Річник XII.

Львів, субота дня І. (14.) листопада 1908

Ч. 250

Виходить у Львові 4цо дня
крім неділь і руских сьвят
о О*І1 год. пополудня.

Передплата
на «РУСА А НА»

виносить:

Реданция, адмінїстрация

в Австриї:
на цілий рік . . .
20
на пів року . . .
10
на чверть року. . о
на місяць . . 1-70

експедиция

ч . І. пл. Домбровского (Хорунщини). Експедиция місцева

кор.
кор.
кор.
кор.

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

і

>Руслана< під

на

>Вирзепі ми очи і душу ми вир) •’ш: а не возьмеш милости і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.» — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевича.

Критика чи плюгавленє?
(Д ) Заяви, які появляють ся в „Русланї" і в »Ниві« надсилані з ріжних
деканатів всіх трех єпархій нашого краю
проти безиримірних і в культурнім сьвітї
небувалих иапастий не 6. Ексц. Митро
полита Шептицкого, як і на наших Вла
дик особливож з нагоди статі »Дїла< в
ч 182 п. з. Асі шадогет Роїопіае £Іогіат,
викликали в редакциї сего дневника ве
лике роздратоване. Редакция намагав ся
сим заявам відказати всякого значіня і
ваги і таким легковаженем перед рускою
суспільностю показати свою силу, одна
че та бадьорість редакциї така штучна,
що при всім тім намаганю до злегковаженя починів нашого духовеньства понвляе
ся в кождій стрічці статі п. з. »Наше
становище* в ч. 255. лютість і роздра
товане, котре сьвідчить, що ціла акция
руского духовеньства викликана напастя
ми „Д іла1' б для него вельми немила. І
тут знов перед очима редакциї виринав
мара клерикальної партиї, перед котрою
редакция так тремтить, бо очивидно тіль
ко собі присвоює монополь заступати
справи руского народу і в єго імени цромовляти.
Змаганя руского духовеньства до
народної праці, орґанїзациї і просьвіти
«азивае »Дїло« психопатичними обявами,
чудує ся тому, що руске духовеньство
своїть на сторожі Христової віри і Цер
кви, що всть его найсьвятїйшим обовязком. А коли духовеньство боронить ся
перед безнастанними напастями »Дїла« і
радикальних часописий, приличним спосабом, то се в очах >Дїла« значить, що
оно яне лишає на дїяльности сторонництва (народи, демокр.) сухої нитки". А
при тім позволив собі >Дїло« таких не
смачних висловів, начеб погана его ста
ти »Асі т а р г е т Роїопіае §1огіат< »стала справдїшним п и р о м« для духовень
ства, мовби >оно просто розкошувало ся
нею*.
Треба сиравдї стратити здорові глузди і здоровий смак, щоби рускому духовеньству таке підсувати. Згадана статя
»Дїла« може викликати хиба найкрайнїйше обурене і огидливість, а розкошувати
ся нею і так пирувати можуть хиба такі
люди, що заправляли ся до редакторства
по всяких Мопііог-ах і тим подібних ви
даних і затратили почуте приличности
і етики.
Редакция »Дїла< запевняє, що Є. Е.
Митрополит одержав д о с т а т о ч н у
с а т и с ф а к ц и ю заявою Видавничої

Спілки, що стагя „/<1 т а р г е т Роїопіае
§1огіат“ була особистою виявою п. Я.
Цегельского. Алеж зараз в слідуючій
статі т и іа ііз ти іап о із переповіджено в
»Дїлї« майже ті сам- обиди, а головний
тепер редактор »Дїла« п. М. Лозиньский
крім того переніс вс ті погані напасти
на Митрополита до київскої „Ради", що
би й в широкім сьвітї розповсюдити всі
ті безосновні напает . 6 се характери
стичною прикметою оедакциї »Дїла« не
лише в справах духовних, але навіть в
політ, справах і то г справах в л а с н о ї
п а р т и ї , одною рікою в ,,Дїлї“ писати
так, а опісля другою деинде вести на
власну руку політику, якої в такій мірі
не можна провадит:- в ,,Дїлї“ . Досить
згадати про оцінку юлїтики парлям. по
слів в „Літер. Вістнчку“ і оцінку політи
ки д-ра Олесницкого і д-ра Костн Левицкого, котрим закидав ся спроневірене
нар. дем. принципам в „Радї“ з пера п.
М. Лозиньского!
Редакция ..Дїлг? застерігав собі пра
во критики і так само що до обіжника
Митрополита, котрий на его погляд мав
і г р о м а д я н ь с к е значінє. Критика
здорова і предметова є потрібна і хосенна, але коли редакция ,,Дїла“ думає, що
статя „Ай т а р г е т Роїопіае £Іо гіат“ бу
ла к р и т и к о ю обіжника, то дуже по
милив ся і доказує, що не мав понятя о
к р и т и ц і. Відсилаємо редакцию ,,Дїла(‘ до статі жидівского орґану N. £г.
Ргевзе, яку она свого часу написала з
нагоди енцикліки Сьв. Отця про модер
нізм. Отже нехай редактори ,,Дїла“ , ко
трі хотять бути представниками опінії
руского народу а також руского духовеньсгва, н авчать'ся приличности бодай
з жидівского дневника, котрий ніколи не
помістив би подібного памфлету на кня
зя Церкви, як се зробив дневник, що
хоче бути християньским, а викручує ся
таким школярским викрутом, що хрестик
на машині зломив с я !

З вагодв напаетв „Ііи“
на Є. Е. Митрополита Шептицкого.

З Залїщик пишуть нам:
Дня 5. жовтня с. р відбув ся в Залїщиках езбор деканальний. На соборі
запали одноголосно отеї рішеня:
І. Зібрані на соборі деканальнім сьвященики пятнують напасть >Дїла« на Високодостойну особу їх Ексцелєнциї Ми
трополита, пятнують яко брутальну зло
бу і заявляють повне до Них довірв,
синівску преданність і щире признане за
їх неутомимі труди для слави Церкви,

в Аґенциї Соколовского в
пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене.—
Рекдямациї 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 донесена по ЗО сот.
від стрічки.

піднесеня нашого обряду і добра народу.
При тім ухвалено вислати до їх Ексце
лєнциї Митрополита телеграму з висловленєм повисших чувств і підписами усіх
присутних.
II. Зібрані на соборі деканальнім
сьвященики протестують против антицерковних і антикатолицких напрямів прого
лошуваних нашими часописями.
III. Зібрані на соборі деканальнім
сьвященики нац.-дем. партиї у виду ш а
рячого ся руху ліберально-радикального
Церкві ворожого, а нашій суспільности
вельми небезпечного, рішили віднестись
до заряду повітової орґанїзациї політич
ної з слідуючими жаданими:
1) щоби орґанїзация повітова осу
дила публично рух лїберальний-індеферентний і радикальний, проявляючий ся
у нашій суспільности і заявила, що стоїть
і твердо стояти ме на ґрунті християньско-католицкім;
2) щоби орґанїзация повітова відне
слась до всіх редакции наших часописий,
запротестувала проти ліберально - ради
кального напряму ними проголошуваного
і против уличних нагіастий на Достойни
ків нашої Церкви, взиваючи, щоби на
будуче в квестиях релїґійно-церковних
не проголошували поглядів масоньскожидівских дневників, але щоби писали в
дусі церковно-католицкім, або не заби
рали в тих справах цілковито голосу;
3) щоби орґанїзация повітова а зглядно Виділ повітової філії „Просьвіти"
візвав місцеві Виділи своїх читалень,
щоби по читальнях не принимано бро
шур і часописий радикальних і социялїстичних, та щоби люстратор читалень
„Просьвіти" при нагоді люстрациї поучував членів читальні про небезпечність
того рода писем для нашої суспільности
і що для них у читальнях „Просьвіти"
місця бути не повинно.

Політичний огляд.
Австро-Угорщина.

Н а д ії на п а р л я м е н т а р н е
м ін іс т е р с т в о
були під впливом
всяких трудностий розвіяли ся і здавало
ся, що треба буде хватити ся звичайно
го в Австриї способу, урядничого мінїст.
Одначе поліпшили ся вигляди на парлямен
тарне або коалїцийне міністерство, за
яким рішучо промовляють христ. супільники, котрі на творене нового кабі
нету мають великий вилив. Окрім парла
ментарного міністерства домагають ся
христ. суспільники, котрі безнастанно на
раджують ся над сучасним нересиленєм,
щоби в складі нового міністерства була
переведена коалїцийна ідея і щоби за
здалегідь довести до порозуміня між Нім
цями і Чехами і тим способом обезпечити можливість успішної роботи законодатної в держ. раді. Мимо могутного
впливу, який они собі здобули на вну
трішню політику австрийску, вдоволяють
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ся лише двома теками а вимагають ли вих сходить ся на думці, що Холмщину Холмі ґазету для народ» »Холмскій Н а
ше, щоби се були два економічно важні безотмінно треба виділити з Царства родний Листокгь«, котрий виходить два
Польского, яко країну, що нічого спіль рази на місяць, і статі в ньому печатамінїстерскі портфелі.
В останній хвил і також нїмецкі віль
нодумці зрозуміли шкідливість для їх
справ урядничого міністерства і ухвалили
також резолюцию, котрою взивають бар.
Бінерта до утворена парламент, міністер
ства. Можливість утворена коалїцийного
міністерства зависима одначе від збли
жена і порозуміня м іж Німцями а Чеха
ми, а се зустрічає деякі трудности. Чехи
домагають ся конечно, щоби П р а ш е к
став міністром рільництва, бо до инш ого
ресорту він не надає ся, а сему знов
противлять ся ріш учо нїмецкі хліборобннки, котрі радіб там бачити Ш р а й н е р а. Бар. Бінерт дуже довго пересправляв з Чехами і довів до певного збли
жена з Німцями, але не новело ся ще
осягнути повного порозуміня. Вчера мала
бути знов парламент, комісия ческ. клюбу у бар. Бінерта, щоби почути «го в ід 
повідь на поставлені нею домаганя і від
сего буде зависиме вступлене Чехів до
нового кабінету. Наслідком того прово
лікає ся утворене нового кабінету, а тимчасом цісар настає ріш учо на скору полагоду пересиленя з огляду на межинародне непевне положене
Тимто і рада
державна не збере ся, як спершу думали,
17. с. м. або 20, але як др. Вайскірхнер
висловив ся, імо ірно аж 24 с. м.
Провідник христ. сусп. Словінців др.
Ш у с т е р ш і ч в розмові з редактором
51ау. Согг. після конференциї з бар. Бі
нертом заявив, що вигляди на утворене
коалїцийного кабінету вельми некористні
і що імовірно скінчить сн на зложеню
урядничого міністерства, котре ще перед
новим роком розвязалоб держ. раду.
Редакция 51ау. Согг. звіщав, що обидва
південно слав, клюби зближили ся з со
бою, так, що в держ. раді будуть імо
вірно поступати однодушно.
В у г о р с к ім
с о й м і вніс др.
Векерлє предлогу про злуку Б о с н и й
Г е р ц о ґ о в и н и , котру відіслано до
комісиї, а відтак референт предложив
буджет на 1909 р.
Справа в и б о р ч о ї р е ф о р м и
перейде тепер до комісиї, питане лише,
коли она буде вибрана і коли роз Ічне
роботу. Запевняють, що Корона напирає
на ґр. Андрашого, щоби як найскорше
ся справа була ухвалена і тому комісин
має ще в листопаді зібрати ся, але коли
скінчить свою роботу, се велике питане.
Сойм ледво чи перед весною буде м іг
розпочати обради над виборчим законом
зовсім на ново переробленим. В клюСі
независимцїв на запитане ґр. Батиянього
заявив ґр. Андраші, що м іж виборчим
законом і новим поділом округів єсть
іипсйш.
Социяльна демокрация угорска має
розпочати загальний страйк проти плюральности виборчої реформи.
Телеґр. коресп. бюі о австрийске за
перечує розсіваним вістям, начеб від сербскої і чорногорскої границі напали вата
ги добровольців на Босну, начеб з авст.
війска здезертували жовніри і начеб од
ного австр. дсовнїра застрілено. Так само
не вірна вість, начеб сербского сьвнщеника увязнено в Ґа ц ку з закидом зради
державної, позаяк мав розкинути мані
фест до Сербів, щоби на Герцоґовину
наїхали і там викликали повстане.

Заграниця.
Н овою сесиею р о с и й ско ї
д у м и не дуже то цікавить ся роеий
ска суспільність, але зате Холміцани сподївають ся, що теперішня дума переведе
відокремлене Холмщини. Про сю справу
пише В. Косоноцкий в »Радї« ось що:
„ В с і партиї, до яких належать Холмщаки від істинно русских до крайніх л і

ного з Польщею не має 3 другого бо
ку Поляки-народовцї всіма силами про
тивлять ся такому відокремленю Холмщи
ни, маючи за частину свою її землі, за
свій »неогьемленьій члень«, як висло
вив ся ґр. Тишкевич. Богато паперу спи
сали, богато часу стратили, обговорюючи
се питане, а і досі вго не порішили. І
як можна було погодитись, коли Поляки
нїнащо не хотять згодит.ісь з тим, що
Холмщина є частиною України, що Холмщакн, то У країнц і. -Коли народовцям ре
комендують заглянути в історию Х< лмщини, вони кажуть, що істория не має
н іяко го значіня для наиионального пи
тана : як що історично розглядати национальність, каж уть вони, то мусимо прий
ти до переконана, що ми всі які небудь
варяги, чи половці, через те на їх думку
історичні докази того, що Холмщина н і
коли не була Польщею, треба відкинути
геть. Колиж доводили їм, що і тепер в
Холмщ ині більшість селян говорить по
україньскому, що звичаї їх зовсім не по
дібні на польї-К', що нарешті, одежа
Холмщан нічого спільного з „конфеде
раткою" не має, то на се нани-народовцї відмовляють, що україньска мова —
се мішанина польскої з московскою, що
ся мова завилась наслідком нанованя
Московщини і т. и.«
Так само відказують польскі наро

довці всякої

ваги кі нґреслм,

виволіка

ють трудности з кодексом заведеним там
ще цісарем Наполеоном і з календарем
На останку бачить В. Косоноцкий лише
такий вихід:
»Після всього, що було сказано,
ясно, що доводи, котрі приводять наро
довці проти відокремлена Холмщини, не
видержують н іяко ї критики; сими дово
дами они хотять тільки залякати та оду
рити наше та росцйске громадянство.
Посли повинні маги се на увазі і в свій
час ріш учо виступити оборонцями відокремленя, котре зєднаб Холмщ аків з У країною, додасть їм сили для боротьби
з польщиною і раз на все відділить україньскі землі від польекнх. Давно, ду
же давно, треба було се зробити; колиж
ранїйш сього не зроблено, то тепер на
став час. Всі народні заступники, як оден чоловік, повинні встати на оборону
сьвятого діла, добре памятаючи, що на
них з надією дивдять ся чотириста ти
сяч Холмщан. Поки они могли — боро
нились сами; тепер они обезсилїли, і
треба, конечно треба, їм помогти*.
Одначе ми думаємо, що самим відок емленєм Холмщини від Польщі ще
не буде обезпечена Холмщина, бо тоді
почне ся еї насильне москонщене і онравославлюванє. Треба, щоби народні за
ступники подбали про народні школи з
україньскою мовою і про привернене унїї, а тоді Холміцани не будуть з православія переходити на латлньетво.
Щ о відокремленєм самим Холмщини
не збереглась би укр. руска народність,
що она пішлаб на поталу московщеню,
на се сам В. Косоноцкий наводить дока
зи в тійже »Радї«. Ось що пише він п.
з. „ Я к просьвіщають селян в Х о л м щ и н і":
„Давно я хотів поділити ся з чита
чами >Ради« своїми думками про „л іте 
ратуру", яку розповсюджують наші „на
родолюбці" серед темного люду Х олм 
щини. „Народолюбцями" називають себе
у нас оо. протоереї з Московщини, котрі
прийшли до нас щоб, мовляв, „ііредотвратить-полонизадію 9того несчастнаго
уголка Россіи", та перевертні-УкраїнцІ,
котрі відцурались своєї рідної ирадїдівскої мови, щоб „показати Полякамш Асе
величіе русской ріічи ". Огсї народолюбці
порішили ширити свої ідеї печатаним
словом; з тою цілю заснували нони у

ють ся на московскій та україньскій мо
ві. Я к се стало ся, що в такій »истиннорусской* ґазетї допустили »украинофильство«, про се багато можна булоб напи
сати, і я коли-небудь докладно розберу
се питане; тепер же скаж у тільки, що
укр а їн ьїку мову було допущено тільки
»временно, для постепеннаго ознайомле
ній народа с ь литературннмгь общерусскимЧ) язьїком'ь* та при умові, що по
україньскому буде печататись тільки по
ловина ґазети. Я кби там не було ґазета
виходить, і я хочу познайомити читачів
„Р ад и " з її змістом.
Пчперед усього скажу, що редакто
ром ґазети назначили спочатку сьнгщеника Захарчука, голову »холмского союза
русскаго народа*, а потім архимандрита
Д іон ізія. члена тогож таки союзу.
Дальше наводить В. Косоноцкий, якими статями годую ть сі редактори своїх
читачів та що їх більша половина, а друі а половина нрисьннчена істинно-русским
питаним: »Георгій-Побідоносеиь — голова
союзу русского народу", „Х т о наш ворог"
(про жидів), „Кол од а" (лають католиків
та їх ксьондзів) та ин. В останніх часах
почали печататись „сньї" сьвященика 3 ,
в яких він описує, як его брали живцем
на небо, що він там бачив, як плачуть
ангели за „ополячекньїми" Русинами і
т. инш е".
„М е н і здаеть ся, що із того матерялу, який я тут привів, ясно, що дають
нашому бідному темному Холмщаку чи
тати „народолюбці". Але добре кажуть,
що нема зла без добра: така писанина
все більш одвертає селян од союзників, і
можна сподіватись, що скоро „Л и с то к"
будуть читати тільки сам редактор та его
співробітники! Треба булоб скористуват. сь тим, та заложити тут яку-небудь україньску ґазету для селян-холмщаків, в
котрій обговорювали сяб наші місцеві
інтереси, та всі боять ся, щоб з ними не
сталось так, як з д. Сполітаком, що по
чав було видавати ґазету „Б у г", а тепер
висланий з Холмщини, яко „вредньїй
9лементь!“
Огсе. що тут розказує д. В. К о со 
ноцкий, став певним доказом, що Холмгцинї і »відтіля горяче і відсіля боляче«,
а тому треба довести інтелїґенцию україньску до сьвідомости народної, щоби
взяла ся за справдешню просьвіту.
В справі р о з м о в и
ц іс а р я
В і л ь г е л ь м а , як ми нже згадували,
внесено в нїмецкім парляменії інтерпеляциї, над котрими розведено розправу. До
сеї розправи привязували політичні круги
незвичайно велику вагу, а чимчасом з ве
ликої хмари упав малий дощ. Независиме нїмецке дчевникарство зазначуе, що
сн розправа не здійснила покладаних на
ню надій навіть в найменших розмірах.
Парламент не здобув сн на ріш уче за
значене своїх прав і оборону державних
інтересів, висловив кн. Більову посере
дньо довіре, а при тім надію, що цісар
буде в будучинї поступати обережнїйше.
Нема оіж е причини, щоби канцлер ішов
у відставку, бо побачив, що нема ему
чого лякати сн парламенту.
А н ґ л їй с к и й
пр е зи д е н т
м і н і с т р і в А с к і т виголосив на бен
кеті льондоньскої радниці' (СгиііФтаїї) традицийну промову, в котрій висловив на
дію, що мир буде удержаний, а народогосподарске пригноблене, яке тепер під
грозою війни проявило ся, не потривав
довго. В Туреччині відбув сн незвичай
ний у ВСЄСЬВІТ і і ВІЙ істориї переворот. Зм і
на берліньского договору вимагає з оди
всіх держав на нїм підписаних а також
Туреччини. Анґлїя не була зовсім проти
вна безпосередним переговорам Туреччи
ни з Австриєю і Болгарією . Мінїстер-

президент висловив свою радість, що відкликав надане конституції, як се пе станиславівскої наділив з приходів року 1907:
розмова з І з в о л ь с к и м
виказала ред місяцем предвиджував дописуватель а) з а п о м о г а м и з в о р о т н и м и : церков в
згоду Анґлїі з Росиєю в ориєнтальнім Т ітез-а, і то вчинив в столиці Персиї з Хлопівцї квотою 700 К, по 500 К церкви в
питаню Положене в Персиї стало вельми цілим східним церемоніалом. Дипльомати Шидлівцях, Делятинї, Кропивници прилуч. до
грізне. Але Росин в трудних обставинах віднесли ся до сего зовсім спокійно, але Іспаса, Звенигородї прилуч. до Зеленої і ка
показув велике умірковане. Згадавши про анґлїйский і росийский посли відбули н а  плицю в Кичері прилуч. до Глїбоки, а по 200
взаємини Анґлїі з Німеччиною, зазначив раду і звернули ся до шаха з домаганєм> К церкви в Милївцях і Пшеничниках; б) запо
він, що цїсар Вільгельм підчас вторіш- щоби привернув парламентаризм, бо по- могами б е з в о р о т н и м и по 400 К церкви
нього побуту в Анґлїї заявив з прити боюють ся, що знесене конституції ви в Вашківцях і Цїняві, а по 200 К церкви в
ском, що він вважає цїлию своєї політи кличе грізні події в Персиї. Тегеран пе Печерній прилуч. до Ж еж ави, Боянчуку при
ки удержанє мира в Европі і добрих реповнений війском, а до Тебрісу виси луч. до Погорилівки, Королівцї прилуч. до
взаємин між Німеччиною і Анґлїєю. Сей лають також значну часть в йска з 12-ма Корнича, Пшеничниках, Потічку прилуч. до
Снятина і каплицю в Давидах-Зруб прилуч.
напрям панує також в Анґлїї. В агалї пушками.
до Сторожинця, 3 Виділу Т о в а св. Ап. Петра
ціла промова вилине на успокоене і стає
в Станиславові дня 11. листопада 1908• о. І.
також доказом, що Анілін не змагає до
Литвинович, предеїдатель, Керницкий, касиєр.
відокремленя Німеччини.
Ф ранцуеке
правитель— Концерт кобзарсіий в Гуляйполї. До Гуляйполя (Катеринославщина) загостив кобзар
с г н о недавно подало Сербії раду, щоби
Ткаченко. Українці заворушились, зацікави
ьт хоміїрила ся. Сї ради повторило не
лись. Адмівїстрация згодилась дати волосний
давно француеке правительство а до того
будинок, в якому й відбув ся концерт 13. жов
прилучили ся також представники инших
тня. Слухачів було повно; богатьом довело
держак.
Напір держав був тим більше по
ся вистоювати біля зачинених дверий, бо на
— Календар. В с у б о т у : руско-кат.: | Кос- всіх ае вистачило місця. З початку концерта
трібний, бо Сербія вже від довшого часу
робить широкі приготовленя воєнні, не ми і Даміяна; римо-кат.: Серафина. — В н е  членом запорожекої „Просьвіти" д. Дзябенком
згадуючи вже про о| ґанізованє пружних д і л ю : руско-кат.: Акиндина; рим окат.: Ле- було розказано історию кобзи, а також про
ватаг для виклик ня повстаня в Боснї і онольда.
ту роль, яку відограли кобзарі в минувшині
— Женьска семінария учительска і видїлова України. Додавались відповідні поясненя й до
про шдбурюючі промови високо поста
влених личностий. На се поетунованє школа ім. Шевченка, удержувані Руским То дум та пісень. Кобзар був зодягнений в зазвернуло австр. правительство бачність вариством педаґоґічним устроюють ві второк порожеке вбраня. Під мягкі, гармонійні звуки
держав при згаданій нагоді і висловило дня 17. листопада о годині 11-тій рано в ве кобзи залунав тихий, алеж приятний голос
конечність, щоби представники держав в ликій салі „Народного Дому" ювілейний кон Ткаченка. Ж урливі думи зачарували слуха
Білгородї в інтересі удержаня мира за- церт в честь Єго Сьвятости Пани Пін X.
чів, які витали кобзаря гучними оплесками.
— Памяти пок. В. Антоновича присьвятила Велике вражінє справили: дума „Про Моро
нимали те саме становище, як доси. Ай
стро Угорщина однак са-ма не робила в київска „Просьвіта" лїтературно-музично-во- зенка", пісня „Побратав ся сокіл" та инші.
Сербії нїякого представлена в тій справі. кальний вечір, який відбув ся дня 9. с. м. Деякі з слухачів плакали. Кілька пісень було
До N. XV. Та§Ь1аі1-у звіщають з Парижа, в народній авдиториї. На сцені серед зелені виконано в супроводі другої кобзи, на якій
що австр. амбасадор висловив франц, і цьвітів уставлено пречудовий портрет небіж грав д. Дзябенко. Взагалі слухачі були дуже
правительству подяку за інтервенпию в чика, представляючий, як він сидить в своїм задоволені з концерта й вдячні шановним
Сербії. Одначе Сербія не послухала сих робітнім кабінеті і через побільшаюче іикло кобзарям. Шкода, що було мало селян на
приятельскьх рад Франииї, бо збільшила розглядав якусь старинну монету. Про житв концерті.
(„Рада")
в четверо своє війско, коли тимчагом Ав і діяльність Вол. Антоновича розказав д. Ма— Бл. п. сьвяте „Тзи. Кацапи з „Друга" зро
стрия на границі' Боснії й Герноґонини тушевский у відчитї. Найінтереснїйіною точ били похорон „твердому знакови", за яким
скріпила лише кордон жандармериї. Та кою програми був жалібний марш на спомин так побиває ся „Русское Слово" і„Ґалїчанїн"
кож амбасадори австро-угорскі в Берліні, Антоновича, написаний і виконаний М. Ли- та морочать ним голову затуманеним му
Льондон'і, Петербурзі і Римі жалували ся сенком. Між иншимя виступив також п. О. жикам. Отеє в шафці общ. „Другі," на львівМишуга, якого публика витала дуже щиро- скім університеті читаємо буквально отею она скріплене сербскої армії.
С е р б с к а р а д а м і н і с т р і в Кобзар Іван Кучеренко відспівав дві думи з су повістку: „Общее собраніе членов „Друга" соодер-кала справотданє сербского міністер проводом бандури і дуже подобав ся публицї. стоится в воскресеніе 15 нояб. н. ст. в чиства загран справ про нислїд єго поїздки Сей перший черговий вечір київскої „Про- талкФ библ. народного дома. Начало 9. часов
до Парижа Француеке правительство і сьвіти" — як зазначує „Рада" — зовсім удав утра". Щож на се „Ґалїчанїн"?
комісия парламенту француукого пришли ся, як що до артистичного боку так і мате— Практика адвок. кандидатів в суді'. Міні
вельми привітливо сербского вксланника, рияльно.
стерство судівництва доручило вчера президиї
але дораджували сербекому правительству
— Сьвяточне отворенє рускої Гімназиї у Ви- парламенту проект закона, яким зміняє ся
великого уміркованя і обминані всякої жницї відбуде ся дня 21. с. м. На сьвято приписи що до однорічної судової практики
провокації!.
іотвореня прибудуть буковиньскі рускі посли адвокатских кандидатів. Після сего проекту
З а к о л о т в П е р с и ї може дійти до держ. ради і сонмові,
практика відбувала би ся шість місяців при
до вельми сумного вислїіу. Перский шах
— Видїл Товариства св. Ап. Петра єпархії суді повітовім а шість місяців при суді кра-

П роспи в і ш ш і п е р е ж а т у ,
Но в и н к н

цький 50. кр., Кумановський 50 кр., Стеблець2) Редакцию здайте доконче на старшого
кий 50 кр., Левицький 50 кр., Олекса Слюсар- ( чоловіка. Єсть там і, п. Коссак'ь, дрт, Сушкечук'ь 50 к р , Соловка 50 кр., Чанлинський 40 і вичт, и т. д. Я гадаю, що редактором!, м ін ,
кр., Любовичт. 40 кр., Омеляні, Волинський, би бути навіть такий чоловік!,, що мешкає
40 кр., Пацлавський 40 кр., Богдані, Пю рко1по за Львовом!,. Те желанне не виходить відт,
40 кр., Левицький 40 кр., Рущицький 40 кр., і мене одвого, але єсть випливом!, дозрільшихі.
Балько 40 кр., Лагодинський 40 кр., Скомо- голові,. Старайтесь доконче уладнати сю спра
Листи Омеляна Партицкого до Олександра
ровський 30 кр., Мелешкевичт, 40 кр., Навро- ву добре, а побачите, що незаведетесь опісля.
Барвіньского.
цький 40 кр. — З'ь розпродажи першого ви
3) Заголовок!, П р а в д а нехай буде за
Ч. 3.
пуску поезии Федьковича вплинула 8 рн. 20 держений. В'ь тімі, духу одвітили мині и ст,
Чесний Пане!
иншоі сторони.
кр., разомт, отже 20 рн. 90 кр. а. в.
Дочисливши до того еіс...
Відсилаю два томи Новосільскчго. Не
4) Що-до форми, то відкликую мою да
Єще разі, прошу Васт, закінчити з'ь ф о внішу гадку. Не може бути місячне виданнє,
гнівайтеся за довгу проволоку, не черезт, ме
тограф іям и Федьковича. Громада Ваша нехай, але конечно що-недільне. Вт, тімт, духу пого
не сталась.
Федьковичт, розгнівався на правду. Каже коли хоче, запише вирості, зі, Путилова.
воріть зі, громадою, и донесіть, що власне
щоб'ь єго фотографій не росиродувати, а, хто
Вамт, щире приклонний
той пункті, становить сопіііііо зіпе циа поп.
взяї/ь, щоб'ь назад'ь звернув'ь до Тернополя,
О. Партицький.
Що неділі мусило-бт, виходити найменше 1
(півтора) аркушівт, печатнихт,.
Відступаючи раз'ь на всегда від'ь всякого лі
9/12 867.
тературного ділання, прошу Вас'ь, позбирати
Що-до пренумерати и гумбристичнеіприфотографиі назад'ь а собі вирості, у Федькологи то вже Ваше діло. Ліпше одпако було би
Ч. 4. •
вича замовити; я до нічого більше втиркатигумористичню прилогу видавати квартально,
Чесний Пане!
ся не хочу.
а то инакиїе дуже розстрілитця наша робота.
Нині получив'ь я відт, Вас'ь письмо, и
Орудованне „фондомт," доведу аж ь до
5) Вашу пращо не обмежайте на вискаупорядкований рахунків!,, особливо зт, фото- зараз'ь однії у ю.
зані Вами річи.’ Одділь славянський що-до
Що-до 1) Я керми народнеі справи про- исторпі и литератури єсть надмірно важний
графиями. Тепері, будьте ласкаві замістити
' вадити не могу, бо зі^дно слабий а умнелова для нашоі публики, а одділі, той найлучше
слідуючий списі, жертвуючих!,:
Т. Шанковський 50 кр., Йвані, Гошовсь- • робота мині на довгий часі, заборонена. Одна- в'ь Львові опрацювати дасться. Може бт, и п.
кий 50 кр., Йвані, Сяноцький 50 кр.. Невідо ко, коли на мене уповаєте, то доложу всякого Целевичт, піднявся тоі роботи.
мий 50 кр., Николай Кадайськии 50 к р , Тео- ! посторонного старунку, щоб'ь наша справа
(Дальше буде).
филь Руденський 50 кр., Остапі, Терлецький і розвивалась які, найлучше. Надіюся, що ре50 кр., Лушвінський 50 кр., Слюсарчукт, 50 ; зультатт, моего ділання вийде усім'ь намт, на
кр., Заклінський 50 кр., Олександер'ь Терле 1хосент,.

Матеріялв » іт р іі зносин Галичан
з Ук|іаїною.

4
євім. На випадок більшого занятя, належить
ся адвок. кандидатам в часі їх практики су
дової грошеве відшкодоване.
— Охорона молодїжи. Київский Генерал-Гу
бернатор видав ось який розпорядок: 1) З а 
бороняє ся продавати спіритусові напитки усім
малодітним і зосібна усім без виїмки ученикам низших та середних шкіл. 2) Забороняє
ся пускати в шантани, ресторани, пивні, білярдні, театральні й циркові буфети, моло
чарні та каварнї малоліток і учеників низших
та середних шкіл. (Замітка: Правило се не
дотикає ся зелїзничих та вароходних буфетів
і по сих буфетах підчас їзди не забороняє ся
користувати ся стравою). 3) Забороняє ся пу
скати в театри на вистави фарсу й оперетки
та в ілюзиони й кінематографи учеників низ
ших та середних шкіл. (Замітка: Осей пункт
не дотикає ся тих кінематографів, в які хо
дити дозволить шкільне начальство). 4) Забо
роняє ся виставляти на виду, продавати чи й
дурно роздавати малоліткам і всім ученикам
низших та середних шкіл порнографічні ма
люнки і такіж літературні твори. 5) Заборо
няє ся носити шкільні уніформи тим учени
кам чи ученицям, що вже не вчать ся в шко
лах. 6) Винуваті проти сеі обовязкової поста
нови властителі ресторанів, буфетів, реньскових
льохів то що, антрепреньори театрів, шантанів,
ілюзионів, кінематографів, власники книгарень
і инших магазинів, торговці друкованими тво
рами й картками в рознос та й всі, що не
правильно ходять в студентских уніформах —
каратимуть ся в адміністративному порядку
карою до 500 карб., або арештом до 3-х мі
сяців. — Обовязкова ся постанова входить
в силу з того дня, як її оповіщено. Накладати
адміністративні кари по сій постанові Ген.ґубернатор поручае киівскому, волиньскому
та подільскому губернаторам.
— Довголітня родина. Недавно помер в селі
Ольшидаєві під Кремінцем Лаврентий Павлїковский, який жив 134 літ. Ціла єго родина
визначала ся незвичайною довгим житємБатько Павлїковского жив 126 літ, а братя
оден 116, другий 115, одна з сестер жила 74
літ, друга 102, трета 99, а четверта 93 літ.
— Пригода ноломийскоі „льокальки". З Ко
ломиї доносять: В суботу вечером около пів
до 8. год. поїзд льокальної зелїзницї, що їхав
з Печенїжина через коломийский ринок на
дворець, вискочив із шин при ул. Архікнязя
Рудольфа. В наслідок того перевернув ся оден
порожнин віз цистерновий, а другий віз това
ровий станув в поперек улицї. Пасажирів не
було, а гальмівник, що сидів на возі, ще в
пору зіскочив і так уйшов смерти. На іцастє
в тім місци не було нікого і обійшло ся без
катастрофи.

дворець зелїзницї північної і доданий там до
поїзду поспішного ч. 3.
В инших днях тижня мусять подорожні,
по прибутю на дворець зелїзницї полудневої,
пересісти до поїзду експресового Відень- (Нїца) Каннес і навідворот. Доплата за ужите
одного місця І. або II кляси в спальнім возі
на шляху Підволочиска-Відень згл. навідворот
є подана в кишиневім розкладі їзди. Поїзд
експресовий Відень- (Нїца) Каннес курсує тіль
ко з возами спальними І кл. З а ужите поїзду
експресового Відень- (Нїца) Каннес згл. навід
ворот, в котрім крім воза реставрацийного
курсують тілько вози спальні І кл., платить
ся належитість за білети І кл. і належитість
додаткову за віз спальний.

ХТО
себе або свої діти від
ХРИПКИ> катару, флєґми, закатареня устної ями, коклюшу і горляного кашлю хоче увільнити, най купує
лїкарско випробовані і поручені
К п IIIП ІЛ
П а Ш /І П І ^

КАЙЗЕРА

Зпкі-Сатагеїіеп
з трема яличками.
5 500 нотарияльно потверджених сьвідоцтв
на то.
Пачка 20 і 40 сотиків. Доза 80 сотиків. Можна
дістати у всіх аптиках і дроґуериях.
(4 -2 4 )

Посмертні Т оповістки.
— 0. Тома Решетилович, парох в Вовчинци

Товариство взаїмних обезпечвнь

коло Станиславова, упокоїв ся дня 7. с. м.
в 68. р. житя, а в 43. р. сьвященьства. В. є. п.і
— 0. Франц Громадка, парох в Сморжеві,
лопатиньского деканата, упокоїв ся дня 11.
с. м. в 49. р. житя, а в 21. р. сьвященьства.
В. є. п.!
— Емілія з Грабовичів Алиськевичева, жена
пароха в Доброводах, пов. Збараж, упокоїла
ся дня 12. листопада, по тяжкій і короткій
недузі в 58. році житя. Була се женщина рід
ких чеснот, повна посьвяти як для численної
родини так для народу, тому і уміла у всіх
приєднати собі щиру любов і нривязанє. Земля
їй пером і вічна память!

Наука, штука і література.
— Но?е україньске видавництво. З 1909 ро
ком виходитиме у Львові місто «Бжоли«- лі
тературно-науковий двотижневник „ Б у д у ч 
ії і с т ь“ і коштуватиме на рік всего 8 К, для
учителів 6 К, в Америці 2 доляри, зглядно 4
рублі. Оказові числа розішле ся вже в грудни
всім тим, які подадуть свою адресу найдаль
ше до 25. грудня с. р., бо відповідно до чи
сла замовлень — друкувати меть ся 1. ч.
„Будучности". Замовлена слати на адресу: М.
Венгжин, Львів, Вірменьска ч. 25. — З а редакцийний комітет: М. Венгжин, М . Евшан.

9?

Дністер

99

у Львові, при улицї Русній ч. 20. (дім власний).
приймає обезпеченя будинків, всяких річий домашних і господарских, збіжа і паші против
шкід від пожару.
Шкоди ліквідує і виплачує «Дністер»
8 найбільшою скоростию. Оцінка шкід відбу
ває ся в нрисутности 2 господарів членів.
Дотепер виплатив «Дністер» 15 885 відшкодовань в сумі вісім і пів мілїона корон.
Зиск по скіцченім році звертає ся чле
нам. Звороти за. р. 1906 . 1907 виносили по
10 при.
Банк краєвий у Львові і в Чернівцях, Ка
са огцадностп у Львові, Руска Щадниця в
Перемишли приймають поліси „Дністра" при
удїлюваню позички.
На житє можна обезпечати ся через
„Дністер" в Краківскім Товаристві.
Аґенциї «Дністра» находять ся в кождім
місті' і в многих селах; там, де еще не ро
бить инший аґент «Дністра», можуть пись
менні селяни старати ся о уділене аґенциї.
До тепер заробили аґенти 1,142.108 корон
провізні.
Фонди Товариства 31/12 1907:
Фонд резервовий
К 1,003.364-—
„ резерви премій
„ 613.720 —
„ спец, на звороти
„ 50.939 —
„ на ріжницю курсів
„
3.437'—
„ резерви специяльної
,, 35.000'—
„ емерит. урядників
., 218.364'—
янші фонди заосмотреня
, „ 40.000'—
Разом сума К 1,964.824-Селяне! асекуруйте ся від шкід огневих!

Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1908.

Телєґрами

Оповістки.
— Заг. збори промисл. спілки „Труд" відбу

в д н я 13. листопада-

До Львова

приходять 3
Кракова
Кракова

рано перед

ІІОЛ.

5'50
7'25

8 55
9'50

по
пол. вечер
130
—

5-45
840

в
иочи
9-50

2 30
дуть ся завтрішної суботи о 5. год. вечер у
Відень. Вчера відбули ся вибори до дол.- Ряшева
—
—
—
—
1-ю
7.20 1200
2-15 5-40
1030
власнім домі (Ринок ч. 39).
австрийского сойму з більшої посїлости. Ви Підволочиск
—
Черновець
8-07
5‘57
205
9-30
— Заг. збори тов-а „Академ. хор Банду рист“ брано 12 вірноконституцийних і 4 консерва- Черновець
—
—
—
—
12 20
—
—
—
—
5'40
Станиславова
відбудуть ся дня 19. с. м. о 7. год. вечером тистів.
—
—
—
—
10 20
Коломиї,
в комнатах Висілого Музич. Інститути („Нар.
—
3-50
11-00
7'29 11-41
Вашингтон Мівїстер війни зажадав вста- Стрия
—
350
1100
7"29 1143
Дім").
вленя в буджет на 1909 рік квоти 500.000 до Пустомит
—
800 10-30
2-00
910
Самбора
— В Старім Самборі відбуде ся дня 24. с. ларів на купно бальонів до кермована і м а Любіня
—
8-00 10 30
2 СЮ 9-Ю
—
—
7-Ю 12'40
Рави рускої
4-50
м. о 6. год. отворенє „Рускої Бесіди" (в домі шин до лїтаня.
115
9-25 10 10+
Янова
826
500
Вінґера, Ринок 16), о 8. год. буде спільний
—
12-40 4-50
8-20
7'1№
Триєст. Бойкот австрийских товарів на Брухович
—
—
—
—
Врухович
8'15
номере а потім забава з танцями. Стрій візиСході' не то не зменшив ся але скріпив ся Зимної води
950
1-Ю 5-45
5'50
7-25
товий.
так, що торговельні круги дуже тим занепо
В
Зі Львова
по
— Безпосередний курс возу спального З
рано перед полуд вечер ночи
пол.
коєні. Тепер навіть в Альбанїї бойкотують
відходять до
Підволочиск до (Нїци) Каннес і на поворот.
австр. товари.
На зелїзничім шляху Підволочиска-Львів-ВіЗоО 8 2 5
Кракова
245 7 0 0 11.15
Гам (Вествалїя). В законі „Радбот" ви
—
612
7’35 1245
Кракова
8.40
день в окрузі ц. к. Дирекцій зел. держ, у
—
—
—
—
І’ншева
з-зо
буяли Гази. В закопі працювало тоді 400 ро
Львові, Кракові і Дирекциї ц к. зелїзницї
Підволочиск
620 10-40
7-45 11 10
216
бітників.
З
а
12
годин
витягнено
з
закопа
36
—
6-Ю 9'35
Черновець
10-38
2 23
північної у Відня курсувати буде від 15. ли
—
—
—
—
Черновець
2-50
мертвих а 36 покалічених робітників. Закон
стопада с. р. два рази в тижни при поїздах
—
—
—
—
Станиславова
240
стоїть в огни.
—
—
—
—
Коломиї
6-03
Посиішних ч. З і 4 віз спальний з Підволо
—
Стрия
7-30
2-25 6 42 11-25
чиск до (Нїци) Каннес і з поворотом. Сей віз
—
7-30
2*25 6-42 11-25
Ііустомит
600
—
10-45
9 05
Самбора
4-00
спальний переставить ся у Відни з подорож—
600
905
Любіня
4-00 10-45
—
ними і пакунками з двірця ц. к. зелїзницї
614 1105
710 11 35+
Рави рускої
630
658
9'15
1-35І 3'35
Янова
північної на дворець ц. к. дир. зел. полуднє
7.21 11-05
—
—
—
Брухович
з сьвященичої ро
вої і додасть ся до поїзду експресового Відень6'14
—
Брухович
3-35 7-Ю 11 35+
дини прийме місце
3'50
з-зо 735 1115
Зимної води
840
(Нїца) Каннес. З поворотом надійде сей віз до заряду дому, Зголошеня: І. С. Д. Стрий,
ЗАМІТКА: Поспішні поїзди печатані товстим дру
(2 -2 )
поїздом експресовим до Відня на дворець зе ровіе ГЄ8І.
ком. — Поїзди їдучі лише в неділі' означені у.
лїзницї полудневої і буде переставлений на

Молода вдовиця

В и л а є і в ід п о в ід а є з а о з д а к п я о

Семен Ґорук.

З друкарні В. А. Шийковского

