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Львів, п'ятниця дня 17. (ЗО.) жовтня 1908.

Виходить у Львові що д н
крім неділь І руских СЬВяЯ
О О112 год. пополудни.

Передплати
на >РУСЛАНА< виносить:

Редакция, адмінїстрация

в Австрії:
на
на
на
на

цілий рік . . .' 20 кор.
пів року . . . 10 кор.
чверть року
о кор.
місяць
. .
1-70 кор..

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

Річник XII.

на ЦІЛИЙ рік

»Вирвеш ми очп і душу ми вирЕеш: а не возьмеш милостп і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.» — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевпча.

і

експедиция «Русдана» під
ч. 1. пл. Домбровского (Хорунщини). Експедиция місцева
в Аґенциї. Соколовского в
пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене.—
Реклямацпї неопечатані в
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 сет.
від стрічки.

Такі відносини панують на поли, су
4) Реформи поіїцийного права кар
дівництва. Се гороскоп сумний і в інте
ного в сучаснім кокституцийнім дусі.
Коли ті реформи будуть в адміні ресі цілого краю нашого лежить, щоб
виголошена в галицкїм соймі підчас буджетової
страц ії переведені, коли орґани єї пере- він змінив ся.
дискусій д н я 24. жовтня 1908.
Ми бачимо, до чого доводить полі
няті будуть правдиво горожаньским ду
хом і стояти будуть на основі беззгля- тика к судінництві в инших краях — ми
(Дальше).
дної справедливости, коли верховний у- бачимо, як нині инші народи боронять
Коли Єго Ексцеленция, вірний своїй правитель єї в краю берегти буде з всею своїх прав на тім поли.
Оден незначний випадок в Еґер ви
проґрамі, стоячи на становити не полі беззглядностию сего становиска, то тим
тичного протектора одної партиї, а цїсар- може даною буде запорука стану плавно кликав трохи не цілу революцию в Ч е
ского намісника цілого краю, справді го в краю, котрий є першим условієм хах, і грозив затамованєм діяльності!
зумів змінити се перееьвідченв — зумів упорядкована відносин, пожаданого го- парламенту.
Не вже — маємо в краю нашім до
впоїти в орґани адміністрації понятя го- рячо всїми край сей любячими горожаводити аж до такої крайности ?
рожаньскої рівности нашого народу і до ками
В найтяжших хвилях партийних борб,
Коли на поли адміністрації краевої
рогою строгої дисципліни забезпечити
єго перед нерівним трактованвм і сека- замітні бодай проблески надії на лучше, в найбільшім розгарі політичної пристратурами, коли на тім поли запанують у то за те з жалем мусимо ствердити, що сти суд повинен бути пристанею безстонас дійсно правні відносини, то сповнять політика нетернимости і шовінізму на- ронности і обєктивности. Де сего забрак
дійсно діло велике і тоді певно цілий ционального втискає ся у нас на тоє по не, там лад суспільний тратить послїдну
руский нарід, що не бажає більш нічого, ле, з котрого раз на все безусловно по точку опори — послїдну дошку ратунку
лиш права і справедливости, не відкаже винна бути виключеною, н а п о л е с у - — і в добре зрозумілім інтересі цілої
ему свого повного признана і довіри.
д ів н и ц т в а .
суспільності! лежить берегти безсторонноЄго Ексцеленция заповів реформи в
Від ряду літ бачимо на тім поли по сти судівництва перед політичними впли
адміністрації, які мають улекшити й уліп- гіршене відносин, котре з кождим роком вами, перед шовінізмом — який підкопує
шити її. Тут мимохіть пригадують ся ме збільшає ся. Приписи і розпорядженя ви найважнїйші основи порядку суспіль
ні слова Унґера: „Австрийска адмінїстра- дані в користь руского язика іґнорують ного.
ция не потребує реформи, вона вимагав ся систематично, суди східно-галицкі за
Полем, на котрім нарід руский в Га
лише, щоб була пореповнена иншим ду повняють ся людьми, що не ум ію те -я тк личині є найбільше упослідженим, є без
хом". Акцентуючи вповні другу поло ка сторін. З сторонами рускими особливо перечно шкільництво.
вину сеї тези, думаю одначе, що рефор з народа без питаня списують ся прото
Відносить ся се до шкільництва найма при нинішнім стані річи є конечною. коли по польски, хоч вони не розуміють висшого і найнизшого.
Одначе не повинна вона обмежити ся на їх, що діє ся з очевидною діймаючою
Вічно отворену а не загоєну рану
змінах в територияльнім укладі округів, кривдою для виміру справедливости.
становить у н ї в е р с и т е т с к а
к в еі на змінах етанів персональних, але по
Дійшло вкінци до того, що коли знай с т и я.
винна обняти також і поступованє в спра шли ея судиї, котрі істнуючі приписи яСповненні сего горячого, а оправда
вах адмінїстрацийних.
зикові хотіли виконати, то наразили ся ного бажаня цілої нашої нациї не стоять
Залежить се очивидно від правитель- на демонстрації при публичних розпра ніякі річеві перешкоди на дорозі. Для
ства, котре повинно з проектами в тім вах, в яких кромі судиїв присяглих і сповненя єго істнують всі потрібні услінапрямі виступити в парламенті, одначе адвокатів взяли участь заступники проку- вя — бракує лише — одної доброї волі
є се загально відчутою потребою, що раториї державної.
тих, котрі сему доси спротивляють ся.
теперішнє поступованє, не оперте на н і
Сторожі закона демонструючі против Опір представителїв народа польского на
яких постійних основах, відмінне для виконаня закона— се образ, якого не стрі тій точці — тим менше зрозумілий --кождого рода справ| не обезиечає зовсім чав ся так легко і часто! Супротив того позаяк жадане се наше не нарушає зов
прав еторін і не дає їм можности боро стає становиско Русинів судиїв щораз сім польского стану посідана. Противно
нити належите тих прав на дорозі адмі- тяжше! Помимо, що між ними є люди, в власний університет руский усуне раз на
нїстрацийній, а неясні і хаотичні приписи праці на поли судівництва посивілі, зна все всякі претенсиї до істнуючого львівправні що до сеї материї не дають ся мениті юристи і загально поважані судиї ского університету, які тепер з конечноопанувати навіть урядникам, не говорячи — місця шефів в судах Русинами не об сти мусять підноситись, отже не лиш не
вже про публику. Область адміністрації саджують ся. Навіть в судах повітових ослабить — але скріпить під тим згляполітичної обтяжена адмінїстрациєю скар хиба виїмково може Русин зістати на дом польский стан посідана. Супроти сего
бовою і шкільною. Обі повинні бути від чальником!
становиско польске може хиба толкувати
неї відділені, особливо адмінїстрация шко
В президії апеляції і президії суду ся ворожим настроєм проти розвою Ру
ли повинна бути від політики далекою. повітового у Львові нема нині анї одного синів взагалі — а в такім разі жаліти
Вийде се на добре і їй і адміністрації Русина. Коли перед роком розійшла ся належить над короткозористю польских
політичній.
була чутка о уступленю віцепрезидента політиків, котрі не розуміють того, що
Не хочу тут більше мотивувати по- апеляції —
пропонувало міністерство культуральний розвій руского народа не
стулятів в тім напрямі, хоч много дуже справедливости одному совітпикови дво лише не грозить нічим польскому нароможна би про них говорити.
ру при найвисшім трибуналі Русинови, дови, а противно лежати повинен в добре
Обмежаюсь на сконстантованю, що котрий є одною з найзнаменитших сил зрозумілім єго інтересі.
в цїли управильненя адміністрації уважаю судейских тую посаду. Річ стала тоді
Дуже жалую, що сего року знов не
конечно потрібними реформи в слідуючих безпредметовою, бо посада не зістала о- маємо в соймі дебати шкільної, котра би
напрям ах:
порожнена. Коли однак сего року опоро- дала нам можність висказати наші по
1) Облекшеня задач адміністрації по жнила ся, іменували вже без запитаня— гляди і піднести наші постуляти що до
літичної через виділене з неї адміністра Поляка. В суді краєвім у Львові був до- шкільництва як середного так і народно
ц ії скарбової і шкільної.
си віцепрезидентом Русин, тепер став ним го. В обох напрямах є в нас материял
2) Зменшеня територий округів полі Поляк. В найвисшім трибуналі було єще справді дуже богатий.
тичних І. інстанції і потвореня нових по в р. 1905 на 18 галицких гофратів 9 По
(Дальше буде).
можности примінених до областям нацио- ляків, 9 Русинів, нині є 16 Поляків а 2
пальних.
Русинів. Гофратів іменує ся на основі
3) Заведеня для справ адмінїстраций класифікації, що уміють по руски, тимних поступованя явного, устного і без- часом в дїйсности уміє се лише дуже не
посередного.
значна часть...

Лромоба д~ра €бг. Олесхицкого
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Політичний

огляд .

вказує на >Витте1<, яко причину забу тельство лише тоді вважалоб европ. кон
рень і домагав ся вго заборони. Мійска ференцию можливою, колиб дійшло до
рада видала знов відозву до населеня, повної згоди між підписаними на берлїн.
Австро-Угорщина.
взиваючи до спокою, бо ческі посли зу договорі державами. Німеччина не моглаб згодити ся на предлоги, котрі би
П о л а г о д а м і н ї с т е р с к о г о міють рішучо станути в его обороні.
п е р е с и л е н я , як запевняють півуря
Пос. К і я р і, провідник нїм. л и т о в  були звернені проти Австриї. Отже в тім
дові дневникя, мала би довести до т р е  ців, зазначив на посольскім вічу в Шен- в ріжницї між нїмецким і росийским
т ь о ї п а р л я м е н т а р и з а ц и ї ка бурґу, що головною хибою правитель- правительством а чи поведе ся усунути
бінету бар. Бека, а на случай неудачі ства в. що оно не заявляв потрібної рі- сі ріжницї, не відомо. Також Туреччина
закінчити ся покликачем урядничого мі шучости в цїли обезпеченя державної не згоджує ся на предлоги Анґлїї. С у
ністерства, як ми вже вчера зазначили. поваги, а тим способом причинило ся до проти того можна сумнївати ся, чи конМи навели також вчера за півурядовим здичілости в адмінїстрациї. Наколи пра ференция відбуде ся, і чи взагалі она
Ргадег Та§еЬ1аік-ом, які з теперішних мі вительство не зумів удержати ся при по буде потрібна.
ністрів мали би остати, а які кандидати літиці середньої лінії, тоді Німці відкли
Король П е т р о ,
як звіщав білгородска
»Шгампа«,
підписав
союзний додо нового кабінету війти. Вчера перего чуть своїх міністрів з кабінету барона
говор з Чорногорою, котрий обовязув
ворював ще бар. Бек в Будапешті в де- Бека.
обі
держави до спільного дїланя на слу
леґацийній палаті з провідниками сторонН а з а п р о с и н и а р х ік н я з я
ництв, а між ними з д-ром Ґломбіньским Ф р а н ц а Ф е р д и н а н д а
чай
війни. Але, щоби се мало яке иоприбуде
і Піустершічом. їм заявив мінїстер-пре- за тиждень цісар В і л ь г е л ь м на ло важне значіне супроти Австриї, треба би
зидент, що в справі пересиленя і загаль ви до Екартсав через Богумин до стациї ще третього до сего союза. Нема однак
ного політ, положени не запала ще нія 14 кільометрів від Відня, а звідтам по сумніву, що Росин мимо виставного прика рішуча ухвала і тому просив, щоби возом до Екартсав. Імовірно загостить на нятя кн. Юрія в Петербурзі, не буде
і сторонництво здержало ся з ухвалами що короткий час до Ш енбруну відвідати ці підохочувати Сербію до війни, котра
до свого становища.
саря Франц Йосифа
Сей приїзд має в скінчилаб ся для неї страшним поражеЗазначити годить ся, що опір Чехів теперішній хвилі вельми досягле значіне, нвм.
На се вказує статя Меншікова в
троха змяк. Правительство намагае ся бо став перед Енропою новим певним
отже довести з ними до якогось порозу- доказом непохитности союза австрийско- дневнику зовсім для Австриї неприхиль
міня перед поворотом цісаря до Відня, нїмецкого. Віденьскі часописи зазначують, нім »Новое Время* з наголовком: „Мен
щоби відтак цїсареви порадити відмовну що підчас побуту цїсарн у наслїдника ше фраз!" Натякнувши про палкі про
полагоду просьби ческих міністрів о від престола западуть важні для будучини мови кн. Юрія, котрий мінїстрови Мильовановичови при виїзді сказав, що він
ставку, а тим способом зискати кілька постанови.
мав промовляти іменем 250.000 баґнетів,
тижнів на часі. Чехи показують ся тепер
С о ц и я л д е м о к р а т и ч н е по
приступнїйшими для переговорів, як пе р а ж е н е при сеймових виборах у Ві пише »Новое В рем ж , що Австрия може
ред кількома днями. Они числять на мо дні було так страшне, що N. іг. Ргевзе супроти того поставити 2 1/2 мілїона війжливий вибух нїмецкої обструкциї в дер навіть зазначує, що такого вислїду ви ска, а потребувалаб змобілїзувати лише
жави. раді, котра тим способом звіцьни- борів ще не було, як сягав людска па- кілька корпусів, щоби як полову розвія
лаб ческих послів від подібних змагань, мять. У Фльорісдорфі христ. еуспільники ти сербску армію. Серби можуть бути
а тим способом на Німців упалаб вина, здобули 500 голосів більше, як перед тим, певні, що ніхто не кивне за них паль
що роблять заколот і перепони. Се най- а социялїсти стратили там о 1200 голо цем і тому накликує їх, щоби втихоми
новійше становище є вельми знаменне сів в порівнаню з останними виборами рили ся. Всім Славянам не війни треба,
для теперішнього положеня політичного. парляментарними. На Фаворітен втратили а мира, просьвіти, добробиту, таланту і
81от. Кагосі, часорись с л о в і н ь- социялїсти 3000 голосів р порівнаню з сили.
с к и х в о л ь н о д у м ц ї в , домагав ся останними парл. виборами. Нічого отже
рішучо, щоби при реконструкції міні дивного, що християн, еуспільники то р 
стерства південні Славяни одержали в жествують.
кабінеті свого представника, а колиб сего
не осягнули, то ся часопись грозить обЗаграниця.
струкцивю в держ. раді. Недавно і в ин— Календар. В п я т н и ц ю : руско-кат.: АнА н ґ л ї я , котра намагала ся кириших дневниках були звістки, що мінїдрея, Осії прор.; римо-кат.: Клявдия, М арк.—
стром-земляком південних Славян мав би нити в справі прямих переговорів Туреч В с у б о т у : руско-кат.: | Луки єванг.; римостати провідник христ. сусп. Словінців чини з Австриею і Болгар .вю, починав кат.: Вольфґанґа.
др. Ш у с т е р ш і ч, одначе его днев- ся викручувати. Я к звіщав XV. А1І£. 2 і£,
— П. Олександрпви Барвіньскому, правительник Зіоуєпєс рішучо заперечив сю вість. а н ґ л ї й с к и й а м б а с а д о р у Від ственному радникови і професорова учит.
В П р а з і ческо-нїмецкі галабурди ні заявив нашому спільному правитель- семінариї, признала президия намісництва за
уличні поновили ся оногдї на площі св. стзу, що А н ґ л ї я з о в с і м н е д у  40-лїтну вірну службу медаль почесний уста
прям и х
пере
Вячеслава, так що полїция з жандарме- м а в с п и н я т и
новлений з нагоди 50-лїтного ювілею воло
г
о
в
о
р
і
в
А
в
с
т
р
и
ї
з
Т
у
р
е
ч ч и 
ривю і піхотою була приневолена опородарства цісаря.
жнити площу. Одначе розігнане збігови- н о ю . Навпаки може Анґлїя лише з ра— Про галицкий сойм. З Будапешту доно
ско громадило ся на ново, аж драґони достию повитати таке пряме порозумінв сять: По вчерашнім делеґацийнім обіді цісар
розігнали товпу, котра в побігу витовка- між тими двома державами для удержа- відбув сегсіе, підчас якого в розмові з польла вікна, зривала вивіски нїмецкі, вири ня мира. В хвилі, коли Туреччина з г о  скими делегатами висловив сд з признанєм
вала ліхтарні і валила їх в поперек у- дила ся зясадничо на конференцию, від про спокійні і річеві наради галицкого сойму.
лиць. Дире.'ция полїциі видала строгу пала для Анґлїї причина напору на Т у  Делегат Василько, з яким монарх говорив та
заборону збіговиск і загрозила, що ужив реччину. X .бний в погляд, начеб Австрия кож про галицкий сойм, зазначив, що визнач
найострійших способів а навіть оружя, длятого розпочала прямі переговори з на заслуга згідного тепер пожитя обох наро
а колиб ворохобня поновила ся, буде за  Туреччиною, щоби осягнути бї згоду на дів в Галичині належить ся намісникови
ведений виїмковий стан. Ж А1І£.
за злуку Босни й Герцоґовини.
д-рови Бобжиньскому.
Туреччина, як висловлює ся оден
певняє, що з тих причин правительство
— Перенесене мощ ів бл. п. Володимира Ш аш 
думав завести виїмковий стан і що в сій турецкнй дипльомат в Т е т р з , хоче при кевича. Заходом Тов-а „Просьвіта" відбуде ся
справі пороблено всякі приготовленя, про знати злуку Босни, за що Австрия від ві второк дня 3. н. с. листопада о годині 9.
що повідомлено праского бурмістра Ґро- ступав їй санджак, до котрого також ма рано, перенесене тлінних останків бл. п. Во
са. Також В о Ь етіа домагає ся заведеня ла право признане берлїньским договором, лодимира Ш ашкевича з ХІІ-го поля, яке те
виїмкового стану для охорони Німців від але крім того Туреччина вимагав ще від Іпер перекопує ся, до родинного гробу бл. п.
напастий, а в БеиївсЬ. ИаНоп. Соггезроп. Австриї, щоби взяла на себе відповідну ІМаркияна на Личаківскім кладовищи. Виділ
якийсь передовий Німець (Праде?) про боснїйскому населеню часть держ. турец- Тов-а робив заходи, щоби перенесене могло
мовляв за перенесенвм нїмецкого універ кого довгу, о чім очивидно не може бу відбути ся в понеділок, або хоть в пополудне
ситету Сагоіо-Еегдіпапсіез з Праги до ти мови.
вих годинах, щоби загал міг взяти участь,
якогось чисто-нїмецкого міста, хоч ся
В і т а л ї й с к и х міродатних кру та магістрат міста Львова, з огляду на се, що
думка так ще недавно стрічала ся з різ гах в Р и м і уважають гадку прямих в понеділок припадає задушний день латиньким опором особливо нїмецких вольно переговорів Австриї і Болгариї з Туреч ского обряду, як також з огляду на припи
думцїв. Можна однак сподївати ся, що чиною вельми щасливою, бо се може си санітарні, позволив на перенесене ві вто
Чехи були би сему дуже раді, бо вла тілько пособляти успіхови конференциї і рок в ранїшних годинах. Відложити перенесе
стиво »В итте1< нїмецких буршів на Пе- длятого
італїйске правительство може не на пізнїйший час не можна, бо через пе
рекопах і площі св. Вячеслава дає зви відносити сн до сего лише з живою рекопуване дванайцятого поля, може бути кочайно повід до заколоту і галабурд. Мій- прихильносгю.
ждого дня перекопаний гріб б. п. Володими
ска рада праска віднесла ся навіть до
Переговори кн. Б і л ь о в а і се  ра. — Саме імя Ш ашкевича вистарчить, щоби
ческих парлям. послів, щоби перевели кретаря Ш е н а з міністром І з в о л ь усі члени рускої суспільности, яким на се по
парламентарною дорогою заборону »Вит- с к и м довели до такого вислїду, що зволять їх урядові занятя, взяли участь в пет1а« . Так само виконний комітет молодо- Німеччина супротивляв ся засадничо кон ренесеню, та сим способом віддали сю, спра
ческий в телеграмі висланій до бар. Бека ференциї, але нїмецке і росийске прави вді послїдну, прислугу синови Того, що пер-

Н овинки.

з
ший будив газицку Україну до нового житя.
—■ Виділ Тов-а „Просьвіта*.
— З Учительскої Громади. В неділю дня 1.
листопада о 10. год. рано у великій салі „На
родного Дому" у Львові відбудуть ся перші
загальні збори товариства. Не сумнїваємо ся,
що Вп. Учительство, що в марці с. р. узнаючи
конечну потребу такого товариства, порішило
приступити до єго заснована, і без зазиву по
часописах радо і численно явить ся на збо
рах. При сім пригадуємо, що з хвилею отвореня загальних зборів, лїста дійсних членів
мусить бути замкнена і відчитана, щоби знати,
хто має право голосу на загальних зборах.
Тому для уникненя всяких непорозумінь і колі'зий, просимо ще раз всіх Вп. запрошених,
щоби у власнім інтересі надіслали що скорше
заяви зі своїм підписом до комітету під вка
заною адресою. Хто би однак не міг з сим
ноепішитись до недїлї, зводить ласкаво перед
отворенєм зборів зголосити ся зі заявою в салі
зборів до секретаря комітету, котрий для ви
годи Вп. учасників зараз по 9. год. справи
буде полагоджувати. — 3 орґанїзацийного
комітету.
— Українці' а просьв.-екон. зїзд у Львові.

З

нагоди зїзду у Львові, який уряджує „Просьвіта“ в днях 23. і 24. грудня с. р., пише київ•ска „Рада": 3 зд має обслужити інтереси тіль
ки австрийскої України, хоча, розуміє ся, він
дуже цікавий навіть з практичного боку і че
рез те ми щиро радимо нашим культурнопросьвітним інституциям, в першій ліні Науко
вому Товариству та „Просьвітам" уважно по
ставитись до львівского зїзду і по змозі взя
ти в ньому участь через своїх представників.
Але здає ся нам, зїзд міг би занятись ще де
якими справами, котрі вже безпосередно ма
ють вагу для росийскої України і котрі притягнулиб з неї учасників у ширшому числі'.
Ми розуміємо такі справи, як вироблене одно
стайного україньского правопису, порозуміня
в календарній справі, орґанїзация популярних
видавництв у тім напрямку, щоби они по
змозі могли придати ся як для росийскої, так
і для галицкої України. Все се такі справи,
котрі вимагають порозуміня на з'їзді, в котро
му булиб представники від обох частин україньскої землі і львівский зїзд дав би д о сьо
го, добру нагоду. Вже не раз підіймалось у
пресі питане про україньский правопис, не раз
звертало на себе увагу таке ненормальне ста
новище, коли трохи не кожда украіньска часопись має свої правописні відміни, не кажу
чи за те, що є чимало письменників і видав
ців, котрі не хотять пристати до якоїсь більш
розповсюдженої норми, а придержують ся своїх
власних відмін. А що найважнїйше — ріжниця нашого правопису від т. зв. фонетичного,
загально принятого в Галичині становить чи
малі перешкоди для ширеня місцевих видань,
особливо популярних у Галичині' і навпаки. В
звязку з сим може стати і справа видана по
пулярних брошур для народу; булоб дуже до
бре, як би вдалось координувати видавничу
діяльність, наприклад львівскої і київскої
„Просьвіти", чим можна було би осягти дея
кої економії засобів літературних сил і осо
бливо — організувати обопільний збут своїх
видань на Україні і в Галичині. Календарна
справа, особливо заплутана з того часу, як
київска „Просьвіта" вжила в своїх календарях
заміни вже раз установленої термінольоґії мі
сяців иншими вариянтами — теж вимагає
розгляду і спільного порозуміня. А в додатку
скажемо, що нашим діячам на культурно-просьвітньому полі булоб дуже корисно пригля
нутись з нагоди зїзду до роботи своїх галицких товаришів, що вже мають тут сороколїтний досьвід. Одже ми вважаємо, що булоб ду
же до речі, як би органїзацийний комітет з'ї
зду поставив у програмі (в просьвітній секцаї)
ще нові справи: правописну і календарну; а то
вариствам україньским по сей бік кордону (в
Росиї) радимо обміркувати сї питаня і по змо
зі пристати до роботи з'їзду в сьому напрям
ку. І колиб навіть не удалось раз на все уста
новити одностайний правопис цілком на нау
кових підставах, то всеж таки може вдасть
я досягти такого порозуміня, котре усуне на

шкіл, кілько Русинам потреба, най заявлять,
що не хочуть ставати в поперек руским змаганям просьвітним і народним, а ненависти не
буде. Руска квестия, то не справа якоїсь Гру
пи людий, якихсь агітаторів, то справа друго
го народа, який має огонь і силу до житя.
Дальше звернув ся бесідник до „староруского" питаня: Пос. Король у своїй заяві
кликав, що почуває ся Русином, а не Моска
лем; сей сердечний посол, котрий ту т в с о й м і
нераз боронив рускої школи, що до своїх пересьвідчень стоїть далеко близше україньского
клюбу чим до своїх сторонників і за ті свої
пересьвідченя був недавно через свій клюб
тяжко зневажений. Натомість пос. Дудикевич
і в иншій мові промовляв і в зовсім иншім
дусі. Розмах п. Дудикевича сягає далеко поза
межі Австриї. Він тут прирікає концесиї По
лякам в Росиї, проголошує згоду і порозуміня,
вели по єго думтї Поляки полагодять руску
справу. Бесідник не входить в питане, звідки
той посол має так широкий мандат політич
ний, але звертав увагу на ріжницю поглядів
пп. Короля і Дудикевича. Зі змаганями „старорускої" партиї бесідник заповідає борбу на
смерть і житє. Нечувана річ в істориї, аби
нерід так численний і розвинений на літера
турній і цивілїзацийній ниві зрікав ся своєї
рідної мови і приймав язик другого народу,
якого доперва мусить учити ся.
Вкінци бесідник заявив, що Русини не є
противниками автономії дійсної і справедливої,
а є лише ворогами нинїшної кривдячої авто
номії галицкої. Русини бажають своєї власної
автономії. Виборча реформа краєвої адмінїстрациї і самоуправа обох народів, заселяю 
чих сей край, оперта на рівноправности;—от
еє трильогія нашоі політичної будуччини. Від
вас, панове, котрі маєте в руках власть, за 
лежить, чи має бути мир чи війна!
Пос. Лєоп. Я в о р с к и й почав від обо
рони дотеперішної соймової дїяльности, дарма,
що ухвалено тільки ловецкий закон. Значінє
сеї сесиї полягає на тім, що веї партиї взяли
ся до позитивної працї. Після того переходить
бесідник до обговореня польско-руских відно
син та зазначує, що сойм зібрав ся в тій
думці, що по рускім боці є два клюби, які
репрезентують не відмінні політичні програми,
але два национальні напрямки. Оден признав
свою приналежність до росийского народу та
оголосив свою публіцистику в росийскій мові;
другий знова піднїс високо прапор националь
ної самостійности. Іменем обох клюбів гово
рили бесідники. Алеж промови пос. Дудикеви
ча бесідник не розумів не тільки задля незнаня єго мови, але й тому, що за застереж енами й етнографічними виводами пропала яс
ність відповіди, яку повинен був дати сей
посол. Всеж таки виходить на таке, що сей
клюб репрезентує окреме народне понятв.
Пос. Король говорив по руски та почував до
Оповістки.
спільности з народом руским чи україньским.
— Дальший репертуар руского театру в Ста- Чомуж він остає в клюбі, що почував ся до
ниславові. (Саля тов. ім. Монюшка. Початок национальної єдности з росийским народом?!
о годині 7 1/» вечером. Білети продає ранше Кола так, то виступ п. Короля треба вважати
„Народна Торговля" а в день вистави від 5 за індивідуальний голос. На апель пос. Олесницкого до більшости заявляє, що треба відвеч. каса театру).
ріжнити право до розвитку від засобів, та
В суботу дня 31. с. м. „Ж идівка" опера дискусия є все отворена й можлива, коли обі
в 5 діях Галєвийого. Гостинний виступ п. Ш ля- сторони стануть на становищи краєвої полі
тики, себто політики, яка мав на оці інтерес
фенберґа.
В неділю дня 1. падолиста о год. 3. по краю. Зла память в гріхом в політиці, алеж
політику робить ся для будуччини, а інтерес
пол. по знижених до половини цінах „Сватане сеї будуччини вимагав, щоб істнуюче лихо
на Гончарівцї" народна оперетка в 3 діях Гр. смирити, а тим великим лихом були дотепе
Квітки Основяненка. — Вечером о годині 7і/, рішні польско-рускі відносини.
Потім промовив іменем радикальної пар
„Чумаки" комедия в 4 діях Карпенка Карого.
тиї пос. др. М а к у х, заявляючи, що єї иред— Вечір пісні і гумору д-ра Льва Лопатинь- ставителї увійшли до сойму на те, щоби пе
ского відбуде ся в Т е р н о п о л і в неділю редовсім бороти ся о здемократизоване і змі
дня 1. падолиста с. р. в салі „Міщаньского ну краєвого статуту. Най важній шою задачию
Брацтва" з богатою вокальною і декляма сойму вважають они ухвалене виборчої ре
форми, якаб запевнила населеню повне право
цийною програмою.
рішаня своїх прав. В тім напрямі будемо бо
— В Любачеві будуть дня 15. листопада о роти ся зі всіх сил. Так само, як до парла
4 год. по пол. заг. збори Р. Тов-а педаГ. в ко- менту, і до сойму мусять собі добути доступ
широкі верстви народні. Доки не буде вироб
мнатах тов-а.
лений справедливий заков виборчий, доти не
можлива реальна праця в соймі. Що побіда
народних мас певна, се розуміє і соймова
більшість, через то форсує закони, які мають
держати єї панованє в краю на довгі часи.
Дотеперішнє панованє більшости в рамах краєвої автономії довело наше селяньство до
крайної нужди і голоду. Бесідник малює пі
Засїдане з дня 26. жовтня 1908.
сля сего яркими красками нужду селяньства,
Пос. др. К. Л е в и ц к и й обговорюючи до якої довело єго урегульоване сервітутів та
потребу санациї краєвих фінансів, зазначив, знесевє панщини. Землі одержали селяни за
що санация може наступити лише яко іи п с ііт мало, а так єї обтяжено податками, що дохід
з виборчою реформою. Потім бесідник відпо з неї не може ніяк вистарчити на удержанє.
відав пос. Цєньскому. Із слів п. Цєньского ви Нинішні краєві закони, що відносять ся до
дно, що Поляки бажають згоди. Він говорив культури, є якби нарочно придумані до крайпро школи, університети, про аґітацию, нена | ного знищеня руских селян. Оттакими законависть, про Відень. . Але яка причина того ? , ми є між иншими закон ловецкий, рибацкий,
Усуньте — говорив бесідник — причину тої . про користанє з води та так само закон гіненавнети, а она щезне. Най Поляки згодять потечний та багато других. Утворив ся ріль
ся, аби правительство заложило тілько руских ник пролєтарият, який не має нагоди до за-

деякий час практичні незручности відмін на
шого правопису, особливо що торкав ся нашої
ріжницї з Галичиною.
— Замкнене польских шкіл. Варшавский Ге
нерал-Губернатор зарядив замкнене цілого ря
ду польских шкіл в Варшаві і загрозив замкненєм всіх польских шкіл в Варшаві і на
цілім просторі росийскої Польщі, вели Поляки
будуть дальше бойкотувати державні школи
росийскі.
— Порадили собі. В Камочи на Угорщині
побудовали тамошні жиди божницю і онодї
мало відбути ся єї посьвяченє. На нещаств
тамошний рабін не умів по марядски, а *патриотичні* жиди з Камочи не хотіли за ніщо
в сьвітї, щоби у виставленій ними сьвятинї
приголошено перше слово по нїмецки. Та на
що жидівска голова на карку? Они порадили
собі зараз: запросили місцевого кальвіньского
пастора Бороша, щоби той виголосив пропо
відь і отворив божницю. Пастор згодив ся
охотно на то і так християньский духовник
посьвятив жидівску божницю без нїчиєго опо
ру Не треба й казати, що опісля рабін направду посьвятив їм божницю після свого жидівского ритуалу.
— Панцир проти куль. З Монахова доносять:
Технік Кароль Кайль з інж. Вайсом винайшли
панцир, який має не перепускати карабінових
куль. Панцир має вигляд корсету, важить 6
фунтів і складає ся з тоненьких сталевих об
ручок. Онодї випробовувано єго силу. 18 куль
3 карабіну відбило ся від панцира як горох
від стїни. Навіть кулі' з бровнїиґа не лишали
на нїм знаку. Росийске правительство давало
винахідникам 200.000 марок за патент, але
они не приняли оферти і думають відстуиити
свій винахід Німеччині. А Росиї дуже придали
би такі панцирики.
— Дрібні вісти. Вінчане п. Ілярия Бриковича, Гімназ. учителя в Тернополі, з п-ною На
талкою Матковскою, дочкою пароха о. Северина, відбуде ся в Боссирах дня 3. листопада
о 8. год. вечер в парохіяльній церкві. (Зел.
ст. і почта: Скала н. Збр.). — 3 весною ві
дійдуть на полуднє деякі баталїони пішого
війска з Галичини. — Сходини членів „Круж
ка земляків" у Віднї відбувають ся кождого
першого і третого четверга і місяци в рест.
„2иш зіІЬегпеп Вгиппеп", IX В е г ^ а ззе 5.

Галицкий сойм.
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робкованя, а як знайде заробок, то терпить личні справи. Одначе домаганя партиї в біль ________В и й ш о в 8-ий в и п у с к . ________
визиск наймаючих капіталістів. Власти пішли шій части доси не сповнені. В політичній адПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА.
на услуги тих капіталістів та ніяк не дають мінїстрациї не наступили важні зміни. Комі
зорганізувати ся рільним робітникам, які не сарі староства приймають хлопів словами:
мають ніякої оборони ні помочи навіть такої „Чекай, псякров!" І за те їх навіть не пере
ні, як робітники промислові. В великім хлїбо- несуть. Учителів уживає ся до аґітациї проти
ПОЕТИЧНА АНТОЛОГІЯ
робскім страйку з 1902. р. власти замість взя людовцїв, за те карає ся учителів, котрі на
під
редакцією
О Л ЕК С ІЇ К О ВА Л ЕН К А .
ти в охорону робітників, або бодай посеред- лежать до людової партиї. Потрібна зміна ці
ничити між робітниками та капіталістами, лого духа адміністрації.
В 12 випусках; виходе кожного місяця. В ан
Дальше бе їдник обговорює відношене тологію входять к р а щ і твори вс х иайвидатстанули по стороні панів та війековою силою
зломили страйк. Щоб не допустити до понов- свого сторонництва до духовеньства, проти ко ніших українських поетів, починаючи од най
леня хлїборобского страйку, сойм сей приду трого людовцї не хотять виступати. Що до старіших кориоеів і до наших днів, з У к р а ї 
мав закон про бюра посередництва праці та квестиї автономії, то людовцї стоять за як н и Р о с і й с ь к о ї , Г а л и ч и н и , Б у к о в и 
найширшою автономією краю та домагають н и і А м е р и к и ; всього до 120 поетів. В кож
про сезонових робітників.
Обговоривши справу ратункової акциї ся відокремленя Галичини з иольскою части ному випуску будуть твери 10 поетів (більше,
для селяньства та засоби, якими би мож а ною Ш лезка. Виборча реформа до сойму по як по 100 поезій) нових і вже друкованих, з
загалом помочи селяньству після проґрами винна бути переведена як найскорше, тим портретами, автобіграфіямн і біографіями пое
радикальної партиї, яка змагає до того, щоб більше з уваги на можливість розвязаня ра тів, заставками і віньєтками. Збірник буде в енаш нарід тут в краю дістав працю і землю, ди державної; нові вибори сеймові повинні л и к о г о ф о р м а т у і матиме до 1200 ст. Ці
приступив бесідник до обговореня відносин відбутись на основі зреформованого виборчо на кожного окремого випуску 25 коп., з церерадикальної партиї до Поляків, та до квестиї го права, щоби нарід не чув ся покривдже силкою 30 коп., а по передплаті 2 рублі за всі
польско-руского спору. Будучи противною вся ним. Що до рускої репрезентації в соймі бе 12 випусків, з пересилкою 2 р. 50 к. Можна на
ким привілеям, є она противною польскій пар еїдник радить приняти ключ виборів до держ. виплат. 1 р. зараз,- 1 р ч^рез місяць і 50 коп.
тиї консервативній, в інтересі якої істнують ради. Вкінци п. Стапіньский жалував ся на першого липня (іюля). Гроші посилать по адре
привілеї, що спинюють наш розвиток. З по ширене радикалізму між руским населенєм.
сі: Київ, канівська улиця 75, Олексі Ковален
Слідуючий бесідник пос. ґр. Лев П ін їн ь- кові, або в „Українську Книгарню*, Безаківдібної причини мусимо бути противниками
також польскої народової демократи!', яка не с к и й заявив ся за виборчою реформою, обго ська 8, або в книгарни „Л. Ідзіковського",
признає політичної рівности Українців з По ворював фінансові справи, а потім польскоХрещатик 29.
ляками та ставши представницею националь- рускі відносини, полемізуючи з пп. Олесниц- З а границю: 3 карб. 50 коп., з пересилкою: в
ного еґоїзму, змагає постійно до панованя ким і Левицким, закидаючи їм нещирість. З а 
Австрії 8 корон, в Америці 2 доляри.
над нашим вародом. До тогож ся партия і не значив, що Поляки не мають з ким з поміж
Редактор-Видавець О. К о в а л е н к о .
демократична, бо не признає суспільної рівно руских послів переговорювати в справі згоди,
бо
руска
суспільність
є
зрадикалїзована.
сти навіть в нутрі польского народу. До не
Працюйте і ша/їгь!
Того дня промовляв ще пос. С т е ф ч и к ,
давня здавало ся, що спільна акция можлива
представляючи
жаданя
польских
людовцїв,
як
з людовцями, але останні переміни в сій пар
Товариство взаємного кредиту
тиї зближають людовцїв щораз більше до иарцеляцииного закона, поширена праці', унрашлахти й народової демократці. Доки серед вильненя замореної еміґрациї і т. п.
Поляків не буде партиї, що станула би на
принципі політичної рівности народів в враю,
доти годї щонебудь говорити і про згоду обох
народів в краю. Хочемо згоди з польским на
родом та боремо ся лиш з шляхтою і єї слу
з дня 29. жовтня.
гами урядниками, а з польским людом живе
стоваришенє зар. з обмеженою порукою
мо в сусїдскій згоді. Не викидаємо нікого за
Прага. Полїция арештувала вчера иоверх
у Львові.
Сян, але не можемо допустити до того, щоб
180
осіб
за
демонстрації.
п р и й м а є вкладки на кяижочкп щадничі
нас випирано з рідної землі'. Про угоди ш ко
на 4°/0, уділяє позички на скрипти за інтабуляБілгород. Вчера вечером в народнім те
да говорити, бо впрочім нема з ким робити
цнєю на 6 при.; і сплату розкладає на 10 до
угоду, бо нині нема в палаті тих представни атрі прийшло до демонстраций проти Ав
15 літ (при ЗО ратах піврічних виноспть рата
ків народних, що мали би компетенцию до стрії.
амортизацийна на капітал і відсотки 5 К 8
сот. від кождих 100 К позички.
сеї угоди, з огляду на східну Галичину, бо о
Білгород. З болгарско - турецкої границі
Векслї приймають ся тілько 3 місячні,
сю головно тут ходить.
доносять, що турецке війско розбило на прах
з 3 підписами, на 6 прц. до 7 прц.
Треба передовсім сотворити основи для
Членами можуть бути позичку і дістати
болгарску
ватагу,
яка
намагала
ся
дістати
до
міжнародної — і то не угоди але згоди, а до
тілько члени обезпечені в >Днїстрі«.
Македонії.
них належить передовсім виборча реформа з
З зиснів удїлпв „Дністер* на публичні до
переведенєм рівности виборчого права обох
Сараєво. Австро-угорска залога вимашебродійні цїли квоту 45.835 корон.
народів в краю. Аж тоді, як польска й руска рувала вчера з новобазарского санджаку і
Вкладки .
.
. 2,795.183 К.
часть палати могтимуть промовляти іменем правцює до Сараєва.
Позички уділені .
.
3,410.684 К.
обох народів, будуть могли промовляти про
Уділи членьскі
.
.
234 398 К.
Сербске
населене
граничне
в
Стрей
про
Цінні папери .
.
130.452 К.
условини угоди і донерва тоді представителї
Фонд резервовпй і инші
46.842 К.
руского народу скажуть своє слово, чи має сило оставити одного офіиира з 50 жовнірами
Льокациі . . .
182.206 К.
бути удержана одноцїлість сего коронного до оборони проти сербских ватаг.
краю, чи може має наступити єго поділ на
дві адміністративні одиниці так, аби кождий
Канцелярії Товариства при ул. Русній ч. 20 отворені перед
нарід рішав про свої справи в окремих закоТижневий звіт
полуднем від 8—2 год.
нодатних тілах.
Торговельної
і
промислової
палати
З послами рускої национально-демокр.
Розклад зелїзничих поїздів
про ціни збіжа і продуктів у Львові
партиї творять україньскі радикали оден клюб,
важний від 1. мая 1908.
бо спільність сего доступованя творить нацновід 19. до 25. жовтня 1908:
нальна справа. До тогож є між обома Групами
за 50 клґ.
До Львова
ПО
в
послів богато спільних точок культурних і е- Пшениця •
рано перед
•
• 10 ЗО—10-55 К
пол. пол. вечер иочи
приходять
3
кономічних домагань. З а се заявляють ся они Ж ито
. . . .
• 8-45— 870 К
рішучими противниками москвофілів, бо они Ячмінь броварняний •
• 7 50— 8-25 К
5-50
8 55
Кракова
5-45
9-50
130
спинюють наш национальний розвиток, а до Ячмівь на пашу •
. 6-50— 6-80 К
9-50
—
7-25
Кракова
840
2 ЗО
того є партиєю реакциї. При тім однак про- О в е с ..................................
—
—
—
—
1-ю
Ряш ева
. 625— 6-50 К
тивлять ся они тому, щоби правительство си Кукурудза
Підволочиск
7.20 1200
5-40 10 30
215
• 0 0 0 - 0 00 К
—
Черновець
807
5’57
205
9-30
лою поборювало москвофілів, але рівночасно Просо
. 0 00— 0 00 К
. . . .
—
—
—
—
Черновець
12 20
противлять ся й тому, аби москвофілів попи- Горох до вареня •
• 9 00—10 00 К
—
—
—
—
5-40
Станпславова
рати, як се стало ся при останних соймових Горох на вашу
-—
—
—
10.20
Коломиї,
. о-оо— 0 00 К
—
виборах. Вкінци звернув ся бесідник до пра- Бобик
3-50
Стрия
7-29
п-оо
11-43
. . . .
• 6 25— 650 К
—
350
Пустомит
7-29 1143
1100
влтельства з протестом проти виїмкового Конюшина червона
• 55 00—65 00 К
—
200
Самбора
800 10-30
910
трактована радикальної партиї.
—
Конюшина біла
• 35 00—45-00 К
Любіня
200
800 ю-зо
9-Ю
Пос. Б а т а л і я зазначивши, що є на Конюшина шведска
—
—
7-Ю 12-40
Рави рускої
4-50
• 65 00—75 00 К
родним демократом, заявив, що бажає вибор Тимотка •
8-26
1 15 500
Янова
9-25 1010+
•
• 0 0 0 0 - 0 0 00 к
Брухович
—
7-Ю
8-20
12-40 4'50
чої реформи на те, аби пробудити маси на Гігіак зимовий
• 1400— 14-25 К
—
—
—
—
Брухович
8-15
родні. На питане пос. Левицкого: мир, чи вій Насїнє конопл.
• 9-75-1ООО К
5’50
7-25
Зимної води
1-Ю 5-45 9-50
на? відповідає, що рішене сего питаня зале Хміль
. . . .
• 40-00—50-00 К
В
Зі Львова
по
перед
жить від Русинів. Поки зі сторони Русинів не
рано пол. полуд вечер ночи
• 9 -7 5 -1 0 00 К
Насїнє льняне
відходять до
устане підюджуванє проти Поляків, доти не Льнянка
. 10 00-10-50 К
можна й думати про мирові переговори. Грозь
3-50 825
Кракова
2-45 7 0 0 11.15
бою і насильством не можна нічого вибороти.
—
6 12 7-35 1245
8.40
Кракова
Трильоґію наведену пос. Левицким, сторон—
—
—
—
з-зо
Ряшева
ництво бесідника має також у своїй програмі.
6-20 10-40
Підволочиск
2 16 7-45 11.10
Дальше говорив пос. Баталія про піднесене
6-Ю 9-35
—
10-38
Черновець
223
—
—
—
—
Черновець
250
краєвого промислу, рільництва, про еміґрацию
—
—
—
—
Станпславова
2-40
і т. и. справи.
—
—
—
—
6-03
Коломиї
По нїм пос. Ян С т а п і н ь с к и й роз
—
7-30
Стрия
2-25 642 11-25
почав свою бесіду від зображена еволюциї,
—
Пустомит
7-30
2-25 6-42 11-25
—
10-45
6-00 9 05
4-00
Самбора
котру перейшла еге партия В останнім році:
—
Любіня
600
905
4-00 10-45
З чотирох послів у соймі й парламенті її за
—
7-Ю 11-35+
614 1105
Рави рускої
ступництво зросло до 20 мандатів. Се спричи
9-15 Г35+ 3-35 630
Янова
658
—
—
—
7.21 11-05
Брухович
нило в нубличній опінїї закаламучене понять
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3-50 8-40 3-30
7’35 11 15
Зимної води
першу точку своєї проґрами вважає людове Витягане, пльомбованє, вставлюванє зубів
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нечатані
товстим
дру
сторонництво загальне виборче право, котре
ком. — Поїзди їдучі лише в неділі означені | .
без болю.
дало би народови відповідний волив на пуб-
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Дьвіб, пл. Тадицка 7. (над Централь,
кабархею).

Видав і відповідав ва рвдакцию Семен Ґорук.

З друкарні В. А. Шийковского.

