Ч. 270.

Львів, четвер дня 27. листопада (10. грудня) 1908.

Передплата

Виходить у Львові іцо дня
крім неділь і руских сьвят
о о ‘|а год. пополуднп.

ва »РУСЛАНА< виносить:

Редакция, адмінїстрация

в Австриї:
яа
на
на
на

цїлвп рік . . .
20
пів року . . .
10
чверть року
,
о
місяць
. .
Г70

Річник XII.

кор.
кор.
кор.
кор.

За границею:
ва цілий рік

. 16 рублів
або 36 ф ранків
ва пів року
. 8 рублів
або 18 франків
Поодиноке число по 10 сот.

Сорвклїте ш ік ім і „П р о м ін ".

«Вирвеш ми очи і душ у ми вирвеш : а не возьм еш милости і віри не возьмеш ,
бо руске ми серце і віра рус-із.» — 3 Р у с л - а н о в и х псальмів М. Ш аш кевича.

В'нпиї О. Йсгсиф Заячківский, що ще в
1848 р. брав живу участь в нашім наро
днім руху. В своїй горячій промові за
грівав він п р и сутн іх до народної праці
та до вірности свсму народови від імени
«німого еїльского цароду*. До першого
виділу тон-а вибрані: Олександер Борковский, Анатоль Вахнянин, Іван Кома; ницкий, Михайло Коссак, Максим Михаляк,
др. Омелян Огоновский, Омелян Партицкий, Ю лїян Романчук, др. Кирило Сушкевич і Корнило Устиянович. Головою
вибрано д ра Омеляна Огоновского, пізнїйшого довголітнього голову „Просьніта“ , але він не ир ннн вибору, а на своє
місце нредложив Анатоля Вахнянина. Так
першим головою „П росьвіти" став Ана
толь Вахнянин.

і

екснедпция >Руслана< під
ч. 1. пл. Домбровского (Хорунщини). Експедиция місцева
в А ґенциї С околовского в
пасаж і Гавсмана.
Рукописи звертає ся лише
напопередне застереж ене.—
Реклямациї неопечатані в
вільні від порта. — Оголо
ш ена звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від ст р іч 
ки, а в «Надісланім» 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по ЗО сет.
від стрічки.

борювана неграмотності! має придумувати
способи ширенн грамотности м іж нашим
народом.
(Конець буде).

В; второк дня 8. грудня обходила
львівска філія Товариства „П росьвіта", а
з нею сучасно по краю розкинені ф ілії
40 лїть єствованя сего товариства богослуженєм, господарско-просьвітннм вічем
па Є. Е. Митрополита Шептициого.
злученим з відчиїами і льосованвм господарских нарядів і концертами. Вув се
З н и к о л а їв с к о г о
деканату,
неначе огляд всіх кіток величезного де
(львівска
аепархія)
дістаємо
до
поміщеня
рева, що так гарно розросло ся і такі
отсю адресу
до 6. Ексц. Митрополита
гарні видало овочі за 40 ліг, був се не
ІПептицкого.
наче повис житєних сил тов-а. Тим то го
Ваша Ексцелєициє Високопреосьвя дить ся пригадати хоч в загальних точ
щений
Архіпастирю !
ках діяльність і виелїд бї за 40 л їг єстЗваживши,
що в послїдних часах
вованя тов-а »Просьвіта«, котре вийшло
рускі
часописи
виступають
ворожо проти
з так дрібних і слабих починів.
На перші зага льні збори „П р о с ь в і
св.
і?іри
і
св.
Церкви,
а
кромі
того в
В січні 1868 р., о. Стефан Качала, ти" понадсилано з провінциї і від това
брутальний спосіб накидують ся на Вичлен основатель «М атицї*, котрий разом риств инш их сланчньских народів при
сокодостойні особи —г тому ми, сьвящез молодшими старав сн справити »Мати вітні письма і телеґрами, а букониньский
ники деканату николаївского, зібрані на
ц ю * на добру дорогу, підніс в часописи поет Ю рій Федькович так одушевив ся
соборі
деканальнім дня 26. листопада ,с.
сих
„С лово" гадку засновин нового тов-а для сим новим ділом молодої громади
р.
в
С
тільску,
осуджуємо ріш учо, одно
просьвіти народу і поставив єму ціль: львівских Русинів, що написав з сього
душно
і
одног
лосно таке лоступованв,
«спомагати народну просьвіту в напри приводу вірш п. н. »3доров чесному (О
та
з
крайним
обуренвм
відпираємо злоб
мах моральнім, материяльнім і політич бору «Просьвіїи* у Льг-Ойі*.
ні напасти часописи «Діло* на Вашу
нім видаванвм практичних книж ок, бро
Перший статут надавав „П р осьвітї" Ексцеленцию. При тім заявляємо, що на
ш ур і т. д. в тій мові, якою нарід гово характер товариства наукового, яке мало
ше рішене не є ніким вимушене — ви
рить*. Так само думали й инш і старші за ціль не тільки ширити просьвіту м іж
мушують єго радше тоті часописи, котрі
народовці, а рівночасно займала ся сею народом, але також пізнати нарід, зби
в той спосіб виступають.
справою поважно львівска руска акаде рати і видавати твори народної словесноП ідписані заявляють для їх Ексцемічна «долодїж, що й дала почин до за сти і т д. Але вже другий статут з 1873
лєнциї свою сердечну любов, синівску
сновин „П р осьвіти ".
р. обмежив діяльність »Просьвіти* до преданність як ріннож вдячність за апоВ марці 1868 р. і ибрала она ком і шпреня просьвіти м іж народом. Та все стольскі труди, які Ексцелвнцин положи
тет, який мав занити ся виробленєм ста- таки до 1876 р. »Просьвіта« займала ся ли для добра Церкви, народа і духотута тов-а. До сего комітету війшли та не тільки виданвм популярних книж ок геньства.
к о ж люди з поза кр у гів академічної мо- для народу в цілії ширенн м іж ним проСтільско, дня 26. листопада 1908.
лодїжи. Статут уложсно і подано до на сьніги, але також виданвм ш кільних під 
ОО. Никола Сенишин, декан, Анастазий
місництва, але наміснитво его не затвер ручників для руских ґімназий. Треба та
Юрксвич,
Александер Юрик, ІІикола Фільвар
дило. Треба було рекурсувати до м ін і кож згадати, що в тім часі належала
стерства внутріш них справ і оно узгля- до «Просьвіти* головно інтелїґенция, а ків, Іван Чярторийский, Михайло Гаврилюк,
нило рекурс і повідомлепем з 2. вересня селян належало до неї дуже мало. А ж Роман Волоиіак, Гринько Стецїв, Василь Лїатві1868 р. позволило заложити товариство. як в 1876 р. змінено статут „Просьвіти" ейко, Роман Калепюк.
По затвердженю статута вибрано комітет, в тім напрямі, що членн-селяни платять
я к и ї мав увести тов-о к житє. Комітет тільки 2 кор. річної вкладки та що кож
звернув сн до всіх в и з н а ч н іш и х Русинів дий член д'став даром популярні виданя
у Львові і на провінциї, запрошуючи їх товариства, — аж тоді до «Просьвіти*
в члени тон а. Сей поклик комітету зу почали численно нрнсгупати селяни, а її
стрів ся скрізь з п р и хи л ь н о сті. З про- просьвітна діяльність стала обгортати що
нінциї понадсилано привітні ласти до ко раз ширш і круги сел/,ньства. В 1891 р.
мітету.
„П росьвіта" вже почула потребу розши
Перші загальні збори нового тов-а рити свій кр уг дїальности і в тій цїли
(Дальше).
назначено на день 8. н ст. грудня 1868 змінила статут в тім напрямі, що її за
Хоч самостійних дюдий можна отже
р. в салі львівскої „С тріл ьниц і". Комітет дача старати сн не тілько о ширене прозобовязати тільки до невеликих б іж учи х
хотів, щоб перед загальними зборами сь.іти, але також о піднесене добробиту
вплат, то всеж з другої сторони видає ся
підправити богослужене, але в львікских нашого народу. А щоби свою просьвітну
можливим, аби они платили значнїііш і
церквах відмовили ему. Настоятелі Львів- діяльність обняти в цевнїйші орґанїзаодноразові причинки з проподу більших
ских парохій, москвофіли, відсилали 6ГО цийні форми, починає вона закладати чи
приходів. На примір: сїльский господар
насьмішлино до костела.
тальнї на власних статутах. В кін ц і в 1906
може по ж нивах вплатити значну суму.
Загальні збори відкрив голова ко м і р. переводить „П росьвіта" реорґанїзацию
Подібно мне ся річ також у многих сетету Анатоль Вахнянин і розповівши про своєї дїнльности, роздїлюючи окремі її
зонових промислах. Беручи на увагу та
заходи коло засновин тов-а: »пізнане галузи окремим комісиям. І так видавни
к і обставини, передвиджує закон
і просьвіта народу*. Потім головою збо ча комісия має дбати о ширене просьві
добровільні висші вплати
рів вибрано старенького львівского міща ти відповідними видавництвами, госнодарнина Товарницкого, який покликав н і ско-промислова комісия має старати ся що нї в речинци заплати нї у висоті не
секретарів д-ра Корнила Сушкевича і Во обняти відповідною орґанїзациєю всі об- є обмежені (хиба тільки в горіш ній гр а 
лодимира Ганкевича. Про задачі і цїли ласти житя наш ого народу; о^ґанізаций ниці до 100 корон річно). Але після до
тов-а промовляли ще льнівскі Русини но-ііросьвітна комісия мав дбати про пра сьвідів, пороблених в Бельї’ії, видає ся
Андрій Січиньский і письменник Федір вильний розвиток філій і читалень «Про конечним, аби до таких добровільних
Заревич, а опісля промовив гість з про- сьвіти*; вкінці постійна анкета для по надплат окремо людий заохочено. Сю за-

З нагоді ванасті „Ім а “
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охоту можна би вибрати тим чином, що
із вселюдних засобів записує ся при кождій вплатї в хосен обезпеченця якийсь
відсотковий додаток. Але при великій
ріжноманїтносги відносин в поодиноких
частих держави зможе почин у тім змислї стати тілько тоді успішним, як дїйствує по змозі індівідуалїзуючо. Оіже до
розвинена такої дїяльносги являють ся
особливо покликаними краєві законодав
ства. Після сеї предлоги полишає ся сим
законодавствам, призначити на підмогу
добровільної обезпеки потрібні засоби і
ухвалити близші постанови про їх ужи
ване. Тим призначує ся для автономних
краєвих управ вельми значну суспільнополітичну задачу.
Кожду добровільну наднлату уважає
ся одноразовою вкладкою, якою набуває
ся пожед, котрий має ся обчислити ПІСЛЯ
обезпечної техніки. Загальний правіж
складає ся відтак із суми частних пожедів. Побіч старечої ренти, яка випадає із
тих добровільних надплат, може почати
ся перед 65-им роком, а іменно вже по
55-ім році житя. Тим робом передвиджений для самостійних людий частини за
мін за ренту задля немочи. Тут треба
зазначити, що така обезнека добровіль
ними надплатамн є вповні приступна для
всіх обезпеченцїв на старість, отже також
і для робітників.

Істинні відправи д л я осіб, вставших по обезпе- сич на послуханю у короля.
чених.
відбула знов тайне заеїданє.

Як обезпеченець помре, виплачує ся
оставшим по нїм особам істинні відправи.
Они належать ся вдовиці, як також правесним і управесненим (узаконеним,лєґі
тамованим) дітям, понизше 16-ох літ.
Неправесним дітям належить ся відправа
по смерти матери, але й по смерти бать
ка, а іменно тоді, коли єго батьківство
було справджене судом або там признане.
Також родичам нсбіщчка, яких він удер
жував, відтак єго внукам, братям і се
страм понизше 16-ох літ, яким він давав
на удержанє, признає ся відправу. Условиною до признана істинної відправи є
відбуте часу вижиданя, що триває 40
причинкових тижнів.
(Дальше буде).

Політичний огляд.

Скуиштича

Щ о раз більше множать ся вісти
про воєнні зачіпки на границі австрийско єербскій, а до Сербії поспішають не
тілько виходцї сербскі зза границі, але
й з Росиї виїздить багато добровольців,
щоби пристати до організованих сербских ватаг. Нк звіщав КеісЬзрозї, переїз
дило через Відень 47 сербских виходцїв
з Америки, а запитані кореспондентом
секо д.чевника про ціль їзди, відповіли:
»Буде війна! ми про се дізнчли ся!«.
З Б р е т и с л а в и (БипсІепЬиг§) зві
щ ають до В еісЬзрозі, щ о в сусїдних се
лах Брановицях і Гіошіцях сповіщено
поселені там родини, що їх сини в Боснї
у війсковій службі не жиють. Позаяк н е
давно мали від них листа, здогадують ся,
що они полєгли в бою з сербскими ва
тагами. Одначе нема ніякого ноївердженя урядового тих здогадів.
Також у Бідні розійніли ся вісти
про б'й з ватагами в Боснї й Герцегови
ні і про смерть деяких вояків. Іменно
дістав оден господар з Сімерінґу (нередміетє Відня) вість, що син єго при артилєриї поляг в бою, а оден огородник
з Ердберґ (ііередмістє), що єго син, пі
хотинець згинув к Герцоґовинї Справед
ливо домагає ся КеісЬзрозі, щоби міні
стерство війни дало певні урядові вияс
нена, бо затаюване викликує лише біль
шу тривогу.
Б о й к о т в Т у р е ч ч и н і п р от и А в с т р о - У г о р щ и н и не тіль
ко не зменшив ся, як недавно зепевнювано, але навпаки ще більше розширив
ся. З Царгорода звіщають до Вегііпег
Та§еЬ1аМ, що бойкот ще більше заосгрить ся, бо тим занимає ся ціла орґанїзация після певного плану. Не тільки
комітет, пле й правительство зовсім без
владні, бо се є нислїд народного руху.
Колиб правительство виступило рішучо
проти того, викликало би н а р о д н у
в о р о х о б н ю , а колиб комітет висту
пив проти того, втратив би всю популяр
ність і промостив дорогу до повороту
впливу вспятних сторонництк.Великий везир вислов в ся в сій справі перед ко
респондентом „Нового Бремена", що бой
кот буде так довго тривати, поки АвстроУгорщина не порозуміє ся з Туреччиною
в справі боснїйского питана. Се є воля
народу, супроти котрої правительство є
зовсім безсильне. Великий вез р висло
вив надію, що Австро-Угорщина не буде
вести війни задля бойкоіу, а Тевфік ба
ша зазначив, що яскравість пересиленч
вже переминула і що Австро-Угорщина
розпічне знов переговори з Туреччиною,
котрі доведуть до порозуміня.

Б е з н а с т а н н і в о є н н і при
г о т о в л е н я С е р б ії і Ч о р н о
гори
приневолюють
також АвстроУгорщину на всякі случаїобезпечити ся.
Для залог війскових в Дальмациї і Гер
цоґовинї утворено, як звіщав ц. к. кореспонденцийне бюро, 16-ту к о р п у с н у
к о м е н д у і скріплено війско в Боснї
Час вижданя.
й Герцоґовинї о кільканайцять баталїо
Аби узискати право до ренти, треба нів і гірских батерий. Сі скріплена сповідбути певний час вижданя, а іменно:
водували нову орґанїзацию кількох бриРобітники мають для узисканя ренти ґадних і дивізийних команд, відчинених
задля немочи укінчити 200 причинкових 16-ій корпусній команді. Найвисїпим ко
тижнів (на 50 причинкових тижнів в ро мендантом н Боснї й Герцоґовинї заімеці — 4 роки, на 40 причинкових тижнів новано вольного маршалка В а р е ні а
— 5 літ). Причинковим часом уважає ся н и н а, а ґенерал В і н ц о р обняв ко
при тім також і без дійсної вплати той манду над 15-им корпусом в Серавві Так
час, в якім обезпеченець повнить свій само місце краєвого начальника т а к о ж
обовязок чинної службу при нійску, або д л я с ь н і т с к и х с н р а н перейшло
терпить на недугу, звязану з непридаїно- на поль. марш. Варешзнина.
стию до праці, або вкінци, в якім пла
З З е м у н я звіщають до КеісЬзройі.
тить він на руки службоданця припада що на заеїданю сгарорадикального сто
ючий на него пай обезпеченого причинна. ронництва начальник вго, бувший сербский
При старечій ренті триває час вижиданя міністер-президент П а с и ч запевняв рі
ЗО літ, а іменно числячи від початку о- шучо, що мінїсгер Кошут пособляв серббезпеки, без огляду на можливу перерву ским змаганям зверненим проти Австриї
у вплатї причинків. Перехідна постанова і сю прихильність для Сербії обявив на
вкорочує сей час вижиданя для тих, що віть письменно провідникови угорских
входять в обовязок обезпеки в хвилі, як Сербів С а ш і Т о м и ч о в и . Колиб незакон стає обовязувати, або в тоці слі зависимцї признали злуку Босни, тоді
дуючого як раз року. Для них триває Пасич оповістить сі листи прилюдно.
час вижиданя старечої ренти тільки 200
Вість подану кореспондентом »Новопричинкових тижнів.
го
Времени«
Беоезовским, що мінїстер
У самостійних виносить час вижида
Ізвольский
заявив
сербскому мінїстрони
ня старечої ренти 200 причинкових тиж
Миловановичови
про
признане І'осиєю
нів. Тим розмірно коротким часом вижи
дана чинить ся можливим набути старечу злуки Босни її Герцоґокини, заперечує
ренту також і для тих людий, що допер- сербске бюро печатне. Супроти сего зава в підхожім віці стають обовязані до переченя виступав Березовский в „Ноном*ь
обезпеки. В тім лежить певне вирівнанє Бремена" з заявою, що він писав ге за
дикт том міністра Миловановича. Милоза те, що самостійним людям не признав
ся ренти на случай непридатности до ванокич очивидно викручує ся так само,
як Ізвольский, бо тепер в Сербії зверну
зарібку.
ло ся нге невдоволенв проти него, так
Погаснене пожеду.
як і н Росиї осуджувано політику ІзнольДля робітника мав безробітність те ского. Воєнне сторонницгво сербске б а 
значінв, немов би він виступив з обавяз- жає приневолити Миловановича до від
ка обезпеки. Закон робить єму в тім ра ставки і розпускав неімовірні вісти.
Т ак н. пр. »Штампа* пише, що го
зі можливим, задержати й на дальше
— Календар. В ч е т в е р : руско-кат.: Якова
ловний
плян воєнний Сербії змагав до нерв., Ром.; римо кат.: ПДМ. з Л., Евл. —
набуті права заплатою мінімальних при
чинків. Те саме має стійність і для само того, щоби Наїхати Босну й Герцеговину В п я т и и ц ю: руско кат.: Стефана, Іринарха;
стійного, що минаючо виступає з обез і викликати там ворохобню та провадити римо-кат.: Дамазвя.
партизантску війну.
пеки.
— Ювілейні торж еств а в честь Сьв. Отця
Коли самостійний не в силі платити
Милованович дістав багато пись.м з П я X. і цісаря Ф ранц ЙосиФа І. в філії акаде
за свою «безпеку нових причинків, то погрозами, котрі намагають ся єго при мічної ґімназпї у Львові. Дня 26. листопада
може так само удержати в силі свій по- неволити до уступленя, бо своєю поїздкою с. р. відбуло ся торжество з нагоди 50-лїтножед невеличкими нплатами. Тим чином осоромив Сербію перед Европою і посту го ювілею сьвященьства Єго Сьвятости Пія
намагає ся начерк закона управильнити пав нещиро. Навіть королеви Петрови X. По торжественнім Богослуженю в церкві
се так вельми важне для практики пита воєнне сторонництво дорікає нещиростю, Преображеня Господ, відправленім о. І. Рудоне з оглядом на грошеві потреби.
а ґратуляцийна телеграма вислана ним вичом, катехитом заведеня, зібрала ся молоРобітника старав ся предлога охоро цїсареви Франц Йосифови з нагоди юві дїж в просторій салі „Народного Дому" на
нити на случай неспроможности службо- лею викликала проти него велике невдо сьвчточний поранок. Салю окрашено пилина
давця до заплати тим, що робітничий воленє.
ми і цьвітами, серед котрих стояв портрет
пожед мимо незаплать причинків удер
Можлива отже є зміна міністерства Єго Сьвятости. Вступне слово виголосив о.
жує на дальше в силі.
к Сербії, а імовірно задлятого був Па катехит, в якім представив велику вагу і за-

Просте і і н ш т і передплату.
Н овинки

з
слуги католицкої Церкви, а особливо Намі цертів, з яких виходить одушевлена. Має вже фіскати чотирох чисел «Почаївского Листка»
сників св. Аи. Петра для духовного і мате- свою марку, завдяки невтомимому, артистич з 1906 і 1907 року, зарядженої брідским ста
рияльного розвою не лише католицкпх на ному проводови діріґента, и. Волошина „Львів роством. Сего Шочаївского сьм ітж розходить
родів але і цілого людства взагалі. Відтак о- ский Боян“, який згромадив біля себе чи не ся в Брідщинї, мабудь, доволі багато, і дивно
повів коротко житепись Сьв. Отця, підніс че найкрасші співочі сили, тішить ся великим лише, що староство аж по кількох літах посноти єго характеру, а передовсім єго мило признанєм „Бандурист", зложений з високо .падає на єго сліди і находить в нїм статї
серде, любов бідних та трудячість, якою убо інтелігентних, а що найважнїйше охочих спі обиджаючі в великій мірі католицку віру.
га селяньска дитина вибила ся на найвисше ваків, але ювілййний концерт „Просьвіти" дав
— Процес п. Лозиньского. Перед судом при
становлено в католицкііі Церкві. Закінчив за- нам спроможність, почути побіч сих реномо- сяжних у Відні розпочинає ся нині процес
зивом до молодїжи, щоби переймала ся ви ваних товариств, ще три хори: селян з Гри- проти п.- Михайла Лозиньского, редактора „Ді
сокими ідеалами Христової науки, та від мо бович, хор питомцїв львівскої духовної семі ла" обжалованого за похвалюване злочину
лоду снособила ся до праці для справи Божої нарії і мішаний хор читальні „Просьвіти" з Сїчиньского в статі поміщеній у віденьскій
і народної. Відтак відспівав хоручеників мно городецкого передмістя. Вже саму появу селян, часописи „ХАобІзіапсІ іііг А11е“. Згадану статю
голїтствіє Папі, уложене на сз торжество членів читальні „Просьвіти" в Грибовичах при- сконфіскувала була прокуратория і виточила
проф. Філяретом Колессою, та кілька духов витала публика грімкими оплесками, які го авторовії процес.
— Іспаньскі обманці заова відзивають ся.
них пісень. Дуже вдячно випали деклямациі моніли голосно після кождої пісні, складно
учеників. Декламував „Св. Івана Дамаскина" відспіваної. Хор питомцїв, зложений з кілька Оден з богатших селян в Олешицях коло Люученик II. кляси М. Гуньовский, а уступ з десяти осіб відспівав знаменито „Нашу жизнь" бачева дістав онодї лист з Мадриту. Автор
„Неофітів" Шевченка В. Кійович, уч. V. к л я Анатоля Вахнянина, яку був зневолений повто листу представляє ся яко касиєр війсковий,
си. Поранок закінчив промовою директор за рити. Сольові голоси гарні, хор зіспіваний і котрий з політичних причин мусів утікати з
веденя ради. І. Громницкий завзиваючи моло сильний, діріґент п. Заяць інтелігентний му Іспанії і зайшов аж до Олешиць. Там закопав
дїж, щоби все берегла ту щиру релігійність, зик. Неменше милим для уха був артистичний 275.000 К, не маючи змоги забрати їх з со
яку винесла з батьківского дому, та иривяза- в цінім сего слова значішо хор читальні го бою. Закопав їх в однім місця і то місце ду
нє і любов до Голови католицкого сьвіта і до родецкого передмістя під управою п. Хоптяка, же точно описав в своїх документах. Але ті
що своїми сьвіжими, звучними голосами ЕІД- документи є власностию єго доньки, яко єї
своєї руско-католицкої Церкви.
Дня 2. грудня відправив Богослуженє співав »Вязанку народних пісень" Нат. Вах віно і тому лише вона може вказати місце
для молодїжи в наміреню нашого монарха о. нянина. Доповнили чудовий концерт своїми з закопаними грішми. Просить отже селянина,
Юлїян Федусевич, радник митрон. консисто- артистичними співами „Львівский Бонн" і аби прислав гроші на подорож єго доньки і єї
риї і радник шкільний, в сослужеяю катехи- „Бандурист", останний під проводом н. Арти- слуги з Мадриту до Олешиць, а коли гроші
тів оо. Рудовича і ІІилипця. Поранок відбув мовича. Продуковали ся побіч селян чотири, найдуть ся, то третину дістане той селянин.
ся в салі „Народного Дому", окрашеній кили львівскі хори, які на довго остануть в милій Але селянин не дав ся „взяти на бас" і ви
мами, цьвітами та портретами монарха. П. намяти в поверх тисячної громади учасників, слав іспаньский лист львівский полїциї, яка
ради. І. Громницкий, директор заведена, ви для якої саля „Народного Дому" показалась зберає їх до архіву глупоти існаньских об
голосив вступне слово, иідчеркнув, що Русини за тісною. До сего артистичного пиру прилу ман цїв.
— Реформа духовних семінарий в Росиї, Увсе були вірні для австрийских монархів, а чив ся проф. „Висшого Музичного Інститути",
особливо для тегіерішного цісаря, бо в кон- п. Перфецкий своєю знаменитою, високо арти чебний комітет виробив основні підвалини для
ституцийній Авсгриї мають можність розвива стичною, глубоко відчутою грою на скрипці, реформи духовних семінарий. Проект сей пред
ти ся духово і материяльно. Відтак предста а публика зневолила концертанта до трикрат ставлено вже в сьв. синод, від якого залежить
вив цісаря між рускою ґімназияльною моло- ного виступу. Одна панночка з Винник відде дальший хід сеї справи. В основу проєкта по
дїжию, згадавши про єго гостину в рускій клямувала Лепкого „В сьвіт за очи" а н. Клнм ложено збільшене науки богословія і зменше
академічній ґімназиї у Львові 1880 року. При ко з патосом виголосив поезию Федьковича. на загально-нросьвітних курсів. Богословских
кінця своєї промови підніс оклик в честь ці О. Лежогубский, краснорічевий бесідник, при- кляс пропонує ся завести замісць двох — три,
саря, а молодїж повторила єго тричи. Хор у- витав зібрану громаду оповідачем про госпо а загально нросьвітних замісць чотирох— теж
чеників під управою проф Ф. Колесси від даря, якому сусіди позавидували єго добр ї три. Пропонує ся також завести нові богословспівав нове многолїтствіє цїсареви і дуже у слави та вірної челяди, тому накинули на єго скі науки, напр., патристику. Також звертає
дачно кілька пісень. Слідувала відтак гра на очі мішок, доказом, що ми ростемо, що й мі ся увага на педаґоґічний бік навчаня, для чо
фортепянї учеників Валявских, а особливо по- шок скинули ми з голови і очима починаємо го тепер було зроблено кілька ревізий у ду
добали ся деклямациі малих учеників II. кл- виглядати красшої будуччини, та що поворози ховних семінариях. Практично збільшать ся
Косгя Паньківск'ого і І. Максимишлного, та у- ми розкрутили та і закотили рукави до даль трудности переходу семінаристів до висших
ченика V. кл. В. Кійонича. При кінци відспі шої праці. Лиш не уставаймо в роботі, а бу- шкіл, бо се зявище настільки розвилось, що
в багатьох епархиях не вистачає відповідних
вав хор гимн народний, котрий вислухали всі дуччина наша!
- - Спізнена ионФІСката. Окружний суд в Зо- кандидатів на посаду сьвященика.
стоячи.
— Дрібні вісти О. др. Стефан Юрик (Львів,
— Ювілейний концерт „Просьвіти". Львівска, лочеві яко прасовий трибунал оповістив в оноруска громада має щастє до сегоцічних кон дїшній ОагеГЇ Ьм'ом’вк-ій затверджене кон- Підвале 9) оповіщає, що товагиский зїзд єго

Матеріяїв и історії зноси Галій
З ЇК|)МОІО.

Федьковича и пришлю повість Лучаковського.
Даруйте мені, що розпишуся отверто до
Васт». Вашимь >Войткомт»» засмарували Ви
Правду на вічні часи. Хто тілько не прочитає
цілу ту драматику, в-ідцуровуе ся всякої опійні
ИЗ'Ь ІіаМ И.

Листи Омеляна Партицкого до Олександра
Варвіньского

(Дальше.)
Ч. 16.
Чесний Пане!
Засилаю Вам-ь 200 екс. третего випуску
поезий Федьковича. Старайтеся, шо бт, швидко стягнути дещо гроша, Оо ми загадали по
святахгь видавати що місяця гумористи чию
газету на взірт, Страхопуда и, о скілько можт»,
зт» илюстрациями. На початок!» до сего д ла
треба буде найменше 100 рн а в.
Добре було бт», про таку газету (Відьму)
завідомити читателів'ь Правди наперед!».
Здає ми ся, що ь-ь списі давших!» „на
цїли литер." бракує: Бородайкевичь 50 кр.
Будьте ласкаві доложити.
(Третій випуск!» мають вже в ь Ста'-’мславі, Терн. ■ Відні).
Вамь щиро прихильний
О, Партицькмй

То

ПОВІСТИ ДЛЯ Д Іт еЙ

И ХЛОПЦІВ!,,

а не для людей, маючих!» претенсию д о я к о
го будь образовання.
Мене тішило до-тєперт» коли Я бачив!,
що наші люде, мавши відразу до фонетики,
читали радо нашу Правду, знаходячи у ній
заорове зерно и моральну користь. Одно мені
доси вподобало ся, то були деякі слова укра
їнські, котрі, не маючи слав!>чнського кореня
повинні були зататарщити нашу літературу
Таких!» слів!, маєте у Гетьманця безміппе
множесгво, такі слова приходять и у „Войтка“ (нпр. дзузки, балда и инші). Щад ть наст,
ласкаво. Ми уміємо оцінити Ваші труди н по
жертвованпяся, изт, другоі сторони не можемо
зізволиги, щоб!, так!, на власну руку Ви компромітували нашу партаю. Ліпше нехай до ча
су все загирить ся, аніж!, но дурному заявля
ти себе. Я нринаймній не дуже задоволений
при подібних!» обстановках!».*) Єс.іи хочете,
друкуйте на вступні 17-го числа нідт» знаком ь
ру.... слідующе:
„Взглядомт. оповідання зч» бурсацького
життя, поміщеного в 16 числі Правди ліс гали
ми поясненне автора о властивій ціли- опові
дання. Авторь пише такт,: „Скрізь по нашій
Россиі двигаються нині науки и засновуютця
школи, так ь народні, якт» и гимназийські н

Ч. 17.
Шановний Пане!
Посилаю Вам!» конець повісти п. Згар*) Сей цілий уступ!» написаний в розгарі,
ського. Незадовго надіюся дістати другу від!» був опісля заклеєний і нечиткий. — Гед.

реальні. Для біднігцихт» школярівт. позакладе
ні бурси П ІД !, ДОГЛЯДОМ!, ЗДІбН И Х !» И тям у
щих!, людей. Нове життє, духовне, обіймає
нині и найнижчі верстви нашого товариства.
Давіьще, за Миколая, все йшло навпаки. Царт,
Миколай не тернів!» вт, имгіериі — ні вт, ве
ликій ні вт, малій Русі — людей учених!» и
розумних!» Множество самих!, найздібніших!»
голові» (між!, тими Костомаров!,, Куліиїт, и
Шевченко) пропадало будь вт, жовнярстві,
будь на Сибирі, будь у підземних!» роботах!,.
Не сила духовна, а сила физичня була божищемт» зелізного имигратора. Школи стояли
пусті, тілько касарні всюда понаповнювані. А
єслн де позакладувано школи, то не много
добра вийшло від!» нихть краєві. По бурсахь,
стоячих!» иідт. дозоромт, солдаті, або ЧИНО
ВНИКІВ!», виводилися неразт.
найнеморальніщі
потвори. Памт»ятаю и я Миколаївські часи.
Хочь вік!» вже и похиливь ся, а лишились у
пам!»чті бурсацькі вихованники; побачите іхт,
у моїй повістці живими. Молоді богатирі жи
вуть на Украіні, єіце и досі, чиновниками.
Проклинають іхт, тілько українські батьки та
матері.. ." Які. зч» того вступу видно, старавт»
ся авторт, представити вт»^гвоій повісті давне
бурсацтво на Украіні, виховане підт» оком'ь
солдатт» и чиновників!,. Такт,, а не инакше
належить то оповіданнє понимати".

4
Відень. Даньский король прибув ту вчетоваришів матуристів (з родинами) з р. 1883 і
відбуде ся у Львові дня 24. с. м. Сходини в ра, аби зложити нашому цїсареви ювілейні
„Нар. Гоетинницї" о 7. год. вечер. Зголошеня желаня.
мають наступити наперед. — «Кружок Укра
їнок« у Львові уряджує андріївскі вечерницї
Ч. 120399/08
дня 12. с. м. в салі Висш. музич. Інститута
(„Нар. Дім").

Оголошене конкурсу.

Оповістки.
— Репертуар

руского

театру

в Дрогобичи

(Саля Міска. Нотаток 7. вечер. Білети продає
раньше „Народна Торговля").
В четвер дня 10, с. м. „Маруся Богу
славка” історичні картини в 5 діях зі співами
М. Старицкого.
В суботу дня 12. с. м. „Барон Циганів"
оперета в 3 діях Стравса.
В неділю дня 13. с. м. „Марійка" чесний
народний образ зі співами в 5 діях Ал. і В.
Трштіка.
Ві второк дня 15. сі м. „Галька" опера
в 4 діях С. Монюшка.
— Папскі Відзначена. Сьв. Отець зволйв найласкавше через Ьгеуіа з 27. жовтня 1908 іме
нувати: о. архіпресвитера Кароля Волошиньского і о. кустосаМирона Подолиньского Апостольскими Протонотаріями ай іпєіаг рагііс.
З тими достоїньствами є получений изиз роп
Ш ісаііи т; о. крилошанина Михайла Мрица
Ііралатом Домовим Сьв. Отця; грамотою з 5.
листопада 1908 о. Емилїяна Погорецкого, катехита в Ярославі, почет. Шамбеляном своїм.
— Ґімнастично-вокально-музичний вечерок у-

ряджує в найблизшу суботу львівский „Сокіл"
у власній салі. Програма вечерка обнимає 9
точок. З того є три Гімнастичні виступи: дів
чата будуть вправляти ручниками, хлопчики
пописувати муть ся в скоках, а старші ученики „Сокола" виведуть гарні вежі. Вокальну
часть обняв наш славний „Бандурист" в двох
точках. Музикальна часть буде неменше ціка
ва. Крім цитрового соля, виступить на сцену
гурток найліпших учениць і учеників музич
ної школи п. Маркуса: Одна панночка відограє скрипкове сольо, потім почуємо смичко
вий квартет, а вкінци цілу смичкову орхестру.
Фортепяновий супровід на вечерку обняли
н-на Софія Лопатиньска і п-на Демчишинівна.
Початок о 6 !/і год. Білети вступу продає „Сокільский Базар".
— Відчит у Львові. В товаристві

„Учительска Громада" (руска ґімназия при ул. Льва
Сапіги) відбуде ся в суботу дня 12. с. м о б .
год. вечер відчит проф. д-ра Ст. Томашівского
„иро історию украіньского середного шкіль
ництва".
— Іменоване. Ректор академії ветеринарні
у Львові др. Йосиф Шпільман дістав титул
і характер радника двора.
— Іспитові

комісиї

для

народних учителів.

Міністерство просьвіти установило іспитові
комісиї для учителів видїлових шкіл у Львові
і Кракові, а для учителів народних шкіл: в Б е
режанах, Бучачи, Коломиї, Львові, Перемишлі,
Самборі, Сокалї, Станиславові, Тернополі і Залїщиках (руска і польска мова викладна), та
в Кракові, Бохнї, Яслї, Короснї, Ряшеві і Тар
нові (польска мова викл.).

Телеграми

Виділ краєвий Королівства Галичини і
Володимириї враз з Великим Князівством
Краківеким розписує отсим конкурс з преклю
зивним речинцем до кінця місяця цьвітня 1909
на оригінальні, чистим руским язиком написа
ні твори сценічні з обсягу драмату, поважної
комедиї і народних штук зі співами або без
співів такого обєму, щоби заповнили цілий
вечір театральний.
Праці конкурсові треба присилати в по
висшім речинци від адресою Виділу краєвого
у Львові, заосмотрені знаком або моттом ав
тора, котре належить помістити також на зам
кненій копертї, містячій в собі імя, назвиско
і докладну адресу автора. Твори, оголошені
вже друком, а також представлені на котрій
небудь сцені навіть аматорскій, рівнож ману
скрипти писані власною рукою авторів або нечитким письмом є виключені з конкурсу,
Рівнож не припустить ся до прєміованя тво
рів авторів вже нежиючих, хотяйби доги не
були оголошені.
В протягу трох місяців по упливі конкурсового рочинця слідує рішене конкурсу і
признане нагород окремою комісиєю конкурсовою, що збере ся у Виділі краєвім під про
водом члена Виділу краєвого Мечислава О пит
кевича.
До сеї комісиї запросив Вид’л краєвий:
1) Впов. Івана Кивелюка, члена Виділу
краєвого;
2) Внов. д-ра Михайла Грушівского, ц. к.
професора львівского університету;
3) Внов. Ілию Кокорудза, ц. к. професора
академічної ґімназиї у Лявові;
4) Внов. Олександра Колессу, ц. к. про
фесора львівского університету;
о) Впов. Іляриона Огоновекого, ц к. про
фесора академічної ґімназиї у Львові;
6) Впов. д-ра Евгена Олееницкого, посла
на Сойм краєвий;
7) Внов. д-ра Кирила Студиньског •>, ц. к.
професора львівского університету;
8) Впов. Володимира Шухевича, ц. к
професора школи реальної у Львові;
9) Впов. д-ра Михайла Волошина, канди
дата адвокатури і діріґента товариства співацкого „Боям".
Комісия конкурсова рішить більшоетию
голосів і иризнасть три нагороди, а іменно:
першу в сумі
•
- •
700 К,
Другу
„
. . .
500 К,
трету
„
. . .
300 К,
тром творам признаним найлучшими з поміж
надісланих на конкурс, без згляду на рід тво
рів, щоби лишень кождий з них належав до
родів наведених в сім оголошеню, комісия
може однак всі премії признати творам одно
го рода. Нагороджені твори стають ся власностию Товариства „Руска Бесіда" у Львові
з виключним правом представляти їх на
сцені.
Манускрипти надіслані на конкурс будуть
звернені властителям на їх кошт разом з зам 
кненими копертами, наколи вкажуть Ви діловії
краєвому в инший спосіб свої адреси.
З Ради Виділу краєвого.
У Львові дня 24. листопада 1908.
ІІйотровскпй.

НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
Готель, реставрация і кар ари я — ріг ул Сикстускої
і Косцюшка у Львові.

С о їо з з е ш п
в пасажи Германів
при ул. Соняшній у Львові.

Нова сензацийна програма
від І. до 15. грудня 1908.
Щоденно о 8. год. вочер представлене.
В неділі і сьвята 2 представленя о 4. год. по
пол. і о 8. год. вечером. Ще пятницї НідЬ-Ше
представлене. Білети вчаснїйше можна на
бути в конторі Пльона при ул
Кароля
Людвика ч. 5

РУСИНИ!
Жадайте у всіх трафіках,
торговлях і крамницях лише туток і паперцїв
з першої галицко рускої Фабрики Евгена Білїньского в Збаражи.

З доходу сеї фабрики йде 35°/О на бу
дову церкви в Сеняві, ІО°/о на школи і бурси
тов. педагогічного, а 5°/0 на сироти і вдови
по сьвящениках.
Держім ея поклику:
Свій до свого!

Комітет парохіяльний в Липов. Тлусте, оголошує конкурс на
будову мурованої церкви тамже. —
Пляни і кошторис суть до перегляненя в Уряді
нарохіяльнім. Зголошеня приймає гр.-кат. Уряд
парохіяльний в Лисівцях, найдальше до кінця
січня 1909.
(6 —10)

Сі пН цЦ лп Ау

ХТО
,

себе або свої діти від

ХРИ1,КИ> катару, флєГми, закатарЄЧЯ устної ями, коклюшу і горляного кашлю хоче увільнити, най купує
лїкарско випробовані і поручені
К я IIIП ІЛ
П а Ш /ІГ О ,

КАЙ ЗЕРА

Зші-Сатагеїіеп
5 5 00

з трема яличками.
нотарияльно потверджених
на то.

сьвідоцтв

Пачка 2 0 і 40 сотиків. Доза 80 сотиків. Можна

дістати у всіх аптиках і дроґуериях,
(6—24)

Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1908.
До Львова
приходять з
Кракова
Кра нова
Ряіиева
Підволочиск
Черновець
Черновець
Стаииславона
Коломиї,
Стри я
Пустомит
Самбора
Любі,, я
Рави рускої
Янова
Врухович '
ВруХОВИЧ
Зимної води

Зі Львова

рано перед
пол.
5 50
7’2о
—
7.20
8-07
—
5-40
—
7-29
7-29
800
8-00
7-І!)
8 26
7-10
8-15
5 50

по
пол. вечер

130
8 55
9-50
—1-ю
12 00
215
—
205
—
—
—
—
—
10 20
11-41 3'50
1143
3 50
10-30
200
10 зо
200
12-40
4-50
1 15
500
—
12-40
—
—
725
1-Ю
перед

В
«точи

6-45
840
5-40
5’57
—

9-50
2 30
_
10 30
9-30
12 20
—
—
_
_
—
11 00
—
1100
—
9 10
—
9-Ю
—
—
9-25 10 10)
4о0
<■20
—
54 > 95)

по

В

рано
пол. полуд вечер ночи
з дня 9. грудня.
ВІДХОДЯТЬ до
Берлін. Тутешні дневники доносять з Віл
Приїхали дня 8. с. м.: Леопольд КоритовКракова
350
825
2*45 7 0 0 11.15
городу, що часть сербских офіцирів задумує ский, Краків; Володислав Стрільбицкий, Кра
—
Кракова
612
7'35 12 45
8.40
—
_
_
_
Ряшева
з-зо
викликати війскову революцию і на престол ків; Антін Кивелїньский, Коломия; Іван ПлешПідволочиск
0 20 10-40
2 16
745 11 10
посадити королевича Юрия. Королевич дістав кевич, Боратин; о. Петро Билиньекий, Зарва_
Черновець
6-Ю 9-35
Ю38
2 23
—
—
—
від них мемориял, який иредложив королеви ниця; о. Емілїян Боберский, Підсоснів; о. Іван
Черновець
2’50
—
—
—
—
Станиславока
2-40
Петрови і зажадав ^ у н ен я тенерішного мінї-| Скрипчук, Підярків; Мария Паньчишин, Голо—
—
—
_
Коломиї
6-03
—
Стрия
7:30
стерства і переданя єму начальної коменди гори; Василь Томович, Мозолівка; М. Зварич,
2-25 6 42 11-25
7 30
—
Пустомит
2*г5 6-42 11 25
над сербскою армією. Король скликав мінї- Снятин; Гринь Дмитрик, Зарудцї; о. Алексан—
о-оо 9 05
Самбора
10 4>
4 00
—
Любіня
б 00 9 05
стерску раду, а рада вислухавши цілої справи, дер Залїтач, Яворів; Йосиф Добрнньский, Лип
4-00 10 45
—
Рави рускої
614 Л-05
710 1Г35)
заявила, що королевич є хорий і треба єго ники; о. Петро Левицкий, Дегова.
Янова
6 58
1-35-) 3‘35
630
9-15
Врухович
—
—
—
7.21 11-05
замкнути до санаторні.
Врухович
—
6-14
7-Ю 1135)
335
Зйутки
можна набувати в „СоШ еф Генерального штабу в Сербії Гей. ■
Зимної води
3-50 840
735 111 >
з-зо
, 1
п нільскім Базарі" у Львові
Радомир Путник уступив, бо бачить, що Сер- і
І йаперцї і у всіх торговлях в краю.
ЗАМІТКА: Поспішні поїзди печатані товстим дру
бія не є готова до війни.
1
ком. — Поїзди їдучі лише в недїлї означені ).

Видає і відповідав за р^аакцию Семен Ґорук.

З друкарні В. А Шинкоаского

