Львів, субота дня 29. листопада (12. грудня) 1908.

Ч. 272
Передплата
на

>РУ С Л А Н А »

виносить:

в Австриї:
на цілий рік .

.
на пів року . .
на чверть року
на місяць
. .

.
.
.

20
10
о
1-70

кор.
кор.
кор.
кор.

За границею:
на цілий рік

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

»Вирвеш ми очи і душ у ми вирвеш : а не возьм еш 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. Ш аш кевича.”

Річник XII.
Виходить у Львові іцо дня
крім неділь і руских сь в ят
о 6*|2 год. пополудни.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция »Руслана< під
ч. 1. пл. Домбровского (Хорунщини). Експедиция місцева
в А ґенциї Соколовского в
пасаж і Гавсмана.
Рукописи звертав сялиіпе
на попереднє 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. П одяки і при
ватні довесепя по ЗО сот.
від стрічки.

живел, котрі
викликують внутрішній часі в прилюднім житю Галичини' можна
розлад. Австрия не коже уступати перед було замітити з радостию. На дорозі
уличними галабурдн: хами і тому прави мирного пожитя і обопільного порозумітельство було приневолене для нривер- ня найде ся також спромога розвязки
неня поваги права і ладу, для доброї ряду важних і наглих справ. Є се діло,
Австро-Угорщина.
слави Праги, Чех і Австриї се вчгнити. над котрим правительство, поперте і до
В п о с о л ь с к і й п а л а т і веде Скоро спокій утревалить ся, будуть зне стойними найвисшої вдяки примирними
ся дальше розправа над наглим внесенєм сені доразові суди. Відповідаючи на до змаганями намісника, з усею запопадлипро б у д ж е т . п р о в і з о р и ю , а су кори д ра Адлєра заявив бар. Бінерт, що востю, після найліпших сил буде труди
часно переговорює мінїстер - президент бажає скріпити парл ментаризм і вислов ти ся.
бар. Бінерт з парламентарними сторон- лює признане парляментови за розвагу
На останку бар. Бінерт вказав, що
ництвами, щоби приєднати собі більшість і уміркованє виявлене в день проголоше
в
будж.
розправі виявило ся пересьвіддвох третин голосів для ухваленя сего на доразових судів. Згоджує ся зовсім з
ченє,
що
інтереси
сторонництв не можуть
наглого внесеня. В перш м читаню може твердженим д-ра Адлєра »що не можна
бути
переведені
з
занедбанем
загальних
правительстно мати забезпечену більшість студентам віддати політичного проводу і
парламентарних
інтересів,
отже
повинно
двох третин, бо й социялісти заявили се крайня пора, щоби академічні горобути
бережене
пра
о
заступства
народів.
готовість голосувати за наглостию, але жани знов стали студентам . Бар. Бінерт
Є
се
доказом,
що
палата
хоче
виконува
не хотять голосувати за сим в другім і заявляє, що правительство не дасть ся
третім читаню. В тім отже клопіт прави- похитнути таким способом, яким італїй- ти право контролі над буджетом, се дав
тельства, звідки взяти більшість для скі студенти бажали обякити свої дома- не своє конституцийне право і тому про
2-го і 3-го читаня? Чехи не хотять так ганя що до італїйсгюго правничого виді сить о ухвалене буджетової провізорні.
довго голосувати за тим, поки не будуть лу. Правительство оцінює оправдані до
Опісля промовляли ще посли М азнесені доразні суди в Празі, отже пра- маганя утворена італ. виділу правничого, л є р про упосліджене жядів, М а с а р и к
вительство думає в понеділок знести сі котрий вже єствував, і в сім сїчни внесе про доразові суди в Празі і прусофільсуди (перед неділею нобоює ся, щоби в иредлогу відповідну в держ. раді. Се у ство Німців, Ґ л о м б і н ь с к и й обго
неділю не прийшло знов до галабурд) і нракнене признав і з нїм. боку посол ворював внутрішпю політику Австриї і
тому слідуюче засїданє посол, палати, на Штельцль. Так само бажає бар. Бінерт, потребу конституциї в Боснї, а звернув
котрім мало би відбути ся голосованє, щоб.і й Чехи зрозуміли уміркорані виво ши ся до промов руских послів, зазна
мало би відбути ся аж ні второк, бо ди п. Ш тельцля, бо нїчо так не пошко- чив, що Поляки стоять на становищу,
до того часу сподївав ся правительстно дилоб єдности ческого королівства, як що кождий нарід має природне право
рриєднати бодай католицких народовців такий стан, в котрім праскі Німці не чу становити про себе.
ческих. Алеж тут виринав нове лихо. ли би ся там як у себе дома.
Обговорене руского питаня злучив
Справді виходить на се, як писав Вірґі
Ся замітка з нїмецкої сторони по бесідник для порівнаня з відносинами на
лій: іпсіЗіі іп й су ііат, <щі уиіі уііаге винна тим більше викликати вражінє, бо Ш лезку і Буковині. Там вважав прави
СЬагуЬФт! Із знесенєм доразових судів з сими виводами згоджує ся і др. Кра- тельство Поляків менше вартними. На
буде правительство зневолене знести та марж. Самими докорами не полагодить ся Ш лезку здобули Поляки ледво удержа
кож заборону носити буршівско-нїмецкі нїмецко-ческого спору, бо супроти себе влене одної середньої школи польскої,'а
відзнаки і робити В ипітеї по ГІерекопах, стоять два народи, котрі від непамятних на Буковині доси Поляки не мають ані
бо з німецкими буршами зробили спілку часів живуть в сім краю і приневолені одної школи польскої, коли в Галичині
нїмєцкі професори і подали ся всі о від жити посполу. Ліпша соломяна згода, як насупроти тверджень руских послів поло
ставку. Скоро однак правительство знесе золота звада. Певно, що не зараз може жене руского населеня відповідає зовсім
заборону проти буршів і позволить від настати згода, але можна зробити розєм, засадам рівноправности, а Поляки в Ш лез
бувати Виш теї, а бурші появлять ся із до чого приневолює політичне і народо ку і на Буковині тужать за анальоґічною
своїми відзнаками на Перекопах, почнуть господарске положене в Австриї і великі системою в тих краях, за системою, яку
ся знов биятики і галабурди в Празі. суспільні і фінансові задачі, які має до має руске населене в Галичині. (Тут за
Правительство находить ся отже в скрут вершити Австрия. Правительство буде буває бесідник, що в Галичині Русини
нім положеню, бо змагав до того, щоби дальше змагати до утворена парлям. ка числом рівнають ся польскому населенні,
до візтірка мати буджет. провізорию, а бінету, бо не думає, щоби народний пар коли на Буковині Поляків всего навсего
в.дтак розпочати розправу над законом лямент сам зрік ся виконувана свого є около 20.000). На останку звернув ся
про злуку Босни, а тимчасом виглядів права участи в правительстві, а посли до парлям. сторонництв з осторогою, що
на се нема!
Штельцль і Крамарж заявили ся за коа- би не причиняли ся до повтореня воло
дарства § 14. Пос. К о я ч і домагав ся
Колиб отже посольска палата роби Л ЇЦ И Є Ю .
ла трудности і перепони п р а в и т е л ь к у в
Відтак президент-мінїстрів заняв ся італ. університету в Т р и є с т і.
одній і другій справі, тоді, як ми вже виводами пп. Р о м а н ч у к а і д ра К.
На в ч е р а ш н ім з а с їд а н ю
недавно зазначили, настало би володар Л е в и ц к о г о
і сказав: П. Романчук п о с о л , п а л а т и вибрано віцепрезиство §. 14-го а відтак можливо й розка зазначив, що він і єго товариші політич дентами: социнлїста П е р н е р с т о р зане держ. ради. Очивидно, що серед та ні готові до політики помирена. Приймаю ф е р а (336 голосами), П о ґ а ч н и к а
ких обставин також нема мови про які сю заяву з тим б.льшим вдоволенєм до (Словінця католицкого 282 голосами),
небудь вигляди на парламентарне міні відомосги, що містила ся она також в Ш т а й н в е н д е р а (нїмец. людовця
стерство і переговори в сій справі з бар. промові ' д-ра К. Левицкого. Наколи п. 357 гол.) і ческого хлїборобника 3 аБінертом перервали ся.
Романчук подав услівя, щоби домаганя з в о р к у (363 гол ). Пернерсторфер,
В б у д ж е т . р о з п р а в і в середу руского народа находили у правительства дякуючи за вибір, заявив, що социяльні
проговляв мінїстер-президент бар. Б і- все повинний послух і предметову оцін демократи яко друге числово найбільше
н е р т. Промову сю перебивали ческі ра ку з річевого становища, то можу се з сторонництво мають право домагати ся
дикали криками і свистом та безнастанно цілою рішучостю приречи. Нашим най- представника в президиї і тим бажають
переривали. Бар. Бінерт виправдував, для- живійшим змаганєм буде поперти куль зазначити, що беруть живу участь в пра
чого внесено будж. провізорию з підмо турні і народо-госпєдарскі потреби Ру цях палати. То само заявляли Поґачник
гою наглого внесена, а також заведене синів після спромоги і зростаючим силам но словіньски і по нїмецки, Зазворка по
доразових судів в Празі, бо звичайні сего народу дати нагоду богатої в плоди чески і по нїмецки. Опісля управитель
розпорядки правительства показали ся участи в службі публичного добра; в сій міністерства скарбу Й о р к а ш виголо
недостаточними. Сі суди не звернені про мірі тр?ба піднести вельми цінні задатки сив вивід про фінансове положене в Ав
ти ніякої народности, лише проти тих спокійної' і плідної праці, які в останнім стриї.

Політичний огляд.

2

Заграниця.
П р о м о в у к н . Б і л ь о в а живо
обговорює все заграничне дневникарство.
Вегі. Та^еЬІаІі побоюв ся, що точка тяжести тридерж. союза пересуває ся тепер
з Берліна до Відня, отже Німеччина мо
же через те втратити свій вплив. БеиізсЬе
Тй£Є8
висловлює погляд, що критич
не розмотане положеня на Балканї не є
ще вправдї певне так само як в Мароку,
але до того вже йде і положене є о
много спокійнїйше, як перед півроком.
Длятого промова кн. Більова викличе пе
вне вдоволене і розвіє надії деяких при
ятелів заграницею.
Сгіогпеїе 4‘ііаііа сумнїває ся о вірности почувань нїм. канцлера для австр.
політики, котра одним рухом знищила
20-лїтну роботу нїмецкої дипльомациї в
Царгороді. Мимо того не вийшло ніяке
прикре слово з уст канцлера. »ТгіЬшіа<
запевняв, що Італія витає радо змаганя
Німеччини до удержаня мира і длятого
буде дбати о вирівняне ріжниць між Австриєю а Італією. Тітгонї і Джолітгі ви
разно заявили, що Італія бажає остати
в тридерж. союзі, але яко рат іпіег
рагез.
Могпіп§ Розі зазначув, що виводи
Більова принято в Анґлїї з вдоволенвм
і они причинять ся до уснокоєня Европи

2,700 000 обезпеченцїв (на основі пере
писи населеня з 1900. року) випадала би
річна вплата на обезпеку в кв. 2 8 ’37 мі
лїонів корон від самостійних.
У робітників степенує ся причинок
після (шістьох) кляс плати від 12 і 72
сотиків тижнево. Коли приняти за основу
річно 40 до 50 причинкових тижнів, то
річні причинки поодиноких обезпеченцїв
виносити муть межи 4 8 а 36 корон. Принимаючи 5 35 мілїонів обезпечених, дій
демо до річного загального обезпечного
причинка в кн. 88'45 мілїонів корон.
У помагаючих членів родини (три
кляси зарібку по 12, 24 і 36 сотиків
тижневого причинка) випали би річні
причинки для обезпеченцїв помежи 5'4 а
16 2 К. Се дало би при 1 7 5 мілїонів обезпечених приближно річний причинок
в кв. 1 2 1 6 мілїонів корон.
Тим чином доходимо до загальної
річної вплати на причинки самостійних,
робітників і п ом агаю чих членів родини у
круглій сумі 129 мілїонів корон. Ся сума
дїлилаб ся менше більше так:

(Дальше).
Осередне бюро становить каса рент д л я неміч
н и х і старців у Відни.

Ся каса потребувати ме малого чи
сла урядників, бо головна вага управи
спочивав на внїшних органах. Старшина
каси є самоуправна: она складав ся по
четвертині із вибраних з гуртів (курий)
обезпечених робітників, підприємців і з
обезпечених самостійних, та вкінци з іме
нованих заводових мужів. Метою осередного бюра будуть: уладженє і нагляд
(контроля) цілої управи.
Рішане спорів.

Н а місце теперішних розємних (ми
рових) судів вступають нові уладженя.
Полагода спірних случаїв що до виплат
обезпеки для недужих належить до комісий жалоб, уладжених при повітових
бюрах.
Спірні нравіжі, яких на тих комісиях
не порішено, відтак спірні случаї, доти
наючі обезпгки задля немочи, на старість
Із сеї вплати на причинки спадало
та від нещасних пригод, ідуть перед
би на:
ц. к. обезпечний суд.
самостійно заробкуючих
за їх питому обезпеку
Обезпечні, й суд основує ся] в кожкругло
28 міл. корон
дім краю. На відкличну вдасть уладить
на
службодавцїв
за
обез
сн у Відни Ц к. висший обезпечний суд.
пеку їх службовників
Инші спірні лучаї належать перед полі
(сюди належать і до
тичні класти П роти рішенців прислугує
тичні члени родини)
ток настой не н> адмінїстрацийного три
кругло
55 „
буналу, іно д
сшого обезпечного суду.
на несамостійно заробКошти обезпеки на случай немочи і на
куючих кругло
46 „
старість.
(Конець буде).
7. Вплати обезпеченцгв.

Число обовнзаних до обезпеки вино
сити ме мабуть звиш 6 мілїонів робітни
ків і більше ніж б мілїони самостійних
людий, буде отже так з 10 мілїонів обез
печенцїв.
У самостійних нема ніяких кляс пла
ти, тілько причинок має виносити 1 К
місячно, а при річних доходах понизше
480 К — 50 с. Коли приняти, що обез
печенець дійсно вплачує 11 місячних ча
сток до року, то річний причинок хитає
ся помежи 5 50 а 11 корон. Із сего при

Промова посла 10. Ромавчука,
виголошена в державній р а д і д н я 4. грудня с. р.

Бесідник протестує насамперед про
тив тракгованя найважнїйших аґент парляменту способом наглих внесень, про
тивним реґулямінови і небувалим доси
при буджетових нарадах. Так само про
тестує против відчитуваня впливів аж при

кінци засідань, ріьнож противного реґу
лямінови. Коли президия і більшість па
лати позволяють собі нарушувати реґулямін, то тим дають право так само по
ступати і меншостям, а се не може при
чинити ся до успішної дїяльности парляменту.
Щ о до самої справи буджетової про
візорні, руский клюб не згоджує ся ані
з наглим її трактованєм ані з самою річию і то не лише з становища інтересів
руского народу, але і задля інтересів ці
лої держави.
Від кількадесяти літ в Австриї про
являв ся сумний образ внутрішної безсильности, розладу і розпаду. Нациовальні спори дійшли до вершка і готокі дер
жаву розсадити. А правительства лише
о те дбають, щоби якось від біди полагоджувати т. зв. державні конечности, та
що найб'льше пробувати в однім лише
краю полагодити национальну справу.
Тимчасом лихо национальних спорів обнимав далеко більшу частину державного
орґанїзму і вимагав основнїйшої і шир
шої заради. Саме заведене загального,
рівного і безпосередного права виборчо
го не могло зарадити лихови, раз, що
властиво не маємо ані национального'анї
індивідуально рівного виборчого права,
а лише плюральне, при чім палата послів
через занадто велике число членів стала
ся тяжким тіл о м ,— з другої сторони, бо
в такій державі, як Австрия, зложеній з
ріжних народів, полагоджене национальної справи мусить бути першим і найваважнїйшим услівєм для забезпечена її
екзистенциї і ніякими иншими способа
ми не дасть ся заступити.
Тим то державний інтерес Австриї
вимагав, щоби ми приневолили правительства взяти ся без проволоки і з усею
енерґівю до полагоди национальниї спра
ви і то не лише в одній части держави,
а в цілій державі. А коли сего нравительегва не могуть або не хотять, то
парлямент і населене повинні самі взяти
справу у свої руки. Всі ті, для котрих
удержане, скріплене і розвиток Австриї
злучений з їх житєвими інтересами, по
винні згуртуватись, щоби дїлаючи для
держави, дїлали заразом і для себе.
Зі становища інтересів нашого наро
ду не можемо мати довіря до правительства і то зарівно або й ще менше до теперішного, як і до всіх попередних, що
були більше як від 40-ка літ. Від коли
галицких Русинів віддано під геґемонїю
другого народу в краю, треває і доси
без зміни той сам стан, та сама система,
котра їх безпримірним в Австриї спосо
бом кривдить і перед усіма иншими, на
віть найменшими народами упосліджує.
Коли наших найскромнїйших, найелушз
нійших і найпильнїйших потреб не віль
но заспокоювати без дозволу наших геґемонів навіть тоді, коли они ні в чім
не нарушують інтересів другої народности, то жаданя тихже гегемонів, часто
далеко сягаючі, сповняв ся зараз навіть
мимо наших протестів.
Не буду ширше говорити про відпосини в нашім краю, бо про них говоре
но тут так часто; але перед ілюзиєю хо
чу перестеречи. Досить загальною є гад
ка, що відносини у нас поправили ся, бо
сегорічна сесия галицкого сойму проми
нула спокійно. Алеж проминула она так
спокійно лише для того, бо з одної сто
рони наші соймові посли — не все в по
вній згоді з настроєм населеня— старали
ея бути незвичайно уміркованими. а з дру
гої сторони чи нароком чи припадково не
Знесено до нарад жадних так дуже спір
них справ.
Одна справа, що правда, могла з а 
колотити спокій, а се було внесене на роз
ширене краєвої автономії, що вийшло з
рядів соймової більшости. Внесене те на
жаль в остатній іви л ї штучно перемоло-

чено і ухвалено мимо опозициї наших
послів. Але такі справи, що сильно вхо
дять в інтереси цілого краю і всего єго
населеня, повинно ся полагоджувати ли
ше за спільною згодою; длнтого муси
мо від правительства з усею рішучостию
жадати, щоби оно дотичну ухвалу сойму
не подало до найвиешої санкциї (живі иризнаня), поки не прийде до такої згоди.
Инакше могли би вийти наслідки, котрі
принесли би лише шкоду, як інтересам
краю так і державним.
Заступники Русинів певно готові в
репрезентацийких тілах тай серед людно
сти дїлдти успокоюючо, але треба їм та
ку діяльність зробити можливою. Бо ко
ли з противного боку будемо мати разу-раз нові удари, коли соймовоі вибор
чої реформи справедливо не переведуть,
коли не полагодять наших найбільш пе
кучих потреб на полі шкільництва, коли
дотеперішні дрібні завдатки до поправи
краевої адм іністрації не підуть дальше,
та коли в тій адміністрацій і в будівни
цтві замість ладу й справедливости має
володіти самоволя й тенденцийність, —
то наші народні заступники не схотять
ані пе зможуть вести політики помиреня
(живі оплески), то можуть підняти-ь б у
рі, котрі були би тим страиінїйші, чим
довше й сильнїйше народне нендоволенє
буде здержуватись. Нехай же добре ма
ють се на увазі наші польскі краяни та
правительство — яке оно буде, чи пар
ламентарне, чи урядницке — і нехайже
старають ся діла тик справити, щоби они
вийшли на загальне добро. (Ж иві опле
ски і признана).

П росто- і і ї в о ш і п е р е п и т у .
Н о в п н к її
— Календар. В с у б о т у : рускокат,: Парамона, Фил.; римо-кат.: Александра. — В н е 
д і л ю : рускокат.: Андрея ап.; римо-кат.:
Лукії.
— З петербурскої україн. академічної громади

Сими днями студ. Фрадкин читав в україньскім науковім тов-і (в унїверситетї) свій рефе
рат: „Південно славяньский епос в звязку
з україньскими народними думами". По суті
се був не реферат з єго власних студий над
україньским та славяньским епосом, а скорше
зрефероване усеї істнуючої по тому питаню
наукової літератури. Автор жив деякий час за
кордоном у славяньских землях й так зазна-

Матеріал до історії зносів Галча
з Україною.
Листи Омеляна Партицкого до Олександра
Барвіньского.

Ч. 18.
Чесний Пане!
Просивь я Васт» вже кілька разії т», іц »бт>
Ви вглядали вт, експедицию Правди. Ти.мт,
часом!» усе йде такт», що ми заєдно компро
метуємось. Духовичт» перестав^ пренумерувати; казавт», що 5-ого и 6-ого числа не получивт», а за те третего числа аж'ь три е ісемпляри має!
Сохацкий мовивт», що 1-го и 2-го числа
Ви не прислали; — тепер!» взяв!» у мене.
Зегадловичт. повідає, що 7-го числа дістав!»
два екс., ОДИН!» через!» учеників!» а ОДИН!»
почтою. 6-е число тільки ученики получили,
3!» причини, що ексемнляри Тернопільскі пі
шли до Станиславова, а Станиславівські до
Тернополя!!!
Єсли Вам!» добро народнеі справи ле
жить на серці, то упорядкуйте раз!» експеди-

йомив ся з тим материялом, який подав на
зібраню товариства. Завданем автора було —
зацікавити товаришів зазначеним питанемпро
звязки між усім славяньским епосом й тим
спонукати когось розробити сю справу специяльно, бо сам автор правник і не вважав мо
жливим втручати ся до чужого фаху. Можна
сказати, що він досягнув своєї мети і вибрав
гарний маневр, бо оден із студентів узяв на
себе обовязок сю справу розробити докладно.
— На черзі тепер стоять в тов-і такі відчити:
„про українську лексикографію", >про шляхет
ство на Україні в наказах депутатам в Катерининьску комісию". про „Історию руссов" Кониського, про „опришків й Кармелюка в на
родній поезиї", про „фонетичні ріжницї україньскої а великороеийскої мови" й инші. Тов-о
збирає ся що тижня й ніколи час не про
ходить марно; члени тов-а вибирають цікаві
теми і беруть жваву участь в дискусиях, які
відбувають ся під проводом професора Воль
тера. Хоч, правда, осганними часам» присут
няя па зібраних не дуже багато, бо настали
іспити й приходить пора від'їздити на сьвята.
Булоб не зле, як би використати й самі
сьвята. Професори пропонують на те деяку
працю з поля мови й етноґрафії. Для того
професор Вовк пропонує зібрати Географічні
назви, а академик Шахматов має показати,
як треба записувати диялєктичні відзнаки на
родної мови. Дня 15. грудня тов-о дає на
свою користь україньский концерт на побіль
шене бібліотеки й на видане наукового збір
ника. У концерті возьмуть участь деякі відомі
артистичні сили та поет Олесь.
— Мілїонове обманьство. Перед 13 літами
помер у Львові в домі своєї сестрінницї її.
БоГуцкої Николай ґр. Воляньский, властитель
Паушівки і сусїдних сіл, вартости кількох мілїонів корон. Будучи бездітним записав все
майно своїм двом малодітним братанкам. Боґуцка однак при помочи єго льокая Белюховского дістала сей запис в свої руки і знищи
ла. Перед смертию Гр. Воляньский зробив
другий запис такий самий як перший, але й
той знищила БоГуцка. Присутні при тім Белюховский і пропінатори Гіршгорни за намо
вою БоГуцкої зложили в суді заяву, що ґр.
Воляньский записав все майно Боґуцкій а Белюховский має дістати до кінця свого житя
по 2.000 К річно, зглядно 1.200 К, єсли не
буде міг сповняти служби. Суд затвердив сей
запис а в слід за тим люди, що перше були
слугами і пахтярами, почали випливати на
дідичів. Белюховский став властителем дібр
Глубока, а два Гіршгорни стали плавати в
гротах. Малі Воляньскі через свого адвоката
хотіли звалити запис, але в виду присяги Белюховского і Гіршгорнів програли справу і
замовкли. Тимчасом Гіршгорни не вдоволяли
ся одержаною заплатою за фалшиву присягу
і помпували БоГуцких що сила так, що Бо-

ґуцкі повали в довга. В 1902. р. вилізла ще
одна пявка. Станиславівский адвокат др. 0 стерман предложив малим Воляньским, що
він випроцесує для них спадщину за 200.000
К. Воляньскі пристали і дали ему письменну
повновласть, з якою він вимусив від БоГуцких
24.000 К за мовчанку, а Воляньским відписав,
що справа є пропаща. По др. Ост. явили ся
у БоГуцких ще инші адвокати, фактори і т. п.
пявки, котрі ссали їх до решти. Белюховский
сйдїв доси тихо, уживаючи свого доробку. Але
і він забажав стати богатшим. Звернув ся
проте о пораду до адв. д-ра Шратера в Станиславові, розповів єму цілу справу зі сфалшованєм запису і на дотичній заяві підписав
ся Др. Шратер вислав тоді до БоГуцких сво
го фактора Кавфмана і вимантив від них за
мовчанку 200.0С0 К для себе і Белюховского
а 18.000 К для Кавфмана. Потім справа за 
тихла. Аж перед роком др. Ш ратер гіознакомив ся з комісарем львівскої полїциї п. Лукомским і при столику в реставрациї розпо
вів єму все до чиста, підмовляючи до шан
тажу. Комісар Лукомский зробив з сего уря
довий ужиток; суд вислав до канцеляриї д ра
Шратера ревізию, дотичний акт Белюховского
найдено і заряджено слідство. Тимчасом ста
ла ся траґедия дня 12. цьвітня в намісництві.
Слідство, ведене ради. Берзоном, перервано
на два тижні, а тимчасом всї інтересовані в
мілїоновім обманьстві перед лицем вязницї
погодили ся і рішучо все заперечують. Який
зворот возьме тепер та справа, покаже даль
ше слідство. Львівска преса вивела сю сензацийну і майже неімовірну справу на денне
сьвітло і затушувати єї вже буде годі.
— Перелом в клюбі польских людовцїв. Від
коли пос. Стапіньский зближив ся до консерватистів, почали ся в людовім сторонництві
перевороти. Киг)ег Псохсякі перестав бути
»ляйборґаном< п. Стапіньского, а деякі єго
товариші-посли зачали від него сторонити.
Вчера лучила ся подія, яка одним потягом
нястука і палиці нанесла неславу всім прово
дирям польских людовцїв. На засїданю нольского кола у Відни пос. Млєчко, людовець
давного покрою, заявив, що виступав з клюбу
людовцїв, але членом кола остає. По засїданю
кола на коритари напав з заду на п. Млєчка
єго бувший клюбовий товариш пос. Мих. Ольшевский і ударив єго пястуком в лоб, зі сло
вами: >мнн лотше!« Потім вирвав п. Млєчцї
палицю і поломив єї на єго голові. Вкінци утік бічними дверми. Сьвідком сеї соромної
події був нортиєр парляментарний. П. Млєчко
вернув ся і розповів про напад членам кола.
П. Ольшевского мають за то виключити з ко
ла польского, але скандал скандалом ли
шить ся.

цию Правди, бо ми не привиклі до такого
неладу. Досить було ганьби при Вечерницяхт»,
Русалці и т. д. — нехай хоч-ь тепер!» не сміютця люде.
Місто до Духовича присилайте Правду
(враз!» з!» екс. учеників!,) на им'ьн урядника
Ганкевича. Донесіть также, чи я заплатив!» 2
рн. за Турчмановича; я передав!» спис'ь за
плативших!, Коссакови.
Мовив-ь мені Коссакт», шо закупив!» па
перу на Правду за 60 рн. и що вистане на 6
чисел!, до кінця першого чвертьроку. Тимть
способом!, коштував!» би папер!» на одно чи
сло 10 рн. а на друк!, 17 рн. — що виносиїь
разом!, 27 рн. Донесіть мені, чи воно так'ь
по правді и чи не булоб!» ліпше ипакше ро
бити.
Забув'ь я у одній щедрівці Лучаковського: „Там'ь на мості“ додати вт, третій штрофі по словах!, „А вам!» по тому" підт, зна
ком!» слідуючу примітку: „Три перші штрофи
повтаряютцч кілька разів!» з!» заміною слова
„батенько" на „матінка, братенько, сестричка"
а на конець „миленький". По словах!,: „прий
шов!» до неі миленький еі“ наступав штрофа
четверта и п!»ята“.
Засилаю Вам!» три коляди. Поміщаючи
прошу Васт, разом!» надрукувати. Пізніще на-

дошлю єще три; вони для моєі розправи о
колядахі, и гаівках!» будуть дуже потрібні.
Надрукуйте спис'ь нових!, жертвователів!»
на ціли литературні:
к
М. Д. (за місяць Січень и Лютий) 10 рн;
Искрицький 1 рн.; Онишкевич-ь 1 рн.; Авдиковичт» 50 гр.; Мартинець ЗО кр.; Петро Білінський 40 кр ; Луць Січинський 40 кр.; Березовський 40 кр.; Драчинський ЗО кр.; Т.
Яворовський 5 кр.
Писав!, недавно Куліш!,. Гнівав ся, що
розпочата биография перервана. Писав!» и я
Вам!», щоб'ь прикоротивши друкувати, а не
переривати. Тепер вийшло по дурному.
Прислав!» Куліигь три аркуші до першо
го периоду; повідає, щоб!» більше поміщати,
бо заєдно насилати буде. Прислали также
продовжене до Остапа Вересая.
Поміщайте „коротку нсторию", бо многі
не радо дивлятця на такі кавалкованя статий.
— Пишуть 3!» Україна, щоб'ь доконче видати
Альманах!,. Ми ту надт, тим!» тепер!, поби
ваємо ся.
Ваш!, щиро прихильний

— З тов-а „Р уска Академічна Поміч". На за

гальних зборах товариства дня 7. листопада
вибрано отсей виділ: Лука Шуст голова, Сте-

О. Партицький.
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фан Заячківский містоголова, Іван Ґонтарский
і Іван Яремко секретарі, Юлїяя Лещій і Дми
тро Стецишин касиєри, Стефан Гасюк і Богдан
Загайкевич контрольори, Андрій Білевич, Іван
Мельницкий, Юрій Танчаковский, Петро Ярем
кевич виділові; Петро Кабляк, Михайло Кужіль
Іван Пацлавский, Богдан Чабак містовидїлові
Контрольна комісия: Володимир Кучер голова
Волод. Мануляк, Стефан Дробовицкий, Пелех
Петро, члени комісиї.
— Поетичний кутик.

Натуро, нене, чую голос твій:
„Коли впиватись хочеш ти красою
Сіяти духа вічною весною,
Звернись до правди від зрадливих мрій
Мов цьвіту пух без цїли не лети, —
Бач, дуб поріннєм у глубінь сягає
А лист до сонця ясного звертав,
Ти душу до джерел знаття зверни.
Мов в горах шпилів Гранітова грудь,
Що гордо відпирає бурі-громи,
Ж иття невгоди поборюй без втоми,
Ти маєш волю—тільки сильна будь.
Там бажання низькі і чуття,
Зверни прагнуще серце все голодне
Там—де воноб весь вік лишитись годне,
Йди в звязь незмінних прав—як йду і я

— На руску захоронку у Львові зложили в
коронах: др. Сельский 15, др. С. Федак 10,
др. Залозецкий 10, о. А. Стефанович 5, проф.
Кокорудз 3, ради. Сїчяньский 2, ради. Сосновский 2, о. ради. Гузар 2, п. А. Хойнацкий 2.
Всім тим добродіям Виділ висказуе подяку.
З а оголошене квести в церквах і велику по
міч при ній виділ висказуе щиру подяку отсим оо. Добродіям з округа львівского: о. Шу
хевичеви, Яблоньскому, Глиньскому, Леонто
вичеви, Пачовскому, Стернюкови, Баковичови
Рибчакови і о. Мійскому.

з виключним правом представляти їх на
сцені
Манускрипти надіслані на конкурс будуть
звернені властителям на їх кошт разом з зам 
кненими копертамя, наколи вкажуть Видїлови
краєвому в инший спосіб свої адреси.
З Ради Виділу краєвого.
У Львові дня 24. листопада 1908.
ІІйотровский.

С о їо ззеи т
Т ел єґр ам и
з дня 11. грудня.

Відень. Префектура порту в Царгородї
остерегла грецких робітників, аби не важили
ся виладовувати австрийских і угорских това
рів. В Солунї облято нафтою цілу приеилку
цукру з Австриї. Потреба було покликати війско до помочи, яке звело формальний бій з
робітниками і кількох убило.
Білгород. В цілій Сербії настав великий
запал воєнний. Навіть 70-лїтні старці і малі
хлопці готовлять ся до бою. Вчера прибула з
У. К.
Солуня друга присилка пушок і амунїциї вся
Оповістки.
кого рода. Дня 20. с. м. має прийти трета
— Репертуар руского театру в Дрогобичи присилка.
(Саля Міска. Потаток 7. вечер. Білети продає
раньше „Народна Торговля").
В суботу дня 12. с. м. „Барон Циганів"
Ч. 120390/08
оперета в 3 діях Стравса.
В неділю дня 13. с. м. „Марійка" ческий
народний образ зі співами в 5 діях Ал. і В.
Трштіка.
Виділ краєвий Королівства Галичини і
Ві второк дня 15. с. м. „Галька" опера
Володимири! враз з Великим Князівством
в 4 діях С. Монюшка.
Краківским розписує отсим конкурс з преклю

Оголошене конкурсу.

в пасажи Германів
при ул. Соняшній у Львові.

Нова сензацийна програма
від І. до 15. грудня І908.
1. Увертура 2. Ренот іГубер, стирийский
вокальний дует. 3. Мария Турі, трансформ.
танечниця, 4. Елїза, Вульф і Вальдоф, акро
бати. 5. Еа Мапоіа Оабіїапа, співи і танці.
6. Генрих Блянк, незрівнаний черевобесїдних.
7. Вітоґраф. 8. ТЬе Неусіаз Тгоире, найліпші
акробати. 9. Орхестра. 10. „Викапаний татко",
штука в 1 дії. ІІ.Ь іІі Тіво, анґл. водвілїстка.
12. Міп8ІгеІ8 Бесагиво, уличні співаки. 13. Без
6 Ас1а8, сензацийні циклїсти у воздушнім перстени. 14. Вітоґраф. 15. Марш.
Щоденно о 8. год. вечер представлене.
В неділі і сьвята 2 представленя о 4. год. по
пол. і о 8. год. вечером. Що гіятницї НідЬ-Ше
представлене. Білєти вчаснїйше можна на
бути в конторі Пльона при ул
Каро'ля
Людвика ч. 5

Комітет парохіяльний в Ли-

п у пов- Тлусте, оголошує конкуре на
з руховими зивним речинцем до кінця місяця цьвітня 1909 Сгі Вп Ці і П
Л будову мурованої церкви т а м ж е .—
на
оригінальні,
чистим
руским
язиком
написа
вправами уряджує завтрішної суботи львівПляни
і
кошторис суть до перегляненя в Уряді
пі твори сценічні з обсягу драмату, поважної
ский „Сокіл" при співучасти учениць і учени- комедиї і народних штук зі співами або без парохіяльнім. Зголошеня приймає гр.-кат. Уряд
ків музичної школи Скрипкової п. Маркуса, співів такого обєму, щоби заповнили цілий парохіяльний в Лисівцях, найдальше до кінця
січня 1909.
(7—10)
п. К. Ільницкого і акад. хору „Бандурист". вечір театральний.
Праці конкурсові треба присилати в поПрограма: 1) Сїчиньский: „Даремне пісне", від
Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках,
співає хор „Бандурист". 2) Вправи в скоках висшім речанци під адресою Виділу краєвого торговлях і крамницях лише туток і паперцїв
у Львові, заосмотрені знаком або моттом ав
укладу д-га Н. Барусевича, виконають молод тора, котре належить помістити також на зам  з першої галицно-рускої Фабрики Евгена Білїньші ученики „Сокола". 3) Кеіві^ег ГеІзепшиЬ- кненій копертї, містячій в собі імя, назвиско ского в Збаражи.
З доходу сеї фабрики йде 35% на бу
1е: „Оиуегіиге", відограє квартет зі школи д. і докладну адресу автора. Твори, оголошені
дову
церкви в Сеняві, 10% на школи і бурси
М. Маркуса. 4) ГІаизіеіп: „О-сІиг Сопсегі", вже друком, а також представлені на котрій
тов. педагогічного, а 5% на сироти і вдови
небудь
сцені
навіть
аматорскій,
рівнож
ману
відограє на цитрі д. Ільницкий. 5) А. Вроньскрипти писані власного рукою авторів або не по сьвящениках.
ский: „Елєґія" відограє п-на І. М. 6) Вправи читким письмом є виключені з конкурсу.
Держім ся пойлику:
Свій до свого!
рушниками укладу д-га Ів. Боберского, вико Рівнож не припустить ся до преміовапя тво
нають учениці „Сокола". 7) а) Браґа „Серена рів авторів вже нежиючих, хотяйби доси не
Розклад зелїзничих поїздів
да": б) ВасЬ Ооипосі: „А ує Магіє", відогра- були оголошені.
В
протягу
трох
місяців
ио
упливі
кон
важний від 1. мая 1908.
ють учен. школи д. М. Маркуса. 8) Вежі укла
курсового рсчинця слідує рішене конкурсу і
ду д-га Сохацкого, виконають ученики „Соко признане нагород окремою комісиєю конкур
До Львова
ПО
В
рано перед
пол. пол. вечер ночи
приходять 3
л а “. 9) Ярославенко: „Стяг", відспіває хор совою, що збере ся у Виділі краєвім під про
„Бандурист". Фортепяновий супровід обняли водом члена Виділу краєвого Мечислава ОнишКракова
5-50
855
гзо
5-45
9-50
пп. Софія Лопатиньска, Т. Демчишинівна і Б кевича.
Кракова
9-50 ' —
7-25
8-40
230
До
сеї
комісиї
запросив
Вадїл
краєвий:
—
—
—
Вахнянин. Ціни місць: крісла по 1 К, Г20 К
Ряш ева
1-ю
1) Впов. Івана Кивелюка, члева Виділу Підволочиск
7.20 1200
2-15 5-40 10 30
і Г60 К; місця стоячі по 50 с і 40 с. Білети краєвого;
—
Черновець
8-07
205
5'57
9-30
—
—
—
—
продає „Сокільский Базар". Початок о 6 ’/, год.
12 20
2) Впов. д-ра Михайла Грушівского, ц. к. Черновець
_
'
_
_
Станиславова
5-40
професора львівского університету;
вечером.
—
—
_
_
Коломиї,
10.20
3)
Впов.
Ілию
Кокорудза,
ц.
к.
професора
_
Стри .4
7-29 11-43 3 50
11-00
— З Камінки струм. В 40-лїтє заснована То
академічної ґімназиї у Лявові;
—
Пустомит
7-29 11-43
350
11-00
вариства „Просьвіта" відбуде ся заходом філії
—
800 ю-зо
200
910
4) Впов. Олександра Колессу, ц. к. про Самбора
_
Любіня
800 10-30 2 00 9-Ю
тов-а „Просьвіта" в Камінці стр. ві второк фесора львівского університету;
Рави рускої
—
—
7-10 12-40
4-50
дня 15. с. м. сьвяточний ювілейний обхід з
5) Впов. Іляриона Огоновского, ц. к.про Янова
826
115
500
9-25 1010+
—
Врухович
740
12-40 4-50
8-20
такою програмою: 1) о год. 10 рано співана фесора академічної ґімназиї у Львові; ■
V __
•—
_
_
Вруховпч
8-15
6)
Впов.
д-ра
Евгена
Олесницкого,
посла
служба Божа з проповідию в міскій церкві.
Зимної
води
5'50
7-25
9-50
1-Ю 5-45
на Сойм краєвий;
2) Відтак відбуде ся віче в льокалю ради
Зі Львова
7) Впов. д-ра Кирила Студиньского, ц. к.
по
перед
В
рано
повітової, в котрого програму входять: вступ професора львівского університету;
пол. полуд вечер ночи
відходять до
не слово, реферати нросьвітний, економічний
8) Впов. Володимира Шухевича, ц. к.
Кракова
3-50 8 2 5
245 7 0 0 11.15
і історичний, деклямациї селян, продукциї се- професора школи реальної у Львові;
—
Кракова
612
8.40
7-35 1245
9)
Впов.
д-ра
Михайла
Волошина,
канди
ляньских хорів і роздача почесних грамот.
—
_
_
_
Ряшева
з-зо
дата адвокатури і діріґента товариства співацПідволочиск
620 10-40 2 16
745 11.10
Дня 20. с. м. відбуде ся ювілейне віче в К о кого „Бонн".
_
Черновець
6-Ю 9-35
10-38
223
злові коло Буська.
__
—
—
Черновець
Комісия конкурсова рішить більшостию
2-50
—
_
_
_
Станиславова
2-40
Іменована. Висший суд краєвий у Львові голосів і признасть три нагороди, а іменно:
—
_
_
_
Коломиї
6-03
першу в сумі
•
•
• 700 К,
Стрия
7-30
2-25 6 42 11-25
іменував авскультантами: М. Малаховского,'
другу
„
•
•
• 500 К,
—
Пустомит .
7-30
2-25
6-42 11-25
Евг. Фуса, Ж . Каиісса, Вяч. Складеного, д-ра!
трету
„
. . .
300 К,
—
Самбора
6-00 9 05 4-00
10-45
_
Любіня
600
905
4-00 10-45
К. Вайнґартена, д-ра Сол. Арцта, Евг. Сілїона, і тром творам признаним найлучшими з поміж
—
Рави рускої
614 1105
7-Ю 11-35+
Ярослава Кордасевича, Льва Петрушевича, Бол. надісланих на конкурс, без згляду на рід твоЯнова
658
9-15
135+ 3-35 6-30
—
Харламповича, Войт. Солтовского, Миколу За- Р’в’_Щ°би лишень кождий з них належав до
—
—
Врухович
7.21 11-05
—
Врухович
3-35 7-Ю 11-35+
6-14
г
,,
А
,
* це и»
і родів наведених
в сім оголошенні, комісия
стирця, Евг. Сосабовского, Ж . К руш ельницко-^оже аднак веї |]ремії признати тв0’рам одно.
Зимної води
3-50 8-40 з-зо 7-35 111 ,
го, Мар. Коляджина, Каз. Є.ієвзкого, Евг. Т и -;г0 рода. Нагороджені твори стають ся власноЗАМІТКА: Поспішні поївди печатані товстим дру
совского і Влад. Струся.
стию Товариства „Руска Бесіда" у Львові ком. — Поїзди їдучі лише в неділі' означені 1.
— Музикально-вокальний вечір

Видає і відповідав за оедакцию Семен Ґорук.

З друкарні В. А. Шииковского.

