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Львів, второк дня 21. жовтня (3. листопада) 1908.

Річник XII.

Передплата

Виходить у Львові іцо дня
крім неділь і руских сьвят

на >РУСЛАНА« впноспть:

О О1її год. пополуднії.
Редакция, адмінїстрация і

в Австриї:
на
на
на
на

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

За границею:
на цілий рік

. 16 рублів
або 36 франків
на пів року . 8 рублів
або 18 франків
Поодиноке Число по 10 сот.

«Впрзеш ми очп і душу ми вирвеш: а не возьмеш мплости і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.< — 3 Р у с л а н о в п х псальмів М. Шашкевича.

Політичний огляд .
Австро-Угорщина.

Ц і с а р в е р н у в в неділю до Ві
дня по двомісячнім майже побуті в сто
лиці Угорщини. ГІодїі великої досяглости,
які склали ся в тім часі, дали привід на
селенні Відня під проводом бурмістра др.
Лю еґера до торжественного привіту при
вїздї монарха до літного замку в Шенбрунї і тим способом до заяви преданности і вірности.
Після повороту до Відня буде пер
шим змаганбм цісаря, довести мінїстерске пересиленє до яолагоди. Втихомирене
в Празі викликало вправдї нові події в
правительственних кругах, що політичний
овид прияснив ся і се вважають в тих
кругах навіть доброю познакою, що від
ставка не тілько цілого кабінету, але
й навіть відставка ческих
міністрів
дасть ся обминути. Але в дїйсности
не можна так рожево задивляти ся на се
пересиленє і вважати міністерство бар.
Бека безпечним. Праса вправдї втихоми
рила ся, але по краю в ріжних нїмецких
містах прийшло до протических галабурд,
а також спокій в Празі удержує лише чи
сленна жандармерия і тюлїция. Головне
питане, яке насуває ся міністерству, є
іменно, чи оно вспіє в держ. раді обезпечити правильну законодатну роботу і
полагоду деяких невідкладних справ. Протягом сего тижня повинно отже рішити

експедицпя «Руслана* під
ч. 1. пл. Домбровокого (Хорунщини). Експедицпя місцева
в Аґенциї Соколовского в
насажі Гавсмана.
Рукописи звертає сялпше
на попереднє застережене.—
Реклямацпї неопечатані е
вільні від порта. — Оголо
шена звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
ки, а в «Надісланім* 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по ЗО сот.
від стрічки.

ся, чи міністерство сар. Бека остане при що й для угорскої коалїциї буде ся справа
держ. кермі, чи зробить місце иншому. мати необчислимі послїдовности. Замітно,
Всеж таки замітно, що голоси за уря- що навіть Аг Щ за^ згадуючи про запе
дниЧим міністерством відзивають ся лише речене Кошута, замічає, що з того запез нїмецкого т. зв. вольнодумного табору, реченя виходить, що такне було, як пи
а всі инші сторонвицтва сему зовсім про ше КеіеЬзрозІ, але не можна з того дізнати
тивні, виходить отже з того, що N. Іг. ся, я к в л а с т и в о і щ о б у л о ?
Рге88е стоїть зовсім відокремлена з сво
Заграниця.
їми домаганями.
. А в с т р и й с к а д е л є ґ а ц и я по
В С е р б і ї вельми роздратовані хо
лагодила всі предлоги і закінчила свої ро лодним принятєм королевича і єго това
боти, а діяльність і рішуча політика бар. ришів в Петербурзі. „Правда" остерігає
Еренталя найшла в делєґациї загальне вже Сербію перед Росиєю і вказує на
Анґлїю, яко щиру єї приятельку. І дій
признане.
Важкі закиди піднесені в КеісЬзрозі сно настрій в Петербурзі зовсім непри
проти міністра К о ш у т а зустрінули ся хильний для Сербії. Посли думи остері
вправдї з єго загіереченем, одначе після гають Сербію перед нерозважними почи
того сей дневник виступає з новими до нами а також дневникарство накликує до
казами про звязи Еошутівцїв з велико- отверезеня.
сербскими змаганями і сербско-хорватМимо ксего того Сербія очивидно не
скою коаліциєю, котрих наміром було перестає думати про війну, а на се вка
відокремлене Угорщини з підмогою Сер зує заборона вивозу паші і хліба за гра
бії. Але нетілько К.еісЬ8розі і Уаіегіапсі ницю, хоч сего року там дуже добрий
виступили з такими важкими закидами, урожай. Так само перевіз всяких припа
але то само вчинив дневник »Хорватске сів і воєнних засобів з Білгороду до Краправо» котрий пише прямо про мадярско- ґуєвича, і укріплюване сего міста вказує
сербский заговор проти Хорвациї. Також на те, що Сербія числить ся з обсадою
„ОЬгог" виступає р?бко і глумливо проти Білгорода австрийскими війсками, а в КраКошута, що він недавно обжаловував хор- ґуєвичу бажає утворити для себе обо
ватско-сербску коалїцию /а тепер в ЕеісЬз- ронний воєнний табор. П е р ш е п о к л и 
розі стає яко обжалований.
к а н е около 100.000 вже з мобілізовано,
Все те викликало посеред угорскої а на основі війскової конвенциї заклюкоалїциї страшне пригноблене, неначеб ченої між Сербією і Чорногорою обчи
яка бомба на ню упала. Нічого отже ди слюють, що обі держави моглиб виста
вного, гцо сербско-хорватска коалїция о* вити до 230.000 війска. Очивидно не монинида ся перед розпадом, а нема сум н ів у, жливо се зараз зробити, бо надужитя і

сяєво Маркіяна. Т а не тілько батьківскі часу ставали що раз тїснїйшими. Огся
заслуги та батьківска слава видвигнули ідея одноцїлости україньско-руского на
(З нагоди перересеня єго мощин до ро Володимира Ш ашкевича на передове міс роду, отеє змаганє до розвитку наш ого
це посеред молодих тружеників, але й україньско-руского письменьства на на
динної гробниці).
власна єго праця і єго поетичний талант, родних основах, що одушевляли Маркі
унаслїдуваний
по Маркіянї.
яна Ш ашкевича в єго літературній твор»Не чужого ми бажаєм,
Я к безсмертний Маркіян розпочав чости, проявили ся також в творах МарА с в о г о то п р а в а :
Де полягла,там воскресне із своїми товаришами снувати золоту пря кіянового сипа. Але як Маркіян вже в
Наша руска слава!»
жу рідного нашого слова і »Русалкою Дні молодих літах носив зарід недуги, що
Я нознакомив ся з Володимиром стровою» положив почин до наших на дуже рано скосила єго бідолашне житє,
Ш ашкевичом в осені 1865 р., прибувши родних відродин, так єго син з Зарсва- такі над Володимиром повисла вже з малдо Львова на унїверситетскі науки. Пер чом і иншими товаришами у »Вечерни- ку лиха доля, що вкривала єго чорною
ше огнище рідного слова, яке він зало- цях» навязав важкими невзгодинами і хмарою. Змалку вже прийшло ся єму
жив разом з Федором Заревичом (Вечер- супротивними змаганями перервані пасма бороти ся з недолею, а ся боротьба не
ницї), вже було погасло, а також літера сеї золотої пряжі і підняв наново поне- дала розвинути ся єго талантови, хоч
турно-науковий місячник „Мета", що під ханий і забутий народний прапор. І він він переняв ся високими нациопальними іредакциєю Кс. Климковича переняла з а  черпав з тої самої криниці живущої і ці деями і виявляв ясну нициональну сьвідачу Вечерниць, перемінила ся в політич лющої води, з якої виринула Маркіянова домість.
ний двотижневник, а розвитковл нашого ідея плеканя своєї рідної питомої слове
Після перших літературних починів
письменьства мала тепер служити видавана сності!. Ще учеником бувши попав він у Вечерницях і инших літературних ви
К. Горбалем »Нива«. Зайшовши в редак- на Маркіянові твори, а Котляревского даних, які зовсім не запевнювали про
цию „Ниви", застав я крім самого ре Енеїда, Квітчина Маруся і Шевченків житку Шашкевичови, після нової проби
дактора гурток людий: Климковича, Льон- Кобзар розкрили перед ним той широкий з Р у с а л к о ю , і »3орею* в >Просьвігина Лукашевича, Заревича і Шашкеви- сьвіт — Україну, що натхнула єго батька тї«, він-був приневолений довершити-свої
ча. Перша Г р о м а д а , яку они засну до віщих творів. А ті ідеї, які найшов правничі науки і оглянути ся за кусни
вали під проводом Володимира Качали, Володимир Шашкевич в сих безсмертних ком насущного хліба. З судової практи
була вже розбита, а вся молодїж, що творах, утвердив і розжарив в єго серцю ки переніс ся він до скарбової і в 1873
жила народним житем, почала тепер гро живим словом Володимир Бернатович році опинив ся в повітовій дирекциї скар
мадити ся около »Мети« і >Ниви». Само (Бесарабець), що в 1861 році з України бу в Тернополі концепістом, де ми знов
про себе, серця молодих академиків ли загостив до Львова і навязав живі взає зустрінули ся разом. Одначе тоді вже
нули до ІІІашкевича, на котрого спадало мини Галичини з Україною, які з того було здоровлє єго вельми підкошене, ди„
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розлад, які вкрали ся до сербскої армії,
як се виявив полковник Машин, кидають
вельми яскраве сьвітло на лихий стан
армії. До весни могла би Сербія виста
вити около 180.000 готового до бою
війска.
Сим в о є н н и м д у х о м перенята
війскова старшина а король Петро дістав
листи з погрозами, що наколиб вагав ся
Австриї виповісти війну, тодї жде его та
ка сама доля, яка довела ся вго попередникови. Письмо се кінчить ся словами:
«Геть з Караджорджевичами з Сербії, а
тодї буде спокій в краю!* Се письмо бу
ло розкинене в численних примірниках
поміж селянами. Отеє став певним дока
зом, що положене короля і династиї вго
вельми непевне, а офіцири напирають ся
до війни, бо, як висловлюють ся в однім
листі, що не будуть на своїм чолі терпі
ти трусливця.
М і н ї с т е р з а г р . с п р а в І зв о л ь с к и й мав напевно піти у від
ставку. Не тілько царский двір і правительственні круги, але й росийска суспіль
ність переконані про конечність такої
зміни. Єго місце мав би заняти В і т т е,
котрий виявив велику справність в ми
рових переговорах з Япанївю. Крім того
називають також Ч а р и к о в а можли
вим наслїдником Ізнольского, одначе вго
панславісгичні забаги не конче надають
ся в сій хвилі для такого становища.
В Т у р е ч ч и н ї що раз більше
починають виступати проти великого везира Кіяміля-паши, знаного приятеля Ан
глії, бо тепер впевнила ся Туреччина, що
найнебезпечнїйшу поруку вї независимости і ненарушимости дав їй таки тридержавний союз.
З Б о л г а р и в ю навязув Туреччи
на прямі переговори, о чім повідомлено
хавиця томила вго страшно, а з тою немочию занепадав і вго талант і вго лї
тературна творчість. Перенесене в лагід
н ій т е підсонв до Коломиї давало якусь
надію на пільгу, одначе звідтам кинено
вго до Тарнова, де серед чужої ему суспільности почав проявляти якийсь умовий розстрій, що виразно пробивав ся в
листі звідтам писанім до мене. Тай неду
га дійшла до такого розвитку, що при
неволений був перейти в стан супочинку,
а переселивши ся до Львова закінчив тут
в недостатку своє бідолашне житв 16. н.
ст. лютого 1883 р.
Невеличка спадщина літературна, по
лишена покійником не дала нам вправдї багато самостійного, не виявила ши
рокого сьвітогляду, одначе в вго змаганях, в вго творах проявляв ся віра в
здоровий змисл народний, що колись
спізнав ті животворні ідеї, горяча любов
до свого народу і глибока віра в вго будучину, яка віє з програмового неначе
висказу наведеної в горі строфки вго
стихотвору. А коли деякі вго товариші
на народнім шляху похитнулись подібно,
як деякі товариші Маркіянові, Володи
мир Ш ашкевич остав до смерти вірним
ідеї свого батька, ідеї народній україньско-рускій. І в тім вго заслуга, що довложив при своїй немочи також кілька цеголок до сих підвалин, на яких нинї
розвивав ся наше народне житв.
Тим то при нинїшних переносинах
єго мощий, котрі до суду вічного епіч
ну гь разом з мощами батька, як дух его
єднав ся все з Маркіяновим духом, иомянїм его незлим, тихим словом.
Олександер Барвіньский.

урядово болгарске правительство. Окрім
справи східних зелїзниць будуть полаго
джені також і деякі церковні і культурні
питаня, які відносять ся до македоньскоболгарского населеня.

Промова д-ра X. /їебицкого
виголошена в буджетовій дебатї галицкого сойму
д н я 26. жовтня 1908.

Високий Сойме! Парляментарнимзви
чаєм дійшли ми до того, що при будже
товій дебатї говоримо не лише про спра
ви самого буджету краввого, чи держ івного, але в значній части а часом і пе
реважно також про справи політичні.
Можна ту річ трактувати з якого боку
хто хоче та дебатувати, чи се відповідне, чи
менше відповідне, але не можна їй від
мовити рациї, бо коли г парляментї, чи
в соймі стоять заступник! народа, який
поносить найбільші жертий в інтересі
держави чи краю, то они мають також
і право занимаги сн в консеквентнії і сим,
як держава, чи край орудує тим найвисшим д о б р о м суспільним, нкі напрями
вказує, а при тій нагоді поставити жаданя в інтересі народу та критикувати
адмінїетрацию держави зглядно краю.
Проминаючий рік зазначив ся без
перечно невідрадними фактами так в на
шім житю політичнім, як також і в еко
номічнім. Не буду про них близіпе го
ворити, бо они звісні. їм завдячує сн отсей прикрий тон нашої дебати буджетової, що розпочала ся перед двома днями,
та ілюструє фактичне положене нашого
краю. В поважнім тоні сеї дебати висту
пили на верх дві сторони, які характе
ризують цілу буджегову дебату: одна в
напрямі санациї краввих фінансів, а дру
га в напрямі санациї міжнарлдних від
носин в нашім краю! То виступили дві
рани, які болять нашу суспільність, томуж треба їх більше отворити, щоб мо
жна було вказати на спосіб, як їх вилі
чити, аби дійти до ліпшої будучности.
Тому то я порушу обі справи і справу
натури фінансової і справу натури полі
тичної.
Буджетова дебата, як я вже зазна
чив, проявляв ся в напрямі конечної са
нациї краввих фінансів. Потреба сеї са
нациї виступила минулого року в відень
скім парляментї. Се замітна річ, що ко
ли зібрав ся перший раз новий парла
мент загального голосованя, то заступни
ки всіх народів монархії згодили ся на
те, що всі краї монархії потребують са
нациї фінансів. І ось вже перше нагляче
внесене народного парляменту візвало
правительство, щоби оно зі свого боку
конечно перевело ту санацию краввих
фінансів. І тоді сторонництва опозицийні
заняли становище до сеї справи та за я 
вили: »Добре, дамо краям, що они потре
бують зі скарбу державного, але жадає
мо іи п сііт між виборчою реформою до
краввих с о й м і в і с а н а ц и в ю к р а 
в в и х ф ін а н с ів " .
Чомже так сказали ті поступові по
сли? Бо они говорили так: „Ми прихо
димо до того парляменту загального го
лосованя і диспонуємо тим грошем, що
має іти для держави; колиж ми даємо
той гріш краєвим фондам, то най ору
дують ним також сойми загального голо
сованя*.
Також і ми, заступники руского на
рода приступили н засаді до того внесе
на, узнаючи потребу санациї краввих ф і
нансів. Дехто з наших сторонників доко
ряв нам, що ми шанувмо край, та хоче
мо санациї вго фінансів, хоч тут в соймі
не маємо впливу на хід справ та на а д 
міністроване тими фінансами. Але тут
взяв у нас верх економічний інтерес на

шого народа, бо ми бачимо, як его при
давили ріжні податки й додатки, так що
він не в силі видержати більше тягарів.
І як раз з огляду на полекшене тих т я 
гарів приступили ми до справи санациї
краввих фінансів та були за тим, аби
держава приступила до уздоровленн ф і
нансових відносин по всіх краях а осо
бливо в Галичині.
Відтак, мої панове, відбула ся в мі
ністерстві скарбу а н к е т а в с п р а в і
с а н а ц и ї ф і н а н с і в , на якій ви
ступили головно два напрями. Оден на
прям, заступлений Чехами, був за тим,
щоби держава приняла всі видатки, або
бодай значну часть видатків на шкільни
цтво на свій рахунок і то з тим мотивованвм, що пікільницт.ю в річ загально
потрібна і лежить не лише в інтересі ц і
лої держави, бо се справа загальна, тож
держана повинна причинити ся до того
ультурного монументу та мати свій г о 
лос в тій справі.
З другого боку піднесено справу ре
форми адмінїстрациї держави й краю.
Сказано, що коли мають бути уладжені
також відносини одних нластий до дру
гих п о л я засади: І сеї справи не порі
шено остаточно, бо коли пере ажна часть
делегатів станула на становити практи
чнім, аби присилувати правительство,
щоб оно переняло шкільництво на свій
видаток, то менша часть делегатів, а між
ними й делегат того краю, станули на
засаді абстракцийній, що треба справи
уложитп з гори через поділ фінансового
права держави й краю. Се стоїть однак
на далекій і то дуже далекій дорозі.
Тимчасом цілу справу полагодив мінїстер скарбу, висказуючи оттакі тверді
слова: Панове, говорити з того або й
иншого боку дуже гарно. Ваші промови
дуже визначні, але (пос. Стояловский
кличе «нічого не дам!* — сьміх), але
більше нічого дати не можу, як тільки
п і д к и ж к у в і д г о р і в к и . Та і на
тім стануло. І так частуємо ся горівкою
на неї боки.
(Дальше буде).

Просім відш иті вервдидату.
Но в и нки
— Календар. Ві в т о р о к: руско-кат.: Іларіона; римо-кат.: Губерта. — В с е р е д у :
руско-кат.: Ґлїкериї; римо-кат.: Кароля Бором.
— Ювілей 6 0 -л їтн о го сьвященьства Сьв. Отця
Пія X. обходжено в неділю в катедр. храмі св.

Юра архіерейским богослуженем, котре від
служив Є. Е. Митрополит Шептицкий з крилошанами капітули при великім здвизї наро
да. На богослуженю явили ся представники
властий Є. Е. Намісник з урядниками наміс
ництва, Рада шк. кр. з президентом Дембовским, президент вис. кр. суду Тхоржнїцкий і
т. п. При кінци богослуженя виголосив Є. Е.
Митрополит одушевлену проповідь, в котрій
вказав на зединене всіх християн в одну па
ству, з одним пастирем яко високу ціль зма
гань катол. Церкви витичену божественним
Спасителем, сих змагань, які ревно попирае
і теперішній вселеньский Архієрей Пій X.
Многолітствіем в честь високодостойного ювілята закінчило се торжественне богослуженя.
В тих днях наші Преосьв. Владики удають ся
в породож до Риму, щоби зложити іменем
руского народу особисто бажаня Сьв. Отцю і
заяву преданности і вірности.
— Збори то в -а «Учительска Гром ада" відбу
ли ся вчера в салі „Нар. Дому" при участи
130 членів. Наради відкрив пос. Романчук
промовою, в якій згадав про цілий ряд покій
них знаменитих педаґоґів: Целевича, Гладиловича, Вахнянина і др. Головою виділу

з
вибрано проф. Мих. Грушівского, а заступни
ком проф. ґімн. Андрія Алиськевича. Збори
нродовжали ся через ранок і ціле пополуднє,
причім порушено багато актуальних справ.
Заповіджені наукові реферати з причини снізненої пори відпали. В члени тов-а вписало
ся 296 осіб, а се число сьвідчить найкрасше,
як наша суспільність відчувала потребу поді
бного товариства. Всі вступні роботи перевів
комітет зложений з пяти; найбільше праці в
переведеню орґанїзациї вложив проф. Юлїян
Стефанович.
— Цїсарске сьвято

в Лукавци

на

Буковині.

Дня 27. жовтня с. р. відбуло ся в Лукавци над
Серетом (на Буковині) відкрите ювілейного
памятника нашого цісаря. Головна заслуга, що
сей величавий памятник поставила громада,
належить ся мі. цевому парохови о Стефанови
Маланчукови, а допомагали ему до сего діла
місцевий надучитель Сидір Годованьский і
громадскяй начальник Іпатій. Сьвято випало
як найкрасше. На торжество були запрошені
рускі посли, в котрих явили ся Пігуляк і Спинул Яко заступник правительства прибув на
се сьвято управитель староства у Виж іицї п.
Єх. По богослуженю в церкві удали ся всі
гості на місце, де стояв памятник монарха.
Місце було украшене хоругвами, ялицями
і вінкііми із цьвітів. Тут в днравилн всі три
сьвящеиики молебень потім виголосили уро
чисті промови місцевий: учитель в імени своїх
одновірців євангеликів а місцевий рабін в імепи жидів. Відтак промовив по руски управи
тель староства п. Єх дуже гарно, розясняючи
зібраним значінє того сьвята. Коли бесідник
підчас своєї промови показав рукою на висо
ко стоячий памятник, тоді спала з него за
слона і показав ся численно зібраному народови прегарний бюст нашого монарха. В тій
хвнли залунали із тисячий уст грімкі „слава"
і вистріли із моздїрів, а хор богословів, а по
нїм зібрана шкільна молодїж зі своїм надучителем Сидіром Годованьским відспівали по
руски гимн народний. Наконець промовив до
зібраного народу посол Пігуляк, наводячи всі
ті добродійства, які отримав наш нарід від
нашого монарха за час єго шістьдесятьлїтного
мудрого нравлїня. Він згадав між иншим, як
то наш цісар ще молоденький, маючи бо ще
лиш 18 літ житя, вступив на престол в такий
час, коли бідний хлїборобский нарід бідував
гірко під гнетом дідичів та проживав в нужді
і темноті, та за час єго правлївя поступила
просьвіта народна скорим кроком наперед,
народи стали вільними горожанами, дістаючи
з часом чим раз то більші права, от як н. пр.
загальне право голосованя на послів до рада
державної, закон громадский ітд. На кінци

Ь п р ш і м історії зносин Галичан
з Буюпіши,
Ч. 184.
Із. Воробкевич у Київі.

(З дневника Григ. Воробкевича).
(Дальше).
Друга просьба, добути духовно-музичні
твори Львова, Бортняньского, Турчанїнова і и.
для о. Воробкевича також легка до виконаня.
Але Славяньскому комітетови треба буде в
тій справі війти в переписну з ріжними ви
давцями. Придв. капеля продає нині тілько
твори Бортняньского і то за дорогу ціну. Она
певно дещо спустить для Слав, комітета, хоч
стілько, як усім иньшим продавцям своїх ви
дань. Г. Стелловский закупив недавно на вла
сність всі дух. муз. твори Львова. В Муз. Ма
газині Мейкова (на Кузнецкім мостї) можна
найти всі инші твори: Турчанїнова, Арханґельского і и. Гроший треба на се немало.
Що до «Исторіи церковнаго п ін ія в ь
Россіи« можу повторити перед Вами росийску пословицю про шевця без чобіт. Перше
видане зовсім розійшлось. Тепер гадаю взяти
ся до другого виданя. Тоді, прошу вірити, пі-

своєї бесіди завізвав бесідник присутних до
оклику „многая літа". З відкритими головами
повторили зібрані сі слова і величаве сьвято
закінчило ся.
— Лож „Землі і Волї". Дістаємо до поміще
на: Про нісенітниці „орґану україньскої социял-демократиї" подам більше в грудневім
числі „Ниви". На тім місци (в „Русланї") по
зволю собі звернути увагу на дві ложи „Зем 
лі і Волі". В ч. 42—3 говорить ся, що папа
має 11.000 комнат. Ваедекег в дуже совісно
опрацьованій книзі про Рим (виданій в році
1907 в Липську, 14. видане, ст. 354) пише про
се так: „йіе 2аЬ1 оіег 8а1е, Кареііеп и. 2 ’т шег та£ £ Є £ в п 1000 Ьеіга^еи; діє ой \уіедегЬоііе Ап^аЬе, ез зеіеп 11.000, із! еіпе РаЬеІ".
В тім самім числі повторяє „Земля і Воля"
клевету якоїсь польскої социялїстичної шмати
з Перемишля, що оден сьвященик в Долішній
Австриї зістав засуджений на два місяці стро
гої вязницї і 500 К гривни за побите любовиицї. На то заявляє «Оагеїа ковсіеіпа» (ЬІг.
43, ст. 513—4), що на підставі автентичних
інформаций показало ся, що дотичний парох
казав викинути за двері влізливу бабу, яка
домагала ся підписаня квіту, хотяй походила
з иніпої парохії. Суд засудив пароха на 10 К
кари. Ціла романтична справа є пустою ви
думкою пустих соцеялїстичних мозків. Таку
клевету кинули социялїсти на кс. Врублєвского, за що стануть перед судовими кратами
і оточать ся авреолею жертв буржуазийного і
клерикального насильства. Нещасні! — О. Воляньский.
— З „Львівского Бонна". На загальних збо
рах, які відбули ся в суботу дня З і. жовтня,
вибрано отсей виділ: проф. др. К. Студиньский, голова; Й. Доманик, заст. голови; М.
Волошин, діріґент; В. Безкоровайний, заст.
діріґента; Г. Ясеницка, діріґентка; виділові:
Б. Вахнянин, И. Дембицкий і Р. Федусевич;
заст. видїлових С. Левицка, В. Козак і контр.
комісия П. Берест, І. Біликовский, Е. Кордзсевич.

лата скликала анкету, щоби предложити правительству одноцїльну опінїю про новий проект
закона. В анкеті взяли участь: член черновецкої палати, п. Ґольдлюст, і секретар тої па
лати др. Віґлїцкий, делєґат буковиньского
краевого виділу п. Гостюк, делєґат галицкого
краєвого виділу, др. Паздро, редактор Околович і делєґат брідскої палати др. Ріттель. Ре
ферував репрезентант краківскої палати, др.
Бенїс. В оживленій дискусиї, яка вивязала ся
над тою справою, обговорено та усталено по
стуляти, що мають на цїли особлившу охоро
ну еміґрантів з Галичини і Буковини, при вербоваию в подорожи і по прибутю на місце
призначена. Обговорено подрібно континен
тальну і заморску еміґрацию та охоронні спо
соби против визиску переселенців аґентамн
і заграничними роботодавцями. На підставі
вислїду нарад анкети видадуть обі палати од
нодушну опінїю до правительства.
— За сто карбованців. „Тифл. Л.“ оповідає
про страшне душогубство на Кавказі. В селі
Чайкенді, в тамошного селянина Соломона
Кзоганця, коли він спав, украдено з кишені
100 карб. Довго шукав він злодія і на сам
кінець подумав на свою братову Варнауш,
але вона рішучо сказала, що грошей тих не
брала. Тоді на хатній раді порішено, щоб там
не було, а заплатити Соломонови тих 100 карб.;
як теж знайде ся злодій, то ему голову від
рубати. І от уже й забули були про сю кра
діж. Коли отеє недавно приходить у крамни
чку до тамошного крамаря мале дівча і за
ріжний дрібний крам дає, щоб розміняти 100
карб, і жде. Зараз стало про се відомо на
селі. Збігли ся люди. Прийшов і Соломон
Кзоганц. Дівча сказало, що то Варнауш післала її міняти гроші. Варнауш признала ся,
що она взяла в Саломона сї гроші щоб
він їх часом не пропив. Она благала зми
луватись над нею, та Соломон і слухати не
хотів. Він почав колоти її ножем, а потім і
відрубав їй голову. Відрубавши голову, Соло
мон ходив з нею по селі, показував людям,
— Зїзд ширшого Народного Комітету відбу вихваляючи ся, що вбив злодія і сим виконав
ває ся нині в понеділок в комнатах „Рускої постанову родинної ради.
Оповістки.
Бесіди". На дневнім порядку: „Огляд політич
— Програма концерту „Львівского Бонна"
ної ситуациї в краю і державі". Наради поча
ли ся о год. 9. рано. Вступ мають тільки чле який відбуде ся в четвер дня 5. листопада
ни ширшого Комітету і посли сторонництва. 1908 о годині 7. вечером в салі „Народного
— В спразі охорони еміґрантів. У львівскій дому" у Львові, є отея: 1. Лиеенко-Шевченко
торговельній
палаті відбула ся дня 25. „За сонцем хмаронька" відспіває хор мішаний
жовтня
анкета
для
обговореня
прави- „Львів. Бонна" (а сареііа) — діріґент п. М.
тельственного проекту закона про охорону Волошин. 2. а) Г1. В іи теп їеїд „Ье 8оіг“, б)
еміґрантів, надісланого торговельним палатам Е. Роїдіпі — Едиде де Сопсегі сольо фортедо заопінїованя. Тому що найбільше інтересо- пянове, відограє консерваторист п. Тарас Шуваними в еміґрацийнім питаню краями є Га- хевич. 3. ВгисЬ: „Гарна Елєн" баляда ОеіЬІ-а,
личина і Буковина, львівска торговельна па- на соля, хор мішаний і орхестру, відспівав.
Вона надрукована у „Буковиньскім русшлю певно один примірник о. Воробкевичеви".
скім калєндари" на р. 1875 (сам календар
Попов переслав копію сего листу Вороб- вийшов 1874 р.). Початок поеми такий:
кевичеви, а від себе додав, що 29. вересня
Тричи щаслив я, щом Київ славний,
(1874) буде заеїданє Славяньского комітета,
золотовратий город видав,
»а т гда я передамь большему числу лиць
бо ісповнилось давне желане,
Ваши желаніи, а такь же попрошу русскихь
котре у грудях довго-м плекав.
книгь для Буковини".
Плекав єм гадку, град той видати,
бо ще з дитиньства мов милі сни,
Що Слав, благотв. комітет -справді не
неньки старої чрез жизнь снувались
жалував «русскихь книгь" для Буковини,хоч
про Київ славні, чудні казки.
Воробкевич ледви чй був коли при тім посе
редником, о тім сьвідчать і доси бібліотека
Потім довго описує І. В. Київ віршами
Народного Дому в Чернівцях...
і кінчить свою поему такою відозвою:
Також учитель ґімназиї в Лубнах, Лазар
Пращай ти, Руси сьвітлий Сіоне,
Павлович Долинка, хоч не знав Воробкевича,
ти
князів руских величний град,
зачув, видко, про него і просив (німецьким
Київе славний! Процьвітий віров,
листом з 1. жовтня 1874) таке:
бо тебе Бог сам у земний сад
„В сьвітї учительскім тутешної ґімназиї
своєю рукою, своєю сьвятою
постановлено, назкомити нашу ґімн. молодїж
мов чудний, райский цьвіт посадив...
зі славяньскою музикою, а особливо з музи
Стій нам на стражи, столице давна,
кою галицьких і буковинських Русинів. А що
великолїпна і повна дав,
Вас знають і цінять, як поета і композитора,
і розвивай ся красов, богацтвом,
то я позволяю собі, просити Вас, щоб Ви нам
ворог тебе вже ой не діткне,
прислали «народні напіви«, дуети, квартети і
бо Владиміра хрест-меч двусїчний
коломийки разом з текстом. Належитість ві
в ночи і днину тя стереже!
дішлемо з подякою, а зі свого боку ми гото
ві Вам також послужити».
Свої вражіня з Київа описав Із. В. у
довшій поезиї п. з. К и і в, досить слабій з
поетичного боку, та цікавій, як документ сих
вражінь.
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Гляну на море. Довкола обведене воно
матово-білявою мракою, а таке гладке, як зеркало, а спокійне, мовби ніколи не порушало
филями. Лишень у тому місця, де пароплав
перетинає його верхню, творять ся білі, ши
пучі филї та віддаляючи ся, бачить ся, мовби
що тільки вииолерувані мраморні плити. По
води із темно-ґранатової барви переміняєть
ся море в синьо-зелену, від сходу щораз біль
ше лискучу, перлисту, опалеву, рожеву. Що
раз більше ясного сьвітла лїєть ся на море,
а небозвід починає сьвітити полученими мілїонами преясних, золотистих лямп.
Се сонце сходить на морі, та їде по ньо
му добре, тепле, в золотистій короні, як цар.
Ж алійте люди, що сните в каютах, та
не хочете бачити того чуда, жалійте, що не
доглянете поза тим сходом Того, хто сеї ночи
щасливо провів нас морем.
Ж алійте, що не запишете собі сього у
серцю на все.
Се сонце сходить! Поволі, мов би із ве
ликою повагою вбирають ся опалево-рожеві
филї в пурпуреву красну одіж, та живою кровю розливають ся по зеркалї моря. А сонце
з хороводом мілїоновим преиайяснїйших бли
сків ступає на небо, та пальцями свойого проміня доторкаєть ся пурпури, що море на при
віт йому розстелило.
Від серця рветь ся молитна: благословене будь імя Твоє Господи, благословенне будь
на землі і на морі, благословенне будь устами
богатих і бідних, благословене будь і моїми
вищими устами. Най дїєть ся воля Твоя і тут
на морі і там у моїй неволеній Вкраїні, де
неповинна кров ллєть ся. бели мій голос від
кинеш, Господи, то прийми плач, яко прино
шене тих невинних дїтий — сиротин, що тим
морем пливуть на чужину, як скиталця, та
дай нам хліба насущнього. Гріх наш врости
Посмертні Т оповістки.
нам для превеликого милосердия Твого та
— Фалина з Медввдских Огоновска, вдова но спаси нас і дай свобідну Україну, Боже!... наш
професорови університету бл. п. Омеляні Ого- Боже!...
новскім, упокоїла ся на удар серця в суботу
Та в такий час у дїйсности хочеть ся
дня 31. жовтня о год. 12. в ночи. Покійна пе молити серце довго, без кінця хоче, Богови,
ренесла протягом останних літ кілька тяжких перед тим найясвїйшим сонцем ранним виударів: стратила мужа і дві дочки в повнім сказати усі свої печалі і страданя.
розцьвітї літ. Покійна осиротила сина радни
І пригадую собі, що як раз у той день
ка судового в Перемишлі, дочку учительку у мої уродини, у тій хвилі сходу сонця починаю
Львові, і родини д-ра Кость Левицкого і д-ра нове житє, на новій, незнаній мені дорозі. Се
Павенцкого. Похорони відбудуть ся ві втор- моїх уродин спомини на палубі.
ник дня 3. с. м. по полудни о 3. год. з дому
(Дальше буде).
нри ул. Підвале ч 9. Нема сумніву, що на
похорони явить ся вся руска громада, щоби
почтити жінку одного з найліпших синів рус
кої землі. Вічна їй память!

хор мішаний „Льв. Бонна" з орхестрою 15
п. п. (соля: сопран п. 0. Вахнянинівна, барітон
п. П. Берест), діріґент п. М. Волошин. 4. Вига
„ЕізепЬиІ" відспіває хор мужеский »Льв.
ЇЗояна» і «Бандуриста» (а сареііа) діріґент п.
В. Безкоровайний. 5. а) Лисенко-Шевченко
«Минї однаково»; б) КиЬіпв+еіп: 1) «Азра»,
2) «Блистить роса»; в) РопсЬіеІіі «арія» з опе
ри «Сгіосошіа», соля барітонові відспіває п. І.
Ш иманьский, барітонїст опери варшавскої;
акомпанямент обняв п. Тарас Шухевич. 6.
Отіе^ «Пізнане краю» хор мужеский «Льв.
Бонна» і «Бандуриста» з орхестрою 15. п. п.
діріґент п. В. Безкоровайний. 7. Н. Вахнянин
«Купальний коровід» з опери »Купало« на
соля, хори мішані, мужескі і орхестру: а)
Апсіапііпо: дует на сопран і альт; б) Магсіа
тосіегаїо: хори мужескі і жіночі; в) АИе^го:
орхестра; г) АПедго т а пап ігорро: хор мі
шаний, діріґент п. М. Волошин. — Ціни місць:
крісло 1-рядне З К, крісло 2-рядне 2 К, крісло
3-рядне Г50 К, партер 80 с, ґалєрия 50 с, для
пп. учеників і війскових ЗО с. Чистий дохід
на добродійні пїли. Білети продає книгарня
Ш евченка у Львові, а від г. 4. попол. в дни
концерту при касї.
— Галицкий сойм має бути в середу відрочений а не замкнений.
— Іменована. Мінїстер скарбу іменував стар
шими завідателнмн податковими в окрузі кр.
дирекциї скарбу в Галичині' отсих податкових
завідателїв: Ант. Клїмчика, Мат. Липовского,
Меч. Глїбовицкого, Ант. Гілевича, Фр. Воляньского, Ж игм. Ваха, Ів. Рудого, Ів. Кача, Андр.
Сороковского, Вільг. Махницкого, Марк. Краєвского, Бол. Філярского і Корн. Мазуркевича.

Товариство взаїмних обезпечень

Дністер
у Львові, при улицї Рускій ч. 20. (дім власний).
приймав обезпеченя будинків, всяких річий домашнях і господарских, збіжа і паші против
шнід від пожару.
Шкоди ліквідує і виплачує «Дністер»
з найбільшою скоростпю. Оцінка шкід відбу
вав ся в прпсутности 2 господарів членів.
Дотепер виплатив «Дністер» 15.885 відшкодовань в сумі вісім і пів мілїона корон.
Зиск по скінченім році звертає ся чле
нам. Звороти за р. 1906 і 1907 виноси «і по
10 при.
Банк краєвий у Львові і в Чернівцях, Ка
са оіцадности у Львові, Руска Щаднпця в
Перемишлі приймають поліси „Дністра" при
удїлюваню позички.
На житє можна обезпечати ся через
„Дністер" в Ираківскім Товаристві.
Аґенциї «Дністра» находять ся в пождім
місті і в многих селах; там, де еще не ро
бить иншнй аґент «Дністра», можуть пись
менні селяни старати ся о уділене аґенциї.
До тепер заробили аґентн 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
Кракова
Кракова
Ряш ева
ІІідволочиск
Червовець
Черновець
Станиславова
Коломиї,
Стрия
Пустомит
Самбора
Любіня
Рави рускої
Янова
Врухович
Врухович
Зимної води

Зі Львова

відходять до
Кракова
Кракова
Гяшева
ІІідволочиск
Чериовець
Черновець
Станиславова
Коломиї
Стрия
Пустомит
Самбора
Любіня
Рави рускої
Янова
Врухович
Врухович
Зимної води

Телєґрами

8 дня 2. листопада.

рано перед
пол.

В

110

пол. вечер

гзо

ночи

5-50
7-25
—
7.20
8-07
—
5-40
—
7-29
7-29
800
800
7-Ю
826
7-Ю
8-15
5-50

8 55
9-50
—
1200
—
—
—
10.20
11-41
11-43
ю-зо
ю-зо
12-40
115
—
—
7-25

рано

В
по вечер
перед
ночи
пол. полуд

350
825
—
8.40
—
—
620 10-40
6-Ю 9-35
—
—
—
—
—
—
—
7-30
—
7-30
600
9 05
600
905
614 11-05
6-58 9-15
7.21 11-05
—
6-14
3-50 840

—
1-ю
2-15
205
—
—
—
3-50
3-50
200
200
4-50
500
12-40
—

1-Ю

6-45
9-50
840
2 ЗО
—
—
5-40 10 30
5‘57
9-30
—
12 20
—
—
—
—
—
11-00
—
11-00
9-Ю
—
—
9-Ю
—
—
9-25 1010т
4'50
8-20
—
—
5-45 9-50

245
612
з-зо
2 16

700
7-35
—
7*4о
223 —
—
—
—
2-40
—
6-03
2-25 6 42
2-25 6-42
—
4-00
—
4-00
—
7-Ю
Г35+ 3-35
—
—
7-Ю
3-35
з-зо 735

11.15
1245
—
11.10
10-38
2'50
—
—
11-25
11-25
10’45
10-45
11-35(
6-30
—
11-35+
1115

Льондон. Сербский мінїстер загр. справ
Мильованович виїхав до Парижа.
Прага. Вчерашний день минув без демонстраций, яких побоювано ся.
Тегеран. Кружляє чутка, що тебриский
енджумен^оголосив независимість округа АсерБремергаФен-Новий-Йорк 28. V III. 1907.
бейджану під протекторатом Туреччини.
на палубі „М аіп-у“ .
Сольгород. Сойм замкнено в суботу.
Чернівці. В суботу замкнено соймову
Отвираю очі, розглядаюсь довкола, та
ЗАМІТКА: Поспішні поїзди иечатані товстим др у
не можу прийти до сьвідома, де властиво на сесию.
ком. — Поїзди їдучі лише в неділі означені +.
ходжу ся. До моїх уший долітає притлумле
г,
Ж
[0
ний міровий звук, гейби підземний говір мітичних великанів, що клясичним дияльоґом
відповідають собі.
Так... так., вже знаю, се моя каюта, а се
відгомін корабельних шруб, що порушають па
роплавом. Збираюсь чим скорійше. Одягнувши
ся йду через пусті німі іще коритари та ви
ходжу на поміст. На палубі працюють моряки,
стягають линви, чистять підлогу, укладають
крісла. Сонця ще нема. Проходжу ся по палу
бі. Дивна річ, — після мойого годинника, сон
це повинно вже бути на небі та сьвітити і
золотом котитись по морі. Але як то дуже
скоро забуваеть ся, чого учить ся в школі.
Головне заступстно на Галичину
Так... пригадую собі, мусить бути ріжниця в
часі, бо коли зі сходу їдеть ся на захід, зиПояснень уділяє даром.
(2 -1 4 )
скуеть ся на часі, а коли із заходу на схід
тратить ся на часі. Та длятого то змилив ме
не наш середно-европейский час.

Кость Курилло.

Письмо з дороги.
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До

А м ерики і К ан ади
перевозить найскорше

Л ін ія К У Н А Р Д

ЛЬВІВ, ул. Городецка 99.
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