в сій
гадкам треба промощувати шлях з оби- не можуть в нічім уступити і не уступ справі однодушно, а останні зїзди бар.
лять. П агоїпі Роїіііка запевняв, що ще Еренталя з Тіттонїм і секретаром Шеном
двох боків, організувати ся по обох бо протягом сего тижня рішить ся доля
неперечно приготовили порозумінє в тих
ках, пізнавати ся обопільно, прилюдно правительства. К агоїпі Ьіеіу взивають на справах. І т а л і я запевняв, що не має
розправляти, щоби вияснити свої кривди, основі заяв многих рад громадских, що ніяких заборчих намірів на Балканї, а
домаганя і напрями, словом і пером, о- би ческі посли не робили ніяких уступок буде берегти лише своїх матеріальних
інтересів і поступати ме в порозуміню
дній і другій сусиільности, се, Ч О І’О не нїмецкій обструкциї.
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з Берліном. Тимчасом Анґлїя, Франция і
знає, а іменно: справу автономії народів,
в н и к а р с т в о вже наперед не віщув Росия підготовляють якусь спільну акфедералізму, нропорциональних систем ніякого успіху змаганям мінїстра-прези
цию, але колиб навіть дійшло до війни
голосованя. Радить отже з цілою силою дента. В нїмецкім радикальнім таборі за- між Туреччиною а Болгариєю, то она
нищити бациль загорілости і засліплена нимають ся тепер пильно справою п е- буДе зльокалїзована. З Петербурга зві-
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щають, що Росня вимагатиме при ревізиї Берлїньского договору відчинена Дар
данелїв.
В Б о л г а р и ї з нагоди проголо
шена независимости панув незвичайне
одушевленє. В Софії відбула ся ілюмінация, а тисячна товпа з війсковою му
зикою устроїла манїфестациї перед ди
пломатичними заступствами держав і пе
ред палатою князя. Явив ся наслїдник
престола (бо цар Фердинанд був тоді в
Тирнові) у вікні, промовяв до народу і
закінчив окликом: най жив болгарске
царство!
Р о с и я виступить з предлогою ревізиї Берлїньското договору.

В кінці зауважити мушу, що не пи ні собі »Козловщики* та лаполизи, що
сав я се задля того, щоби заслужити за мандати матадорів беруть по „ланитї*
собі на нові аплявзи >Дїла< і єго кори від своїх же і служать панам.
феїв. В 74. році житя вже за пізно тро
Тим то надіючись як найскоршої
хи дебют розпочинати... Від 1848 року розлуки, перші побажали при помочи на
почавши дивлю ся тверезим оком на ших зрадників знищити двайцятьлїтний
все, що у нас діє ся — бачив розлич- наш доробок над народом, а другі поба
ного рода еволюциї серед нашого наро жали вкорінити свої ідеї в нарід і по
ду, лише не бачив ніколи такої вражди працювати для >бєлого царя*, для общенеутомимої супротив Бога і закону бго русскої ідеї. Дотепер бо окрім КІЛЬКОХ
сьвятого, як се нині бачу, не бачив та агітаторів платних з Бродів серце наро
кож такої лютої ненависти супротив тих, ду було чисте, привязане до своєї Церкви
котрих провидїнє Боже поставило на сто і народности, глухе на всякі ворожі підрожі закони свого сьвятого, котрі зб у шепти так, що наші селяни, вийшовши
дили руський нарід до житя, котрі жер случайно для заробітків до Росиї, перетвували майно своє на здвигнене єго ін крадались через границю, щоби тільки
ституций, котрі все і всюди твердо за могли висповідатись після католицкої ві
ним постояли. На таку чорну невдяку ри. А що до народности, то і згадувати
находимо приклади хиба серед диких не треба, всякий москаль б в їм так чу
жителів Патагонії.
жий як і Турок. Се вельми дратувало
Кінчу словами псальмопівця: >Бла- наших надграничних кацапів, тому коли
гословений той нарід, котрого паном їхні амбасадори заробили паньскої ласки,
З Сокальщини.
Бог єго* (Ф. 143) а додаю від себе: попертє міродатних, почали з сего кува
Позбавиш нарід сего ГІана, то ти вже ти для себе каї італ. Перш усього заба
(Пошануймо себе. — Слово на часі).
єсь а він стане дикою звірюкою. Се пи жали отже нанизати зносини з заграніїХочеш приєднати собі пошановок у
шу також на адресу сих панів, котрі у цею і вибрали дорогу через Почаїн. Акдругих, то вжеж перед всім пошануй
нас просьвітними видавництвами зани- ция почалась ранїйше сего року і мала
сам себе. А ту ось що хвиля заявляємо,
мають ся.
проявити ся великим манїфестацийним
що богато слідів татарскої культури а
походом з богомілєм до Почаева і Києва.
О. К. Селецький.
властиво некультурности приостало ся у
Щ> такі були заходи, доказом буде роз
нас. »Русское Слово* звіщає игЬі еі огЬі
мова митрополита о. Антонїя, відомого
ось щ о : »Сам осуде Г уц ул о ві наді» украголови місионарского зїзду в Києві, з
иньским'ь агітатором^. О. Попель изгь
одним нашим молодим унїятским сьвяЗ Брідщини.
ДолГополя хлопами побитьій...* Ну, ге 
щеником. Я к се склало ся, розповімо
ройство не аби-яке! Єсть чимто повели (С пілка всеполяків з москвофілами. Щ о сказав
дальше.
чати ся перед сьвітом і нашим христи митрополит о. Антоній унїятскому сьвящени(Дальше буде).
яньским народом, для котрого ся Газета кови в Лочавві? Дещо більше правди о прогульвиключно видає ся! Хто же сей о. По цг каїцапів до Почаева і Києва. „Волинець* з
пель? Та вжеж Русин, як кождий з нас, Г аличанина під монастирскими мурами в Ноіще добавкою сьвященик. Не радше нам чавві і вго •разоблаченія*. Торжество св. Нова
жаліти, що подібна подія скоїла с я 1), в Берестечку яко репйапі до всеславяньскої ідеї.
якою може хиба тілько сволоч корчемна Наше народне і р елігій н е становище в Брідщ инї за останних 2 0 літ і в 1008 році).
повеличати ся. Сумно і вельми сумно!
що так далеко відбігли ми від народів
Недавно висловив ся оден високий
культурних. Такого рода геройских по
державник про Брідщину отсими слова
двигів богато у нас в послїдних часах
ми: »На вас звернені очи цілої Галичи
склало ся, ось хотяй би ся славна буча
ни і ви єсьте предметом журби многих
— Календар. В ч е т в е р : руско-кат.: Евна руїнах замку галицкого, побите д-ра
державників*. Було се з нагоди голосно фрозини, Пафн.; римо-кат.: Вінк., Бриґіди. —
Дудикевича в часі аґітациї виборчих, а
заповідженоі. прогульки до Почаева і Ки В п я т н и ц ю : руско-кат.: | Івана Богосл.;
вжеж не аби яка почесть стрітила о. Даєва. Нам удало ся вглянути в глубини римо-кат.: Дионі'за.
видяка в »Народнім домі* у Львові, в
сеї цілої акциї і тому хочемо подати де
— Гарні два торжества відсьвяткувала си
тім осередку рускої культури...
які інф ормації ширшому загалови і мі- ми днями тернопільска громада. В неділю 4.
Простіть за слово: Таке поведене
родатним чинникам для виснованя по жовтня — пишуть нам звідтам‘ — посьвячено
то вже крайнє простацтво, котре нам
трібних послїдовностий. Підпольна робо місце під будову нової міскої церкви при ду
Русинам не приєднав пошанівку у дру
та протикатолицка в Брідщинї почала ся же численній участи народу. При сій нагоді
гих народів. Час вже найвисший, щобине від нині. Однакож не набирала она зібрано кількасот корон на будову церкви,
сьмо зориєнтували ся в положеню. Бурніякого значіня, бо по перше не уживано котра чейже вскорі стане завдяки енергії о.
дами корчемними не попремо нашої
єі яко політичного атута. Колиж тільки пароха тернопільского і жертволюбивих і пасправи, тілько її зогидимо і здискреди
подружились наші москвофіли з всепо- триотичних парохіян. Того самого дня урядитуємо в очах розумних людий. Нам
ляками старанєм всіляких Цєньских, ми дили товариства „Боян< і „Громада" концерт
згідно і безнастанно зєдиненими силами
знаючи ідеї кацапів, вже тоді надіялись в честь 60-лїтя Кирило-Методіевского брацтрудити ся треба, щоби нарід морально
всіляких кацапских затій, дарма, що пер тва. Гадка се дуже популярна, тому не диво,
і материяльно піднепалий двигнути, бо
шим їх вибранцем став рогг^йпу віаго- що публика заповнила салю „Міщаньского
тілько тоді будучність наша. Бучами,
гизіп о. Ефинович. Колиж наступили ви Брацтва" по береги. Програму виконано досить
ширенєм зневіри і апостазиї не придба
бори до державної ради а ще більше добре, беручи на увагу короткий час, в якім
ємо ему добра, тілько прискоримо єго
до сойму, москвофіли висунули обох хор „Бояна" мусів підготовитись. Найкрасше
упадок,
менерів і узискали їх вибір з попертєм випали продукциї фортеиянові, які виконав
Гаразд і щ астє тогдї заволодіє в на
Поляків і правительства, Щоби однакож п. Василь Барвіньский запрошений зі Львова.
шім народі, коли тойже научить ся по
діпняти рівночасно дещо і для своєї ідеї, Трудні композициї Лисенка (Моеіигпо сіз-тої),
шанувати закон Божий, бо тогдї тілько
старали ся палочними розбоями промо Новака, Блюменфельда та Шопена виконав
зуміє він і сам себе і других уш анува
стити дорогу своїм ідеям. Таким робом як найкрасше та виказав зрозуміне компози
ти, стане тверезий, ощадний, честний і по
хотіли они за одним заходом знищити тора і велику вправу та техніку, яка сьвідхристияньски повсюду поводити ся зуміє,
роботу Українців над народом, котра за чить про сориозну і богато обіцюючу працю.
словом, в нїм взбудить ся достоїньство
останних 20 літ принесла в брідскім по Публика нагороджувала пянїста за сей труд
чоловіка. Просьвіта і добробут у него
віті великий хосен, а також хотіли при- оплесками та щирим желанєм „Щасть Боже"
заволодіють. — 3 просьвіченим і зажиподобатись деяким міродатним чинникам. таким талантам, Що до вступного слова та
точним народом всі числять ся, з діда
Тим то на жаль дізнали они навіть по- промови то скажемо, що були добре обдума
ми і гайдамаками нікому діло, над ними
пертя там, де не належало. Колиб однак ні і виголошені, хотяй мало посьвячено спо
переходить істория до порядку дневного.
хто думав, що наші хитрі Малороси пі мину самим братчикам, з котрих деяких пе
Вельми доконечно, щоби наше дневшли в службу всехполякам виключно ред самим вінчанем арештовано (пр. Косто
никарство вже раз присвоїло собі хритільки за нїпрощо, так тяжко помиляв марова) а других тяжко покарано. Така згад
стияньску етику, щоби ушановало і себе
би ся. Тому і коли минуло весільне по ка сильно впливав на менше обзнакомлених
і той нарід, котрий заступає. Бо вжеж
хмілля всеполяків з кацапами і ирий- міщан, яких доволі було на концерті. По кон
обкидати болотом і наносити чинну зне
шлось їм у купі жити, коли пригляну церті бавилась молодїж в салі „Бесіди* на
вагу тим, котрі не є з нами одного вілись собі обопільно, почали одні других Дохід „Селяньскої Бурси". Побажатиб, аби
роісповіданя — се не гуманно, се не по
соромитись. Всеполякам ставало соромно, подібні концерти уряджувано в честь Федьхристияньски!
що одружились з медведем, котрого ковича, Ш ашкевича і нр. частїйше но наших
кіхт'ї впились в їхнє тіло, а наші каца- містах. — Р.
’) О. Попель заперечував сю вість, роз пюки, що стілько налаялись Баденюків,
— На будову руского [народного театру у
сівану кацапами. Ред.
соромились признати ся, що они звичай Львові зібрано по конець вересня 206.720 К
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з
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1.535 К 20 с.

чвертьрік припадає віть Лозиньский стоїть в очах Тивоновича в
політиці на рівні з Баденїм, а Будзиновско— Оег МоЬг Ь аі зеіпе ЗсКиШ ідкеїІ деіЬап. го називає „ноторичним і явним руским шпіцГей, гей! їхали в шістьдесятпх роках XIX в. в лем“. Звісна річ, що в нас кождий Русин ро
Холмщину наші сьвященики, Попелі, Цибики, дить ся вже невдоволеаим політиком, тому і
Кринїцкі, щоби повертати на православє вір п. Тивонович чув себе управненим, видати
них своїй Церкві унїятів. Селяни-унїяти в такий острий суд про руских політиків. Але
Холмщинї мали більше серця для своєї Цер забув п. Тивонович на приповідку: Швець
кви чим частина унїятских сьвящеників в Га- знай своє шевство, а до кравецтва не мішай
личинї, здеморалізованих москвофільством. ся! і почав критикувати руских професорів
Холмскі селяни йшли на Сибір, не бояли ся львівского університету, Колессу, Студиньскокаторги, передирались через австрийску гра го і Рудницкого, яких зве „постогнуючими до
ницю до Кракова, щоби в тамошній рускій центами" а поверх сего „Сапіжинцями" і „Баунїятскій церкві висповідати ся і запричаща денївцями". П. Тивонович має вже навіть при
ти ся. А наші сьвященики-еміґранти відкину види. Він твердить, що на унїверситетского
вши совість на бік, при помочи жандармів доцента дістанесь також небавом Старосольпочати московщити і оправославлюватн та- ский, зять Шухевича, а шваґер другого зятя
мошних руських селян. Не помогли баґнети, Рожанковского: оден зять має репрезентувати
не вдіяли нічого засуди на каторгу, без впли ех-оііо україньский социялїзм (хтось прецї —
ву лишили ся наші сьвященики-еміґранти се мусить, щоб Дашиньский і тате Адлєр мали
ред свого духовного стада. Видано закон про і „Русина" на показ); а про другого зятя —
релігійну терпимість і 120 тисяч селян, які написало недавно навіть „Діло", що попросту
уходили за православних, перейшло на латинь- перекинув ся в рогг^сіп-ого". Стільки п. Тиво
ский обряд і стало Поляками. Ликуй, велико нович. Хиба досить на одно число! Не знаємо,
державна Россіє, радуйте ся душі померших чи п. Тивонович такий бездонно зарозумілий,
сьвящеників-апостатів! Се ваша заслуга! А чи... божевільний!
уміла платити Росин своїм вірним рабам— „Народна Торговля" в Сокалї стала отвосьвященикам. Маркил Иопель, що найбільше рена з днем 1. с. м. Склад містить ся в домі
причинив ся до введена цравославя в Холм „Просьвіти".
щинї, не зістав православним єпископом в
— На руский курс ґімназияльний в КопичинХолмі. Єго іменовано архіреєм, членом „сьвя- цях вписало ся 60 учеників самих Русинів.
тїйшого синода" в Петербурзі. Інакшими сло Науки удїлюють два кваліфіковані учителі.
вами сказати: Попеля пустили в дураки! Від Ґімназияльний комітет поробив заходи, щоби
чув се болючо Попель, коли писав до Богда дістати дозвіл властий на перетворене курсу
на Дїдицкого: „Мой другі. Богдан'ь Андреевичт.! на І клясу приватної ґімназиї.
Меня с ь повьішеніемт, перевели ись Холма
— Наука релігії в Римі є в міских і держа
ь'ь Петербурга. Б ег МоЬг Ьаі веіпе ЗсЬиІсІі^- вних школах предметом надобовязковим. Ди
кеіі £еПіап“. (Гл. •В’Ьстникь Народного До вувати ся сему годї, бо прецінь міністром віро
ма» ч. 6. з 1908 р. стор. 121). Так платять сповідань і просьвіти є тепер в Італії оден з
ренегатам і апостатам! А Попель не одинокий, стовпів масоньских, Рава, а президентом м.
якому в сей спосіб заплачено. ГІізнїнший емі Риму бувший великий майстер льожи Вел. Схо
грант Наумович був так одушевлений запла ду, жид Натан. На єго внесене ліберальна і
тою, яка стрінула єго в Роснї, що зажив радикальна більшість римскої ради муніци
пальної знесла науку релігії в міских школах,
отрую!
— Бездонна зарозум ілість, чи може що гір  що викликало серед загалу населеня столиці
ш о го ? Недоспілий кандидат на посла в. Іван велике обурене. Однак державний закон зов
Тивонович видає в Віднї газетку п. заг. „Чор сім не виключає науки релігії в народних
на Рада" і старає ся в ній доказати, що крім школах. Она може відбувати ся. если родичі
него нема більше порядних людий на сьвітї. учеників того зажадають і зобовяжуть ся оВ ч. 13-ім оплював він (уживаємо єго власно плачувати кваліфікованого учителя релігії.
го терміну) зиосеред народовців: Вахнянина, Тимто римскі католики постановили зібрати
Барвіньского, Олесницкого, Володимира і Ми потрібні фонди а складки зберає дневник
колу Шухевичів, Романчука, Нагірного, Це- „Соггіеге (ГІІаІіа". Складки пливуть так ще
гельского та Днїстряньского, яких зве льока- дро, що в двох днях зібрано на ту ціль кіль
ями Баденїх, Шептицких, Сапігів, Дзєдушиц- ка тисяч лїрів.
кпх ітд. Цегельскому закинув Тивонович, що
— Бороди небезпечні для здоровля. Власти
за уступлене з редакциі >Дїла< дістане пен- савїтарні в Пітсбурзї в Америці видали між
сию (мабудь від Поляків) в квоті 7.200 К. На- і иншими також і таке рознорядженє, щоби

мужчини, котрі носять довгі бороди, казали їх
собі від часу до часу десінфекционувати, бо
нечисті бороди можуть розносити такі зараз
ливі хороби як шкарлятпна і другі. Особи, ко
трі би не десінфекционували своїх борід, м а
ють бути поставлені під догляд санітарний і
будуть змушені обстричи свої бороди або за
платять кару за то, що дїлають на шкоду для
публичного здоровля.
— Дрібні вісти. Промислову виставу в Яро
славі, замкнену онодї, звидїло около 50.000
гости й. — До провіреня умового стану Миро
слава Сїчиньского покликала палата радних
лїкарів-психіятрів проф. д-ра Генриха Гальбана і д-ра Кольберґера з Кульпаркоаа. — Ди
ректора Вайсмана, який допустив ся дефравдациї в „2«'щ гк-у кгеЛуІ." у Львові, ареш то
вано вчера і відставлено до слідчої вязницї.
— В Ігровицї, тернопільского повіта, згоріли
онодї три господарства. В огни втратив житє
селянин Біскупский, який вбіг був до горіючої
хати подивити ся, чи там нема дїтий.
Оповістки.
— Дальший репертуар львівского руского на
родного те а тр у в Коломиї. (Саля Каси щадни-

чої. Початок представленя 7 і/, вечером).
В четвер дня 8. с. м. перший раз „Ар
сен Яворенко" комедия в 5 діях Бориса Грінченка.
В суботу дня 10. с. м. „Барон циганів"
оперета в 3 діях Стравса.
— З перемискої єпархії. Новопоставлені пресвитері дістали отсї сотрудництна оо.: Петро
Лазорко в Стебнику, Брон. Гробельский в Лежайску, Іван Цегелик (управл.) в Карликові,
Іван Чичула в Спасові, Йос. Ганяк в Верхратї, Юл. Татомир в Самборі, Волод. Боднар в
Молодичі, Ром. Куцїль в Сїняві, Евг. Адриянович в Боляновичах, Мих. Прокурат в Мокротинї, Теод. Грушкевич в Михайлевичах,
Мих. Білас в Бітлї і Алекс. Трешневский в
Зїболках. Дальше поставлені сотрудниками оо.;
Он. Малецкий (самост.) в Остробожі, Волод.
Котис в Чайковичах, Кар. Давидович в Бобятипї, Ант. Твердохлїб в Олешничах, Іван Логиньский в Бутинах, Ник. Стецишин в Липі,
Йос. Лїшиньский в Угерцях-незабитовских, Зин.
Флюнт в Ульвівку і Мих. Дороцкий в Нижанковичах. — Завідательства дістали оо.:
Мих. Дяк в Яселї, Іван Калимон в Лівчицях,
Іван Ганасевич в Чукві, Теод. Піх в Східницї,
Іван Лїщиньский в Унятичах, Мих Наклович
в Медвежі і Анат. Козак в Конотопах. — 0.
Іван Парилович, парох в Злоцкім, назначений
деканом мушиньским на місце увільненого на
власне прошене о. Гр. Копистяньского; о. Ан
тін Бескид, парох в Тарнаві, іменований деканом яслиским, а о. Семен Колодій в Волї-

Ізидор працює моц і гризе ся бідолаха,
бо
має
слабовиту жінку, котрої шкода, бо до
Житв в Чернівцях. — Рум уни-Русини. — Про
бра і делікатна душа в неї.
Ч. 163.

Матеріям і# іиоріі зносин Г м ім
з Еїииіші.
Ч. 162.
Про „Сборник піїснеіїи. — Житвпись Шевченка
д л я Ґ . Обріста. — Читанка Ол. Барвіньского і и.
Бережани, 1870, 3. мая. З листу Олекс. Бар?

віньского до Ізид. Воробкевича.
(Дальше).
Сю біографію будь ласкав міні відослати,
коли вже не буде треба. Можеш задержати
і довший час. Рад би я, щоб праця та була
ґрунтовна і без помилок, у які звичайно по
падають Німці, пишучи про Славян.
При тій спосібности відсилаю Тобі з по
дякою Квітчинї драми.
Читанка моя вже прийнята в раді шкіль
ній. Сподію ся, що незабаром почне ся печатаннє.
Твої книжки з иоезиями (між ними і Нечай) находять ся у Осипа у Львові. Добре, що
можеш спромогти ся на виданнє їх. Тільки
треба-б їх поправити, щоб виданнє гарно
вийшло.
Всякі поясненя що до Ш евченка готов я
чинити на Твої запитання.

Із. Воробкевича.

Чернівці, 1870, 10. мая. З дневника Григорія

Воробкевича.

Ч. 164.

В Чернівцях якось лекше віддихаю, тому
відай, що дома, тому відай, що на чужині браку
вало мені відваги, бракувало і грошии до ду
много віступленя. А тут люди, — ци злі, ци
добрі, — знакомі, знають мене, а я їх добре.
В службу зараз по моїм приїзді зі Львова
вступив і пильнував еї неиереривно аж до
тепер. Роботи чимало! Комианїї дуже численні
в Чернівцях і стоять мене много грошпй.
Бувєм оногди в румуньскім театрі. Дуже
мірно грали і сьпівали, але проте сипали ся
брава довольно. Кожда корова своє теля лиже
— помислив я собі тай пішов, — ні, тай ска
зав ще то і Румунам.
Стосунки межи Румунами а Русинами на
Буковині незносні, то єсть по містах, бо наро
ди в згоді хотіли би жити, та інтелїґенция не
допускає до того, дрочить хортами одно племя на друге, аж фе!
Я належу до Бесіди румуньскої і рускої
по справедливости, бо батько був Русин, а
мати чиста Румунка; — треба поділити лю
бов на оба племена, треба, як би тілько мо
жна, обоїм одною мірою мірити, треба воз
нести ся верх партиїв.

Про критики п. Бажаньского і Реслього на м уз.
твори Із. В-а.
Львів, 1870, ЗО. мая. З листу Осипа Барвінь

ского до Із. Воробкевича.
Зовсім лишня річ була, дорогий мій при
ятелю, опрокидати передомною несправедливе
осудженнє твоїх творів музичних через Бажаньского і Геслього. Я був твердо переко
наний о твоїм великім таланті’ музичнім, що
обявляєть ся уже в тих невеличких думках
Щевчевкових, чуючи відсьпівану думку: ,,Ой
чого ти почорніло". Я чув, що той дух (колиб
се тілько духом назвати можна) початкує в сих
думках і здобуває для себе уже тут славу,
що той дух обявить ся незабаром в цілій
своїй величині в твоїм обширнїйшім творі,
котрого я ще мовчки вичікую і здаєть ся,
надія моя не одурить мене. Все те думав я,
чуючи Твою композицию „Ой чого ти почор
ніло" — і мене не збили з толку ні бредні
Бажанського ні молодецька сьмільчаковитість
пана Геслього.
(Дальше буде).

ЗО сот. Добірних а дешевих книжок ніколи не
буде богато. Тому то й ми витаємо отеє но
ве видавництво „Сьвітової бібліотеки", яке
поставило собі за задачу дати нашій суспіль
ності! добру а дешеву лектуру. „Сьвітова бі
бліотека" —■ як заповідають видавці — буде
містити самі лучші твори нашого і чужого
письменьства, а щоби дати можність всім ку
пувати книжки, визначено можливо найнизшу ціну, бо лиш 10 сот. від аркуша друку на
гарнім папері. ГІлян видавництва на найблизшу будучність є такни: „ч. 3. А. Чехов: „Дядь
ко Ваия. 4. Стрінберґ: „Батько". 5. Ібзен: „Ди
ка качка", б. Мультатулї: Дрібні оповідана. 7.
А. Чехов: Дрібні оповіданя. Дві перші книжочкн «Сьвітової бібліотеки« представляють ся
доволі гарно, а про їх зміст ручать вже самі
назвиска авторів. Додамо ще, що актівкц Ме
двідь і Осьвідчинп се потрібний вклад до ре
пертуару наших аматорских театрів. В спра
вах редакцийпих просять видавці звертатись
до п. Ф. Коковского, ред. «Буковини», Черні
вці, Петровича 2, а в справах адмінїстрацийНаука, штука і література.
них до д-ра А. Когута, директора «Селяньскої
— Нива, часоиись побьвячена справам церко каси* в.Чернівцях, ул. Петровича ч. 2. Книж
вним і суспільним, в чч. 18. і 19. з д. 1. жовтня, ки можна замовляти в редакцї «Буковинця,
містить отсї статї.Чорносотенна Сотерияда. —Ай розпродаючі дістануть 20°/о опусту.
т а ]'о г е т Роїоиіае Іае ііііа т. — Голоси з кругів
духовеньства в справі популярного видавниц
тва для народу. — Голос чужинця про наші
церковні відносини. — Т. -Урбанї. Т. Іс. Що
католицкі богослови могли би і повинні зро
Засїданв з дня 6. жовтня 1008.
бити зглядом росийскої Церкви. — Реформи
11о відчнТаню петиций розпочала ся див найвисшій церковній управі. — Сьвященики
скусия над звітом правничої комісиї про чин
а сойиялїзм. — Біблїоґрафія. — Всячина.
ність VI. депа;таменту кр. виділу (шупасниц— Малюнки для народа. Московскі фірми тво і жандармерия). Комісия внесла: і) Сойм
„лубочного" мальована від часу до часу ви приймає звіт кр. виділу з діяльності! депар
пускали малюнки україньского змісту, — яко таменту VI за час від 1. вересня 1906 р. до
ілюстрациї до пісень, то-що. Тепер такі ма ЗО. цьвітня 1908 р. до відома. 2) Сойм по
люнки виходять і в шппих містах:наприклад, новлює свої ухвали з років 1901, 1905 і 1907,
які відносять ся до утворена нових судів
— в Одесі, відоме видавництво М. Карагодіна окружних і повітових та взиває з цілою рішувидрукувало в лїтоґрафії Тіл я 2 малюнки, на чостию правительство, аби: а) оно зарядило
канвовій сітці, для вишивана (в 4 і в о кра безпроволочне отворенє окружного суду в Чортсок). Ка однім малюнку — неначе-б то поби- кові, б) отворило як найшвидше окружні суди
това сценка: чоловік лежить на землі, а жін в Бялій, Бохні, Новім Торзі, Мєльцу, Прослані
і Ж овкві, а також повітові суди в Баранові,
ка його бе; до того — підпис: „била жінка Майдані, Руднику, Ягольници, Озерянах, Кра
мужика, за чуприну взявши". Убране на по снім, Підкамени, Стрілисках нових, Устріках
статях — україньске. (Малюнок з сим змі і Заваловицях, в) щоб нровірило, чи заходить
стом доволі часто зустрічаеть ся в продажі і потреба утворити повітові суди в Козлові
і Маґерові. 3) Сойм взиває на ново прави
на стінах у нас на Вкраїні).
тельство, аби оно внесло зміну дотенерішного
Другий малюнок — „Тарас Бульба". На закони про кватерунки жандармериї в тім
мальовано біля хати з садком, ту сцену, як дусі, аби кошти того кватерунку були поно
Т. Бульба збираєть ся, закачавши рукави, шені державним скарбом. 4) Сойм взиває на
бити ся з синами. Обидва малюнки чинять ново правительство, аби при закупні предме
доволі противне вражінє... Одначе, не маючи тів для жандармериї узгляднювано виключно
краєвий промисл. 5) Сойм взиває на ново
собі чогось кращого, приступного в ціні, наш правительство, аби воно завело польску мову
люд охочо купує сі мальованя. Малюнки, що в урядбваню жандармериї в краю. 6) Сойм
ми бачили, куплено в Київі, на базарі. Давно поручає краєвому видїлови, аби безпроволочно
бродить чутка, нїби-то наші артисти-малярі приступив до виконаня соймовоїухвали з дня
мають випустити дешеві народні малюнки 8. марця 1907 р. в справі твореня по повітах
в краю домів заосмотреня й вихована убогих
добірнїйшого змісту й красшого виконаня, — сиріт, занедбаних дїтий або наражених на
але досі ще той намір не справдив ся. Однак занедбане.
В дискусиї над сим звітом промовляв
ми чули вже певну звістку, що незабаром
має видати ряд дешевих українських малюн перший пос. др. Евген Олесницквй, потім п.
ків для народа Ф. Красїцкий, той, що недав Т. Старух, Стапіньский, Стояловский і правит. комісар ґр. Лось, а вкінци пп. Скварко,
но випустив портрет Шевченка. (»Рід. Край*/ Швед і Дудикевич.
— Виставка картин у Кременці. В кінці
О год. 2'2О по пол. перервано дпскусию.
серпня у Кременці, волинської Туб., відкрила а маршалок замикаючи заеїданє, назначив
ся виставка картин. На виставці є картини слідуюче на нині.
На сім заеїданю поставили внесена між
Васнецова, Верещаґїна, Пимоненка, Платонова
иншими- пос. Куровець в справі пошукованя
й инших. Крім того виставлено богато картин сельвіну в копальнях в Калушп, пос. Макух о
місцевого художника Сафонова; між ними зміни закона про правне становище народних
впадає в око особливо одна, досить велика, учителів, пос. А. Старух о засноване старост
дуже гарно вбрана україньскими рушниками. ва в Балигородї, пос Т. Старух о достарчуваНа картині змальовано Ш евченка, за столом, нє соли для товару в повіті бережаньскім а
пос. Думка о сю саму справу для тернопільу великій задумі, неначе відповідно відомому ского повіту.
його віршови: „Думи мої, думи мої"... На
Інтерпеляциї внесли пос. Макух в справі
вкруги Кобзаря витають постати його мрій: останних студентских арештовані, в дрогобицгетьмани, козаки й постати жіночі. Обличя кім повіті; пос. Куровець в справі беззакон
кобзареве змальовано дуже живо й виразно. ного переводжуваня екзекуциї за залеглі по
датки в селі Кадобна через податкового екзе
Картину сю виставляно в Київі, скілька років кутора Ал. Патика; пос Т. Старух в справі
назад, коли «Київске литературно-артист. Об- нешанованя прав рускої мови через староство
щеетво" вряжало виставку україньских ма в Бережанах; пос. Кивелюк в тій самій справі
що до копичпнецкого податкового уряду і гульовничих творів.
сятиньского староства а також в справі неша
— Сьвітова бібліотека ч. 1. Леонід Лндрсев.
нованя прав рускої мови через галицкі скар
Оповідане. Чернівці 1908. Заходом др. Л. Ко бові власти та в спразі упослїджуваня руских
гута і Фр. Коковского. Ціна Зо сот. Ч. 2. Ан сторін через ті власти та в справі розділу
тін Чехов і Медвідь, Осьвідчинп, Кальхас; ціна державних запомог в громаді Антонівка.
Миговій містодсканом яслиеккм. Завідателем
жовківского деканата поставлений, о. Іван Савчак в Замочку. — О. Алекс. Дуркот в Явір
ках назначений ордпнарпятским відпоручником в ц. к. окружній шкільній радї в Новім
Торзі. — Крилошаньскими відзнаками наділе
ні оо.: Мих. Стенів в Чайковичах і Як. Косоноцкиіі в Подільцях. — Презенту на Бобнець
дістав о. дек. Йоеиф Пелех. — Ііравительство
продовжило дотацию з релігійного фонду на
дальший оден рік приходским сотрудникам
в Тарнавцї, Валяві, Пелнї, Добрусинї, Подемшинї, Михайлевичах, Яблінцї, Далевіи, Новім
місті і Новій-веси. — Кан. інституцню на нарохїі дістали оо.: І’енр. Ільницкин на Торчиновпчі, Ник. Бурмич на Папортно, Кар. Король
на Луку і Теодоз. Дуркот па Ждиню. — З а 
ві дательства дістали оо.: ГІав. Кикта в Нолянах-сурОвичних і Григ. Максимович в Смереківцї.

Телеґрамп
з дня 1. жовтня.
Будапешт. Ґенерал-майор Ренсн. комен
дант австро-угорского війска в Новобазарскім
санджаку, дістав дня 29. вересня приказ, аби
приготовити все, що потреба до безпроволочного вимаршу війска. У відручнім цїсарскім
письмі до міністра загр. справ бар. Еренталя
заряджено опорожненє Новобазарского сан
джаку з австро-угорскої залоги.
Софія. - Болгарске правительство вислало
до всіх своїх заступників урядову иотпфікацию про. оголошене независимостп Болгариї.
Льондон. Бюро Раатера дізнає ся, що ан
ґлїйске правительство не може згодити ся на
зміну постанов берлїньского договору без
рівночасної згоди на то инших держав підпи
саних на тім договорі Анґлїйске правитель
ство мусить відмовити своєї згоди на зломанє берлїньского договору, а признане вже до
вершених подій робить зависимнм від згоди
инших держав, а передовим Туреччини, яка
є безсиосередно інтересована.
Відень. Цісар санкционував ухвалений
гал. сонмом закон в справі утвореня окремої
адмінїстрацийної громади Константівка з ча
сти двірского обшару в Зубачівцї, жовківско
го повіта.

Галицкий сойм.

Видав і відповідав за редакцию Семен Ґопук

НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
Готель, реставрации і к а г я р н я — ріг ул. Сикстускої
і Косцюшка у Львові.

Приїхали дня 7. с. м.: о. Гр. Тимчиїиин,
Кропильники; о. Іван Черевко, Корчмин: Мир.
Петро Гайдучок, Рогатин; Ом. Кандяк, Броди;
о. Ник. Герасимович, Леиінїв; о. Кость і Воло
димир Кузик, Радимно; Іван Ільницкин, Унятичі; о. Северин Борачок, Яйківцї; Антін Перемибіда, Журавно.

ЗАПРОШЕНЕ до ПРЕНУМЕРАТИ.

ЖИВІЇ ЖІЖТІіЕІЕ
руских сьвяіцениківПосифом Мільницким,
почетним пралатом папским, крилошанином ґреміяльним Митропол. Капітули,
д-ром Богословія і пр. вже нанечатане за
призволепєм Всесьвіт. і Вседост. Митроп.
Ордннарияту. Дві перші части вже вийшли
в сім році. Третя вийде в слідуючім році.
Щоби так важне діло скоро розійшло ся,
предплата на дві перші части стоїть лиш
тілько 4 К, хотяй 35 аркушів печатаних
в вел. 8° обнимають. О скоре переслане
преднлати н і руки автора під новисшою
адресою просить ся всіх сприяючих сему
видавництву. Пересилка наступає франко
безпроволочно.
(2—3)

Працюйте і щ а д іт ь !

Товариство Взаємного кредиту

„Зхїстер”
стоваришенє зар. з обмеженою порукою
у Львові.
п р и й м а є вкладки на кнцжочки щаднпчі
на 4%. уділяє позички на скрипти за інтабуляциєю на 6 прц.; і сплату розкладає на 10 до
15 літ (прп ЗО ратах піврічних виносить рата
амортизаційна на капітал і відсотки 5 К 8
сот. від кождих 100 К позички.
Векслї приймають ся тілько 3 місячні,
з 3 підписами, на 6 прц. до 7 прц.
Членами можуть бути позичку і дістати
тілько члени обезпечені в «Дністрі*.
З зисків уділив „Дністер" на публичні до
бродійні цїли квоту 45.835 корон.
В кл а д ки

.

.

Позички уділені
Уділи членьскі
Цінні папери .
Фонд резервовий
Льокациї . . .

.

2,795.183 К .

.
. 3,410.884 К.
.
.
234 398 К.
.
.
130.452К.
і инші 43.842 К.
182.206К.

Канцеляриї Товариства при ул. Русній ч. 2 0 отворені перед
полуднем від 8 — 2 год.

З друкарні В. А. Шийковского.

