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»Вирвеш ми очи і душу ми вирвеиі: а не воаьмеш 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.“ 5І

„Гибнущій русскій н а р о д і1,
Галицкі москвофіли бачуть, що они
то гііи гі, що їх ряди стають рідшими і
тому раді би ще ратувати своє мерзенне
житє „пособіями". Давнїйше ще мали
они на стільки сорому, що жебрали тай
ком, нині почали вже, по рецентї Богда
на Андрівнича Дїдипкого, оголошеній в
„В істн и ку Народного Дома"
жебрати
явно. »В1дь же то, писав Богдан Андріввич, не сором'ь, когда русскому изть Галиціи подаегь помощную руку русскій
браті. изчь Р оссіи ". На сю дорогу всту
пив вже „яєчний" герой др. Юліян Андріввич Яворский, що дня 1 1 . грудня ви
голосив в „клубі, русских'ь националис то ь ь " в Кієві виклад п. з. »Гибнущій
(читай: жебрущій) русскій народі.". Пре
л«ґент зазначив, що Росия мало інтере
сує ся галицкою Русию, яка пятьсот літ
була під ярмом Польщі, а однак своєї
народности не стратила а тратить її д о
перва тепер, коли Поляки та австрийский
ряд піддержують українофілов Прелєґент
»нарисовалі>“ картину ужаснаго гнета,
какому подвергаются в Галиціи сторонники общерусской идеи", почім додав,
що „русскіе люди еще держатся вт. Галиціи) но Они изнемогаютчь вт. неравной
борьбі
сгь австро-польско-украинофильскимчь блоком!., скружившимт, русских'ь
атмосферой безправія и произвола", а на
слідком сего »рядьі русских'ь рІД ІЮ ТЧ Ь
в недалеко то время, когда мазепинцьі
совершенно вьітіснять оттуда русское
имя«. Спасене »русскимі>« можливе, ко
ли матушка Росия буде посилати до Га
личини московскі книжки і коли не ВІД
МОВИТЬ
„матеріальной поддержки для
галицко русских'ь юношей, которьіе желали бьі полупить вьісшое образованіє ьт.
Россіи". Після викладу, голова „клуба
русских'ь націоналвстов'ь", проф. Фльориньский „сд іл а л ь ряді, дополненій кт.
той картині тяжелаго положеній зарубежньїхт. русских'ь" і радив, щоби слати в
першім ряді материнльну поміч бурсам
в Галичині, які є »единственньі;«и учрежденіями, г д і галицкіи д іти могуть обучаться русскому язьїку", бо „русская
школа вт. Галичині запрещена и во в с іх !,
ш колах!. преподаваніе ведется на искуственно созданомт. »украинскомь я зьїк і*.
Остаточно ж л уб ь русских'ь націоналистові>« рішив одноголосно: 1) звернути
увагу »лидерові>« партий росийскої думи,
щоби при всіх переговорах з Поляками
мали на тямці >русско-польскія отношенія« в Галичині; 2) заложити в Київ„Карпато-русское общ ество", яке мало
би на цїли нести Галичині „интелектуалную и матеріальную помощь*'.
До сего звіту з засїданя »клуба рус

Львів, ул. Гетманьсна ч. 4.
Найстарший і найбільший маґазин
ювілєрский у Львові

Річник XII.
Виходить у Львові іцо дня
крім неділь і руских сьвят
О О*І1 год. пополудни.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция >Руслана< під
ч. 1. пл. Домбровского (Хоруиіциии). Експедиция місцева
в Аґенциї Соколовского в
пасажі Гавсмана.
Рукописи звертає ся лише
на попереднє застережене.—
Реклямациї неопечатані в
вільні від порта. — Оголо
шена звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
ки, а в «Надісланім* 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по ЗО сот.
від стрічки.

бажана була би в тім конґресї численна
участь наших земляків особливо з Буко
вини і України і також угорскої Руси а
обопільне спізнане, обзнакомленє з на
прямом і способами просьвітної, народогосподарскої і гуманїтарно-национальної
роботи може вплинути не тілько вельми
корисно на дальший розвиток галицкої
»Просьвіти*, але також на розпиток »Просьвіт* на Україні і на Буковині.
Але поки ще дійде до сего загаль
ного всеукраїньского з'їзду просьвітного,
цікаво буде познакомити ся з голосами
дневникарства з нагоди сороклїтного ю ві
лею галицкої „П росьвіти". Наводимо тут
в части голос київскої „Р ади ", котра з
тої нагоди пише між иншим ось що:
„Н аш і закордонні земляки відбули
скромне з виду, але велике наслідками
своїми культурне сьвято — сьвято незамітної щоденної праці для добра рід
ного народу. Сорок літ галицка »Просьвіта*, заснована колись молодими си
лами Галицкої України, стояла на сторо
жі коло народної осьвіти, сорок літ не
сла єму сьвітло просьвіти, сорок ліг з
невеличкими силами й засобами мало ие
виключно самого громадянства робила
она своє, сьміливо можна сказати, кольосальне діло. Сорок літ — протяг часу
взагалі не малий, але в жятю молодих
наций, до яких належить і україньска, се
ціла доба, се такий період розвитку, в
який часто рішають ся кардинальні пи
тана — „бути чи не бути" народови, як
самосьвідомій нациї".
Дальше вказує „Р ада" на громадску
(X ) Політичні справи звертають на
вагу знаменної дати в житю »Просьвіти*,
себе головну бачність нашої суспільноїї просьвітне значінє для национального
сти так, що народо-господарским і про- вихована народних мас, її вплив, як куль
сьвітним питаням присьвячуємо розмірно турної орґанїзациї, яку поставлено й про
не стілько місця і ваги, як би сего ви ваджено силами й засобами самого гро
магали такі досяглі справи. Недавно об мадянства.
„Коли порівнаємо ті інтелектуальні
ходила галицка »Просьвіта« сороклїте
сили й материяльні засоби, з якими вий
своє загальними зборами філій, котрі бу
шло сорок літ тому на працю новонаро
ли гарним оглядом просьвітної дїяльно- джене товариство, з тими, що оно тепер
ности товариства. Намірений при сій на орудує, то побачимо величезну ріжницю,
годі конґрес з відчитами відложено до яка може й ке снилась тоді фундаторам
місяця лютня 1909 і тоді ще буде нова „Просьвіти". Гурток ентузиястичної молонагода обзнакомити ся з иншими пери дежи, невиразна діяльність, мізерні за
соби — тоді, десятки тисяч членів, ти
нами просьвітно-педаґоґічної
народносячі читалень, сотні видань, десятки фі
господарскої і гуманітарної дїяльности лій, велике видавництво,економічно-орґанашої суспільности зорґанїзованої в то нїзаторека діяльність, поважні фонди —
варистві »Просьвіта* і инших з нею спо тепер, се робить надзвичайне вражінє, як
ріднених культурних орґанїзаций, това що вдумати ся в глиб справи, се окри
риств і інститутів. Ми вже перед 8-им ляє надіями, що не иа пропаще прова
дилась така робота, яка з такого малень
грудня висловлювали бажане, навязуючи
кого зерна розвернулась і виросла в таке
до статі київскої »Ради«, щоби такий могутнє дерево. А надто коли ми згада
конґрес спровадив учасників з усіх обла- ємо, що всі наведені в звіті про діяльність
стий України-Руси, а особливо вельми >Просьвіти* цифри відносять ся до об-

ски хі. націоналистові.* ми додали би
лише отсї замітки. Ж ебрати нашим мо
сквофілам ніхто не зборонигь. Нехай же
здорові жебрають, копи найдуть ся такі
наївні, що надути дадуть ся. Може ви
жебраний гріш продовжить на якийсь
час веґетованє кацапского накорінку, але
се певне, що не на довго. Одного мають
хиба право домагатись галицкі Русини,
щоби всякі інформатори про них держа
лись бодай московскої приповідки: »Ври,
да м ір у знай*. Під окликом!. »польскорусскаго* примирена переведено в Гали
чині соймові вибори та посаджено в соймі
Дудикевича і инших
»лидерові>«. Під
сим окликом веде ся дальше нагінка на
»икгаіпсбмг« в значній части галицкопольскої преси. А господин Яворский мав
відвагу говорити про „австро-польскоукраинофильскій блоігь*. Правда най
дуть ся і такі розумні,
що і сему
повірять... А під адресою проф. Фльориньского, що нашу рідну мову вважає
»искуственно созданньїм!. »украинскямі>«
язьїкомчь* порадимо, щоби не мішав ся
до справи, до якої не доріс. Своєю ста
тей) про україньску мову, оголошеною
перед кількома літам.'
віч дав докази
такої нечуваної іґнорацаї, що треба ди
вувати ся, як може п. Фльориньский
сидіти на катедрі славяньских літератур
в київскім університеті. А такі москов
скі >учені* найліпше зробили би, як би
мовчали...

Юп І Я НА

На наближаюче ся Різдво і Новий Р ік порумае найнрасші і иайвідповіднїйші дарунки від найдешевших до найелєґантших яи: модні парискі
лерстінцї, шпильки до краватів, палиці оковані сріблом і золотом. Бон
тони брилянтові всякої величини. Перли, нашийники. Рівієри прінцвс.
К о л її модні. Застави срібні, столове срібло, Лїоньскі чаші церковні.
Стінні годинники. Парискі будильники, найновійші годинники срібні і золоті
з 1-рядних париских і женевских Фабрик, по нечувано низьких цінах.
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сягу завбільшки в звичайну нашу Губер
нію і що рук, праці й енергії до розвит
ку справи докладала, беручи пересічно,
невелика числом, за те міцна духом куп
ка сьвідомих людий.
„Істория галицкої „Просьвіти** по
казує, як може добре йти діло культур
ної праці з а самих неприятних обставин,
але з одною неминучою умовою: щоби
не було ніяких зверхних перешкод, щоби
громадским силам не ставлено ніяких
штучних перепон. Справді перед діячами
>Просьвіти< стояв шлях важний з мате
рияльного погляду, але на нему не було
тільки того, в чим ми, Українці тутешні,
так добре знайомі — „независящих'ь 6бстоятельств'ь**... Не було їх — і діло
розвилось так, як не розвила ся ні одна
анальоґічна інституция в Росиї, з яких
мало не всі, навпаки, позникали, хоч бу
ли багатші й на інтелігентні сили, й н .
материяльні засоби. Рівняючи історию,
напр. росийских „комітетів грамотности",
їх мізерне жинотїнв, повний занепад і
передчасну смерть до невпинного роз
витку галицкої „Просьвіти**, ми наочно
можемо переконати ся, що згубило росийскі просьвітні інституциї і що, навпа
ки, дало силу галицкій. Се >щось< є не
що инше, як перспектива нестриманої
роботи, як змога не почувати над собою
нічно Дамокльового меча гноблень, як
можливість хотіти й робити те, що х о 
чеш. Сього бракувало просьвітним інституциям за росийских обставин, але се
мала галицка „ІІросьвіта* — і перші
вникли, а друга виросла й розвилась до
міри замітного чинника в культурному
житю народу...
»Такий вплив мають загальні підстави
державного жити на культурну працю.
Они, нічого й казати про се, не найкра
щі,' далеко не ідеальні та всеж таки рі
виаючи до тутешних — як небо від зе 
млі они ріжнять ся і наслідки сього ми
бачимо.
»Останними часдми »Просьвіти» зявили ся й на росийскій Україні, в тих са
мих обставинах, що заморозили вже ма
ло не всі анальоґічні старші інституциї
в Росиї. Видима річ, що наші >Просьві
ти» не можуть поки Що розвиватись так,
як би бажано було, і справляти ту робо
ту, яку вже сорок лік робить галицка
»Просьвіта«. І ми думаємо, що висловимо
спільні бажаня всіх сьвідомих Українців
по той і по сей бік кордону, сказавши:
Н ай живе і розвивав ся, і зростав й ро
бить своє корисне діло галицка »Просьвіта», та най же швидше і молодші її
сестри па Україні дочекають ся хоч та
ких ввехнїх обставин, які не перешкоди
ли їй йти своїм шляхом, не довели до
наглої смерти й дали, як не як, змогу
вирости до такої поважної міри. Більш о
го за сучасних обставин ми не бажаємо,
але се той конче потрібний мінімум, за
якого тільки й можлива бував справді
плодюча культурна робота".
Для цїкавости, як відносили ся люди
навіть з иншого табору до перших почи
нів галицкого товариства »Просьвіта«,
годить ся навести голос пок. Івана Наумовича поданий в ювілейнім числі' „Пись
ма з Просьвіти**, того Наумовича, що
потім вславив ся як прихильник і пропаґатор москвофільских ідей. »Коли появила ся перша книжечка „Просьвіти"
під заголовком „Зоря", котра розійшла
ся вже на протязі двох тижнів, прийшло
до товариства >Просьвіти< багато листів
з привітами і закликом до дальшої праці
в гомуж напрямі. Найцікавішим з тих ли
стів в привіт о. Івана Наумовича, чолові
ка будь талановитого і дуже щасливого
популяризатора. Лист сей надіслано то
дішньому голові »Просьвіти< і в оригі
налі виглядав він тав:
>Оь сердечною радостю повитавч, я
першій плодгь Вашого товариства „Про-

сьвітьГ*. Еще вч> 1850 р., бувши вч> с і- часу намагають ся здобути собі иіддержку в
менищи, я пересвідчена був'ь, ЩО МЬІ Анґлїї, дістали ззідтам указки до нових ін
образуючи висши верствьі нашого наро- триг, але щоби затерти властивий слід, звід
да, не даючи ніякого корму духового ки виходять сі івтриГи, устроюють справу так,
сільскому народови, будемо всегда без що їм з В і д н я посилають телеграми до де
сильними, и вороги наст» задавлять, якч> яких берлїньских дневників (те саме дів ся і
то истинно видимо на д і л і . Н ародь наші, з деякими пештеньскйми дневниками) і в тих
такій темний, що своихч. найбольшихт, телеграмах подають нечувані вісти про заграй.
другоь'ь и пророков'ь еще не ум ів по- , політику бар. Еренталя, про невдоволене, ви
знати и слухає борше вороговд,, як'ь све>- кликане сею політикою у Коропи, про відстав
ихт>, якт> то бачили мьі при вмборахч,. ку, на яку має ось-ось піти бар. Еренталь,
Если бьі мьі черезч> тьіх'ь 20 літд. сво а его місце заняти або Гр. Берхтольд амбаса
боди були употребили в с і наїли сили на дор в Петербурзі, або ґр. Менсдорф, амбаса
такій нопулярни видання (Зорю), ми сто дор в Льондонї і шваґер ґр. Аппонього і т. д.
Знаменно, що в тім самім напрямі тру
яли б и ньіні далеко вьісше, и чувство
народности иерейшло-б'ь вже весь народ'ь. дить ся також п. А. (відомий віденьский коре
Для того не м о гу- вбдказати Вамгь мого спондент всепольского Зіоілга Новіцкий) і від
соучастя вч. так'ь великбм'Ь и благодар- довшого часу мало що не що дня посилає
нбм'ь д і л і и буду Вамч> присилати стат бар. Еренталя у відставку. Ціль тут вельми ясна,
т і розличного рода. Зорю приняла д іт  а виходить, що зібрала ся еіпе кіеіпе аЬег
вора зч> недовірньїм'ь одушевленнвм'ь. пеМе ОезеІзсЬаіі, котрій вторує і ґосподін
Уже н и н і вч> цілом'ь с е л і знають ь і Ґ л е б о в і ц к и й (останню промову про злуку
ц іл е сідержанв. Видавайте ск >ро другій Босни в держ. раді закінчив окликом: >І_,оз
вьіпуск'ь, до котрого я дещо пришлю уогп ОгеіЬипсі, Іоз уоп Ргеиззеп!" а КеісЬврозі, додає, що повинен був ще в дальшій нослїдо
конечно»...
„На жаль о. Наумонич не додержав вности закінчити: „ипсі ез ІеЬе сіег КиЬеІ")
свого слова і замісць щирої й лагідної 81оио роівкіе подало сими днями окрему
праці з правдивими народолюбцями в вступну статю „Ваг. ЕгепіЬаІ", котра є лише
„Просьвітї" розпочав роботу на власну одним звеном сего ланцюга.
На все те нодае угорске телеґр. бюро
руку. Він поиступив до пидаваня власної
часописи „Наука*1, а що мав чималий коресп. з Відня таку телеграму: „Подавані де
хист до популярного писаня, то здобув якими загр. дневниками вісти, що становище
собі, як на той час, багато читачів. Пі бар. Еренталя захитане і що его поступованв
знїйше дав почин до заснована конку що до злуки Босни в найвисших кругах не
ренцийного товариства , Общество ім було одобрене, з міродатяих кругів називають
Мих. Качковского“. Зразу робота була незгідним з дійсними подіями і різко супереч
вго по части корисна, але пізніше вий ними видумками**.
Се мабуть досить ясно!
шло шило з мішка. Наумович почав що
раз більше відчужувати ся від свовї рід
ної мови, і все більше пхати в свої ви
дана тенденциї москвофільскі, та замісць
вдности зробив роздор між нашим селяньством, нарешті стратив цілком Грунт
під ногами, так що на старість прийшло
ся покидати рідний край та втікати до
Росиї. Така то доля народних відступни
(Конець).
ків. І в той час, коли тов. „Просьвіта“,
Коли вглянемо глубше в суть з а 
сьвяткуючи 4 0 -літній ювілей свовї ко
рисної дїяльности, віддав честь усім з а  верш еної в посланію орґанїзациї брацтв,
служеним труженикам на полі народньої то побачимо, що св орґнїзация захоплює
просьвіти, про о. Наумовича, чоловіка з всі круги дїланя на поли піднесеня на
такими вродженими спосібностями, що роду. В програму дїяльности такого брац
міг бути сьвітилом народним, ніхто вже й тва входить діяльність місионарска, ши
рене тверезости, праця над ширенвм про
не згадує*4.
сьвіти, моральна і материяльна епіка над
хорими, опіка над убогими, а надто ді
яльність економічно-суспільна, як орга
нізоване читалень, кас, крамниць, спілок
і т. и. а все то в імя ідеї, в дусі християньскім і для любови ближнього.
(-(-) В останних днях в деяках т. званих
Так широкий і всесторонний круг
вольнодумних дневниках повіяло вельми су дїланя брацтва втискав ся мимоволі у
противним вітром проти Австриї, а за тими всі куточки житя приватного, житя гос
дневниками криють ся деякі впливові чинни подаревого і житя цілої громади, ублаки в Берліні, котрі під покришкою союзної городнюе те житв в спосіб, якого собі
приязни завидливим сюди споглядають оком. добрий душпастир бажав.
Найбільш зненавидженим для них державниБрацтво оперте на тім статуті пред
ком в Австриї в мінїстер загр. справ бар. Ерен ставляв ся для нас в теперішній хвилі
таль. І не можна 8овсїм чудувати ся, що в одною з найдогіднїйших форм орґанїзатих кругах вго не люблять. З а Гр. Го- циї роботи культурної на селі.
Поминаю, що при заложеню кано
луховского міністерство загр. справ вело страдальну політику, не мало відваги зробити нічно ериґованого брацтва не потреба
якого небудь самостійного кроку а зіаіив цио робити ніяких подань до староства, до
на Балканї був для него найважаїйшого запо- намісництва і тим подібних правних при
відию, котра припадала до вподоби берлїнь- писів. Поминаю, що брацтва стоять ви
скому загр. міністерству, яке мало знов свої ключно під надзором і опікою єписко
пляни у відносинах до Туреччини.
пату, а і сн обставина удекшув нам дуже
Нараз станув при кермі вагр. політики орґанїзацию роботи над народом, бо знаавстрийскої амбасадор з Петербурга бар. Ерен- вмо, як нераз тяжко склеїти завязанв
таль, котрого вго нїмецкий товариш не вва читальні, а ще тяжш е удержати ту чи
жав зовсім небезпечним і нараз розпочав са тальню довший час при жятю і дати їй
мостійну і сьвідому цїли балканьску політику, до виконуваня добре репзиш.
Поминаю і сю, також важну обста
що викликала зависть всеї Европа, а пере
довсім Авґлїї. Спершу та берлїньска кліка ав- вину, що брацтво е при кождій церкві,
стрийских противників намагала ся настроїти та що всюди в також парох, як інїцияНімеччину проти Австриї, а коли рішуче ста тор до праці в брацтві.
Н айповаж ніш им однак аргументом,
новище кн. Більова вивело справу союза австро-нїмецкого на чисту воду, розпочато ін що горячо промовляв за орґанїзацивю
триги з ишого місця з над Т а м і з и. Деякі брацтва, в те, що брацтва ведені на осно
двірскі круги берлїньскі, що вже від довшого ві сего стАтута, будуть першим етапом

Канонічно ериГовані цер
ковні брацтва.

ІвіріЇ! проти парою Еревтаи.

до просьвітного і економічного відродже
на села, будуть школою до роботи х р и стияньско-суспільної взагалі.
В першім ряді будуть они школою
самих членів брацгь, які в сім товари
стві на скрізь ідейнім, свобіднім від еґоістинного підкладу, научать ся способу,
я к працювати в товариствах взагалі, че
рез те стануть брацтва наче підготовлю
ючим курсом для геденя всяких органїзаций економічних, кооперативних в селі,
як крамниці, каси і т. п. Сила таких
брацтв лежати ме в тім, що вони спов
нять свою вічно актуальну задачу і всю
ди і по всі часи, навіть в тих селах, де
б читальня, крамниця і каса та молочарска спілка. Брацтва будуть регулятором,
що поведе всі можливі в селі інсгитуциї
на найліпш у дорогу.
В врацтві іменно мусять відбувати
ся що місяця засїданя, я к приготовлю
ваня до зібрань, мусять відбувати ся з і
брана і то виповнені змістом, можливо
найдобірнїйшим, мусить бути ведене книговодство навіть дуже точне, отже тут
може кождий вчити ся сего, на чім наші
товариства, читальні та всякі збори так
дуже недомагають.
Брацтва будуть і для самих сьвящени ків школою для позитивної роботи в
громаді. Бо, — не закриваймо сеї прав
ди самі перед собою — ми сет душпастирскої роботи,яка в вказана в архіврей
скім посланію »о брацтеах церковних*,
ще самі добре не знавмо. Се річ нова,
не лише у нас! Одні від д руги х потре
бували би ми вї учити ся і для того при
дало би ся урядити для нас бодай на
початок, для заінїциованя акциї спільну
конференцию, рід інформацийного курсу
в справі переводженя в діло орґанїзациї
брацтв на висше наведених основах.
Брацтва сповнять свою велику і
важну місию особливо тогдї, коли пов
стане над ними оден центральний провід,
що буде надавати напрям їх поки що
початковій роботі, так я к приміром бюро
патронату надав напрям і о п іку веїм райфайзеньским касам, як надав напрям всій
роботі християньско-суспільній в католицкій Німеччині центральна управа то
вариства „У оіквтегеіп ій г Най КаіЬоІізсЬе
БеиіасЬІапй".
Центральний провід для всіх брацтв
мусів би головно заняти ся видавництва
ми для підмаганя льокальної роботи по
брацтвах, (місячник і книж очки) а також

устроюванем курсів в справах, я кі вхо
дять в програму дїланя брацтв.
Задачі таких брацтв не скінлать ся
впрочім ніколи. Чим висше піднесе ся
якась громада, тим ш ирш ою стан.е робо
та брацтв в тій громаді, тим більше за
дач вирине для брацтва хотьби в ній
були вже всі можливі інституциї еконо
мічні і культурні, як читальня, райфайзеньска каса, рочдельска крамниця і молочарска спілка і ин. Бо аж тоді, то в
аж в такій громаді зможе брацтво від
дати ся вповні місионарскій роботі, самаританьскій службі і тп. справам мило
сердних діл супрогив ближних.
Брацтво зорганізоване в сей спосіб
не в вправдї товариством в значіню при
писів законе, мимо сего оно мав так
тривкі основи до розвитку і так знамениту
форму, що правильне функционоване за
ряду брацтва в далеко ліпш е обезпечене,
як функционоване якого небудь виділу
товариства сьвітского.
А тепер ще кілька слів про автори
тет брацтва в громаді.
Всяка акция, коли она мав бути успіш на і хосенна, кожде заряджене, коли
оно мав бути виконане, мусять виходити
з компетентного жерела. Тут отже не
треба богато слів тратити на то, щоби
виказати, що як раз брацтво в враз зі
своїм душпастирем тим найвясшим мо
ральним авторітетом в громаді. І чим
більше піднесе душпастир моральну силу
— впрочім і нині всюди велику — сво
го брацтва, а піднесе вї тим, що зав
дасть тому брацтву зачеркнену статутом
роботу, тим висше піднесе ся аторітет
самих душпастирів, а наріваня на злі
часи, на збаламучене селянина, на т. зв.
>мужицких радикалів* і т. п. чинники,
що ніби то псують гарм онію в селі,
зникнуть зовсім.
Першим отже і останиим словом в
роботі духовеньства на ґрун ті хриетияньско-суспільнім, перевести чим скорше
орґанїзацию церковних брацтв я к найточнїйше після приписів статута подано
го в Посланію а при тім постарити ся о
центральний заряд над сими брацтвами,
евентуально також і о тїснїйш у сполуку
брацтв в поодиноких деканатах. Приміром
сесия старш их братів з. цілого деканату,
раз в рік, була би безусловно для роз
витку брацтв дуже хосенною.
сьвящ. Антонїй Ґлодзїньский.

Матеріал и історії зноси Г алш
з Україною.
Диоти Омеляна Партицкого до Олександра
Барвіньского.
Ч. 20.
(Дальше).
Доносжвь я Вамь о повістяхь. €щ е разь
мовлю що Лучаковського повість єсть дуже
гарна. Федьковичь десь тами днямв відпвше
яв пришле чи ні; я гадаю, що не відкаже ся.
На Куліша нема що скоро рахувати. Добре
було би, що б ь Ви віднеслись до п. Танячкеаича. З а видатки почтові, котрі по поводу
кореспонденций в пересилок!, поносите, я
Вамт. по справедливосте зверну. Я найліпше
вваю, кілько та писанина и пересилка коштуй.
Череві, нихь я бідую и нічого не маю, хиба
недоліки. А Вамь ж тиі ж ь тяж че поносити
які. мені.
Писані, до мене п. Сушкевичь, щ обь при
слати деякі числа Основи. Я м ігь бимь по
одному ексемпляру посилати, з-ь причини, що
по три числа оправлені ні. одну книжку и
треба б ь инакше усе вислати, що однако мені
не можливе, бели могло би бути, то я попрошу
учевиківь, а вони поезві Ш евченка поперепи
сують.
Передавайте відь теперь гроші, коли
які будуть, не Коссаковв а п. Сушкеввчу. Я

Н овинки.
— Календар. Ві в т о р о к : руско кат.: З а 
чате П р. Д . М .\ римо-кат.: Зенона. — В с е-

р е д у : руско-кат.: Міни, Єрм.; римо-кат.:
Вікториї. — В ч е т в е р : руско-кат.: Даниіла
стовп.; римо-кат.: Адама і Еви, Віґ.
— „Зіоіуо ро1йкіе“ юдить дальше. Нема
нині найменшого сумніву, що гроші на дві
нові катедри вставлено за відомостию сенату
львівского унїверситета, в якого імени напи
сав ректор, що в „п аікго ізгу т сгавіе" можуть
они бути введені в жите. Се признав навіть
„81о\уо роїзкіе" в числі 591. в статі „Окоїо
зрга\уу <1\у6 сЬ каїегіг гизкісЬ", а однак юдить
дальше, кажучи, що „тоугаіепіе Іівіи гекіога
„ п а ^ іі^ в г у т сгазіе" піе Ьуїо згсгдбіімге",
На замітку „Сгази", одної з найважнїйших
польских газет, що Поляки не будуть в силі
удержати свого становиска в Галичині, коли
доведуть до пожару війни з Русинами і тому
треба би довести до мирного уладженя віднотин між обома народами, 8їо«о роївкіе від
повідав мало що не лайкою та запитує: >Ка
ІакісЬ чгагипкасЬ т а Ьу<5 гаи’агіа гдосіа, г
к і т із гахуіегас, Ьо Низіпі піе з§ іесіпоіісі,
Іакіе т о і е т у т і е с д^агапсуе, 2е вігопарггес іи т а й о іггу т а и т о и 'у , іа к ивіггвйг віз Iе*
сіповІкои’усЬ изЦрзІи' г павгеі зігопу і І. <1.
Коли „З їохуо роївкіе" по нинїшний день не
знає, з ким мав нактувати, то виставляв собі
сумне сьвідоцтво. Впрочім се звісна річ, що
„Зіои’о роївкіе" знав більше про Япанїю, чим
про Русинів. Ціль статі 51о\»а роївк-ото ясна.
Воно хоче удержати на дальше поломінь не
згоди. Чи лежить се в першім ряді в інтересі
Поляків, над сим воно не хоче думати. Такі
недотепні статі лише ятрять польску і руску
суспільність а „8 їо 5уо роївкіе" забуло на при
повідку: „Хто сів вітер, вбирав бурю".
— Театр львівского „Сокола" зістав перед
місяцем зреформований як що до аматорского персоналу, так і що до репертуару. І треба
признати, що ся зміна вийшла на добро сего
театру. Представлена з останних неділь виве
дено з приготовленем і совісно оброблені. Сі
похвали можемо примінити і до вчерашної ви
стави трех одноактівок: „Ситуация з драми",
„Ведмідь" і „Ювілей". Душею сокільского театру в два талановиті аматори пп. Дорожиньеккй і Галька, які вчера віддали свої ролі зо
всім поправно. З мужчин визначив ся ще п.
Кордасевич в „Ведмедю", а знаменитим в ро
лі льокая був п. Коханенко, б. артист руского
театру. В кождім аматорскім театрі найтяжша
справа е з добором аматорок. Сокільский театр має щасливу руку, бо ліпших аматорок,

нисавь до Варшави, щоби и вони до Сушкевича присилали.
О листахь Куліша напишу за другимь
равомь.
Вамь щиро прихильний другь
О. Партицький.
19. б. 1868.
Ч. 21.
Шановний Добродію!
Посилаю Вамь, які. вже обіцяно, ЗО рн.
а. в. Одинь рн. засилаю яко довгі, за зегарокь.
Листі. Ш ашкевича я передавь „мишамь
на сніданне". Ш кода здоровля, щоби гризти
ся такими памфлетами.
Дуже таємниче для мене те перенесення
до Львова, ти м ь більше, що п. Згарському,
котрого на певно мали перенести до Львова,
звернули тими днями усі просьби дотичні, з*
увагою, що не можуть бути узгляднені. Може
за приіздомь п. Идьницького довідаю ся дещо
більше о тій річи.
Залучаю продовженне о колядахь. Буде
еще дві статті о гагілкахь и дві о Купалі.
Подробний розбірь кождоі пісни подавати не
можу, бо завело бт. за далеко и належало бт.
кожду пісню для ліпшого перегляду вь Правді
друкувати. Колись, які. будуть видавати пісни
народні, возьму ся охотно до пояснення обрядовихь пісень.
Віді. н. Куліша діставі> я листь. Каже,
що до тижня гроші надошле на мою адресу.

Поговоріть в ь Гучковськимь про папірь
и ДруКЬ. Бо які. теперь, ніколи не вийдемо
на своє.
Сими днями пришлю до Басі, деякі
Основи, повість Лучаковського и „Обзорь
историі славьянськихь літературі. Пишна".
Той Обзорі. передавт. мені вчера Горбаль,
просячи, що б ь за сю прислугу висилала ему
редакция Правду, почавши віді. 17-го числа.
(„Слово" збрехало, повідаючи, що вінь учителемь в ь Сідлецькій губерниі).
Добре би було, щ обь хто у Львові зайнявь ся перекладом!.. Ціла книга варта того,
щобь іі добре перетрясти.
Передавь также Горбаль одинь драмать
Мовчия, з которого початокь бувь друкований
в ь Н и в і. Можна би в ь часі вакаций его
друкувати.
Федьковичь щось довго надумув ся во
своімь »Керманичемь«. Може зновь чого гні
вав ся, бо довідавь ся, що Вахнянинь не внславь тихь 20 рн., котрі ему нередавь Пулюй.
Теперь новий клопіть для мене, бо я сі 20 рн.
втягнувь в ь спись датківь -я занотувавь на им ья Федьковича 70 рн., а показувся, що тіль
ко 50 рн. заплачено.
Не кажіть о тім ь скандалі нікому. Може
я відь Вахнянина вихожу Федьковичеві гроші.
В аш ь ширий пригильвикь
О. Партицький.
29/5 1868.
Гробаль теперь в ь Ц м к у л и н ц я х г ,
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як п-ра Литвиновичівна, п-на Іскревичівна, п-ї
Чайковска і п-на Паньківна, які взяли участь
у вчерашнім представленю, годї собі вимрія
ти. Аматорів оплескувано щиро і заслужено.
Саля була як на всіх останних представлених
випродана.
Завтрішного вторника театр »Сокола» відограє 5-актову штуку Б. Грінченка „Арсен
Яворенко". Гостинно виступлять пн. Захарчук
і Коханенко, б. артисти руского театру. Поча
ток о 6 год.
— „Вниманію нашего студенчества". Під
сим заголовком помістив „Галичанинч," в ч.
277 статю, в якій дає „наставленій" своїм
брикливим «младенцамч.". В першім ряді сва
рить „Галичанинч." на своїх „юношей", що з
нагоди «безпорядковч.» в касі книгарні Ставропигійского Інститути, скликали сходини, та
в оповістці поклали точку: „Воровство вч.
Ставропігія" і що з ухвалами своїми звернули
ся до редакциї »Киг]ег-а Іхгоіувк-ого», яка їх
без проволоки видруковала. В негодованю за
питує «Галичанинч.» «младенцовч.»: »И не явилась ли у юньїхч. господ'ь краска стьіда на
лиц’Ь, когда по домашнему, внутренному русскому вопросу кланялись редактору руссоЬдской газетні?». Наука була би дуже на місци,
як би не те, що старші москвофіли вказува
ли їм сами туди дорогу пасквілями против
ненавистних «украй34684»“, міщеними по польских ґазетах і тоді не впадало їм на гадку,
що се «ужасная глубина самоуниженія». В
другім ряді дає „Галичанич." „наставленій
русскимч. младенцамч. “ за скандал, устроєний
8 нагоди концерту н честь Папи. Коли приї
хала «зч. ВЬньї оперная пЬвица І. А. Филиповская", шістьох юношів явило ся у неї в
гостинницї і почало сипати „угрозами прямо
терорестическаго характери", за які по сло
вам „Галичанина", „уголовньїй судт» нривлекаетч» кч» отв'Ьтственности». Наслідки погроз
були такі, що „госпожа Филиповская попала
вт> обморокч." і відказала ся від участи в
концерті. О скільки знаємо, то „оперной пЬвиц’Ь" загрозили впрост „младенцьі", що она
навіть не виїде на концерт, бо до сего они не
допустять. Негодує також „Галичанинч. “ за
скандал на концерті і за розкинене кількаде
сяти екземплярів звісного протесту, „наивнаго
по содержанію, но задорнаго и развратнаго"
та за уладжене котячої музики під мешканем
д-ра Лаголи, причім „младенцьі" „не обращали вниманія на мольбьі его женьї, нредсїдательницьі Общества русскихч. Дамч>, — того
Общества, которое уже четвертий мЬсяцч.
полударомч. прокармливаетч. вч, своей столовой нашую университетску молодежч.". „Га
личанина" додає, що серед „младенцовч."
найшли ся «благонамЬренпьіи студенти», які
видячи неумістність сих скандалів, попращали
«оперную пЬвицу на в о к зал і грандіознимч.
букетомч." а з окрема явили ся в жени д-ра
Лаголи „сч. нзвиневіями за насиліе». В виду
сего перестерігає «Галичанинч." свою молодїж перед- „нечистоплатной агитаціей недобресовЬстньїхч. честолюбцевч.", радить їй заки
нути дотенерішну політику, бо она ще не до
росла до того, „чтобьі старие» ликвидовали
д іл а и передали все вч> ихч, руки", та нага
дує «младенцамч," на відиовідь, яку Толстой
дав недавно депутациї унїверситетских сту
дентів „изч, державной Руси": „Учить ся,
братцьі, учиться, учить ся!" Що останний по
клик був би дуже на місци, ніхто не буде
сумнївати ея. Шкода лише, що поміщений
він в ґазетї, якої редактор не придержував ся
сеї розумної ради, проголошеної не вперве
Толстоем, та впрост з семої ґімназияльної
кляси став редактором, „нодвизав ся" на сім
«поприщі» двайцять лїт і купив каменицю за
100 тисяч злр. Так, видно, ліпше! А ехегпріа
ІгаЬипІ.
— Черновецка „Буковина", яка доси вихо
дила тричи тижнево, перемінює ся від нового
року на дневник. Начальним редакторам Суде
дотеперішний єї редактор п. Франц Коковский.
— Тгее е тр іо у теп і Ьигеан за старанєм рускої- гр.-кат. иарохії св. Юрія в Ню-Йорку

отворено під ч. 339. Е. 20. 81г. Бюро се має
на цїли вишукувати роботу нашим поселенцям
і подавати їм зовсім безплатну поміч і пораду
в тім зглядї. Поради емігрантам і шукаючим
праці, мужчинам, жінкам і дівчатам удїлює
ся зовсім безплатно в годинах урядових:
в будні дні від 3 —5. по йол. і від 7. до 9.
вечером, а в недїлї від 5—7. вечером. Дире
ктором того бюра є звісний солідний і чесний
Русин, Михаїл Шапковский. Адреса бюра є:
81. КарЬаеГз КиїЬ. І т т і ^ г а п і Зосіеіу, 339.
Е. 20-іЬ 5іг., И єту Уогк, N. ¥ . З радостию
витаємо сей важний і цінний крок нюйорских
Українців. Про вагу такого бюра, здає ся,
зовсім злишно писати, — се знає кождий.
До сих часів наш Русин, приїхавши до НюЙорку, був цілковито лишений усякої помочи,
був зданий на ласку і неласку усяким визи
скувачам, яким зовсім було байдуже, де,
в яке місце, в які руки запродасть ся їх.
Днесь наші поселенці найдуть пораду у своїх,
пораду зовсім безкорисну і безплатну, отже
з тим більшим довірєм повинні горнути ся до
сеї нової інституциї. Се бюро назвати можна
добродійством для наших переселенців і воно
заслугує на як найгорячійше і найенерґічнїйше поперте.
— Шведи задумують поставити під Полта
вою великий памятник на могилі тих Шведів,
що полягли з битві за царя Петра Бел.
— З воздухоплавства. Париский винахідник
машини до лїтаня Вільбур Врайт пописував
ся онодї в леті своєю машиною і осягнув
незвичайно сьвітлий вислїд. Він перелетів
99 кільометрів в протягу 1 год. 53 мін. та ді
став нагороду яко нобідник всіх на тій области дотеперішних вислїдів. Машина до лїтаня
Вільбура Врайга має перед собою велику
будучність.

Царгород. Суботнїшне засїданє парламен
ту тривало від 1. до 4. по пол. Вибрано верифікацийні комісиї.
Льондон. Палата льордів приняла ухва
лений палатою громад закон про 8-годишіий
день праці з малими змінами.
Царгород. При виладованю корабля австрийского Ьіоусі-а прийшло до кровавої бій
ки. Амбасадор Палявїчінї вніс до Порти
енерґічне представлене.

— Дрібні вісти. В Уетриках обкрадено почтовий уряд на 30.000 К. Злодіїв не викрито.
— У Львові отруїв ся Генрих ЕлїнГсберґ, вла
ститель тінГлю „Олімпія" в пасажи Міколяша.
— Кірлїбабі на Буковині жандармерия ареш
тувала шпіона Марка Рапчуля з Чорногори
в хвилі робленя ним фотографічних знимок
з околиці.

Комітет парохіяльний в Ли-

Н А Д ІС Л А Н Е

Зр. Шимон Сафєр
отворив а д в о к а т с к у ка н ц е л я р и ю
Ь рОЖХЇШоЬІ (в реальности п. Берґера)

Соїоззеит
в пасажи Германів
при ул. Соняшній у Львові.

Нова сензацийна програма
від 16. до ЗІ. грудня 1908.
Щоденно о 8. год. вечер представлене.
В неділі і сьвята 2 представленя о 4. год. по
пол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ-ЬИе
представлене. Білети вчаснїйше можна на
бути в конторі Пльона при ул. Кароля
Людвика ч. 5

р іп в ід у

пов- Тлусте, оголошує конкурс на

Ь ІИ Ц П Л будову мурованої церкви тамже. —

Пляни і кошторис суть до перегляненя в Уряді
парохіяльнім. Зголошеня приймає гр.-кат. Уряд
парохіяльний в Лисівцях, найдальше до кінця
січня 1909.
(10*—10)

Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках
торговлях і крамницях лише туток і паперцїв
- - Дальший репертуар руского театру в Дро з першої галицко-рускої Фабрики Евгена Білїньгобича (Саля Міска. Потаток 7. вечер. Білети ского в Збаражи.
Оповістки.

продає раньше „Народна Торговля").
Ві второк дня 22. с. м. „Сватане на Гончарівцї" народна оперета в 3 діях Гр. КвіткиОсновяненка.
— З „Львівского Бонна". Останна, передсьвяточна проба з творів, призначених на
Шевченкові ве черниці, відбуде ся в середу
дня 23. грудня о год. 7. вечером. О численну
участь просить Членів — А/. В олош ин.
— 3 Калуша. 40 літний ювілей „Просьвіти"
відсьвяткують калускі Русини дня 1. січня
1909: в 10. год. буде служба Божа в місцевій
церкві, потім похід до салі „Нар. Дому", заг.
збори філії „Просьвіти“, економічний реферат
а закінчить концерт від 2% год. по пол.

З доходу сеї фабрики йде 35% на бу
дову церкви в Сеняві, Ю°/о на школи і бурси
тов. педагогічного, а 5% на сироти і вдови
по сьвящениках.
Держ’м ся поклик'/:
С"ІЙ до свого!

ХТО

себе або свої діти від

К я іІІП ІЛ ХРИПКИ> катару, флєґми, закатаП сІШ Л іи, реня устної ями, коклюшу і горляного кашлю хоче увільнити, най
лїкарско виїїробовані і поручені

купує

КАЙЗЕРА

Зпі5І-Сагагае1кп
Посмертні І оповістки.

5.500

з трема яличками.
нотарияльно потверджених
на то.

сьвідоцтв

— Клим Оділльо Данкевич, секретар магістра
ту в Снятинї, член місцених народних това Пачка 20 і 40 сотиків. Доза 80 сотиків. Можна
дістати у всїх аптиках і дроГуериях.
риств, упокоїв си дня 30. листопада. В. є. п.!
(8—24)
— Мария Яцкевич, мати нароха в Крисові
і професора ґімназиї в Тернополі, упокоїла ся
в Стрию дня 17. с. м. в 69. році жнтя. В. є. п.!)

Телєґрами
а дня 21. грудня.
Льондон. Баііу ТеїедгарЬ заміщує статю
в якій заповідає, що анґл. міністерство загран,
справ приготовляє публучну онінїю з наміром
розбору Персиї. По тим планам Росия дістала
би північну часть Персиї, а Анґлїя полудневу.

Видає і відповідає за редакцію Семен Ґорук.

В книгарні Тов. ім. Ш евченка можна
купити:
1) Розважаня про терпіня І. Хр. — Ул.
о. Е. Гузар. — Цїна 1 К без п. пер.
2) Розважаня про терпіня І. Хр. для
шкільних дїтий. Ул. о. Ев. Гузар.
Ці- а 50 с. без п. почт.
3) Боротьба Дрепера з вірою. П. Л. —
Ціна 40 сот. без п. почт.

З друкарні В. А. Шийковскогг.

