Ч. 5.

Львів, четвер дня 8. (21.) січня 1909.

Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвят
о о*|а год. пополудня.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция »Руслана« під

Передплата
на >РУСЛАНА< виносить:
в Австриї:

на
на
на
на

ч. 1. пл. Домбровского (Хорун-

цїдий рік . . . 20 кор.
пів року . . . 10 кор.
о кор.
чверть року
місяць . . Г70 кор.

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

на цілий рік

•Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: а не возьмеш милости і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.< — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М . Шашкевича

Замова сми державної ради.
( х ) В середу зачинав посольска па
лата держ. р ід зимову сесию. Я< небудь
можна було сподївати ся, що бар. Бінерт
явить ся на новій сесиї з парламентарним
кабінетом, не справдили ся сі надії, а в
пялаїї появить ся тимчасове урядниче
міністерство в дотеперішнім складі. Сим
разом не вперше вже потверджує ся
приповідка, що в Австриї нїчо не в так
тривке, як провізорна, а особливо з огляду на сучасне внутрішньо-політичне
положене не годить сн маловажити тривкости теперішнього кабінету. Можна на
віть сказати, що як раз тимчасовий х а
рактер кабінету запевняв ему довшу
тривкість, бо противники урядничих мі
ністерств будуть терпеливійші і не будуть
ему робити таких трудностий.
Міністерство бар. Бінерта застав з
почином нової сесиї дер. ради зовсім
змінене положене внутрішно-полїтнчне,
як було перед Різдвом, ч навіть, як було
перед почином останної сесиї осїнної.
Тоді мало міністерство важні держ. конечности (буджет. провізорию, повновласний закон що до торгових договорів і
предлогу про прилуку Босни) перевести
в держ. радї і мало тим вельми утрудне-

Материн іо історії бумииої Русі.
III.
Альманах „Руська Хата".
(Дальше).
Отже Із. Воробкевич хотів і від него ді
стати дещо до альманахи. „От мені удало ся
щось від Мартиновича дістати — писав Із. В.
3. падолиста 1876. — Писав я до него 4 рази,
а устно може зо 10 раз его просив, от не бу
ло вже куди і вчера отримав я его твір, ко
трий дуже придасть ся до нашого альманаха.
Єго „Храм" гарна робота*) і має свою цін
ність. Мова его — мішанина, но що робити ?
Треба на кождий спосіб его „Храм" помістити.
Прочитай і напиши мені твої уваги. Щоб не
стояло печатане гет занадто високо, то здало
бись може якусь другу роботу випустити. Не
зЛе булоб хоч одну з єго поезий помістити.
Будь ласкавий і вибери ту, котра припаде
тобі до вподоби. Я тоє від него виклопотав,
другий раз не хтїв бим тілько жебрати, а дру
гому то бігме не удало бись. Поезиї єго не
зовсім правильні — но мож їх подекуди по
правити, хочай віті тоє не дуже любить. Туттамки буде треба і его прозу поправити, лиш
трохи, щоб не гнівав ся, бо в него рот вели
кий, а голос звучний"...
Єарві'.іьский не згодив ся з тим, щоб
лишати таку погану мову Мартиновича; тоді
*) По правді се не така то й гарна ро
бота. Троха етнографії тай годі! А мова! а
стиль! — О. М .

м,

Річник XIII.

ну свободу дїланя. Тепер має міністер
ство рознизані руби і не має конечности
наставати на зеданенв парламентарних
сторонництв в коалїцию чи в ковцентрацию. Дневний порядок не е обложений
правительственними предлогами і посли
могли би се використати для важних
справ, колиб дневний порядок не був затарасований
наглими внесеними (21).
Предлоги про побір новобранців, про
прилуку Босни і удержавлене зелізниць
прийдуть на чергу аж в марці, а тепер
бачність послів, буде звернена на инші
справи.
і В Празі в дирекциї почт настало, як
ми вже звіщали, переселене. Заіменований
там віцепрезидентом дирекциї, Німець
С в о б о д а , вважав своє становище по
літичним придбанем для береженя нїмецких інтересів. Коли доси урядники
ди
рекциї полагоджували всякі ческі поданя
ческою мовою, почав Свобода натискати
на урядників, що внутр. урядоване мав
відбуї.ати ся по нймецки,'і велів всі чеГМІ, подань— аврскл адйїй на нїм ццяе а с е

викликало страдальний опір і забагненв
всіх справ і довело до того, що п. Сво
бода подав ся о відставку.
Нїмецкі дневники накликують послів,
щоби виступили в обороні С в о б о д и ,
а ціла справа зовсім не причиняє ся до

щини). Експедиция місцева
в Аґенциї Соколовского в
пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав 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.

злагоди суперечностий, чого належало би
бажати з огляду на змаганя правительства в язиковій справі, перед якою тепер
опинить ся дер
рада.
Головною справою, перед якою те
пер опинила ся держ. рада, буде іменно
я з и к о в е п и т а н е , котрого управильнене бажає перевести бар. Бінерт.
Спис членів анкети нїмецко-ческої, котра
буде радити під проводом бар. Бінерта
(25), уже виготовило міністерство, а на
ради мають розпочати ся 25 с. м.
. Другою важною справою, перед ко
трою станула держ. рада, в з м і н а р е ґ у л я м і н у, бо всі більші сторонництва змагають до того, щоби обезпечити
законодатну роботу держ. ради в інтере
сі самого населеня. В понеділок розпо
чали ся наради р е ґ у л я м і н о в о ї
к о м і с и і на основі звіту д-ра Ц] т а й нв е н д е р а , а замітка з розорав комісиї промова д-ра А д л в р а, провідника
социялїстів, котрий іменем свого клюбу
заявив ся з а з м і н о ю р е ґ у л я м і н т, вояп « т о н ш і і рацвкалбнїйіігі Групи
сему противні (між иншими і у к р .- р у с к и й к л ю б). Становище д-ра Адлера
стає певним доказом, що социял-демократи змагають^до того, щоби обезпечуючи права меншости, таки загородити дорогу механічній і галабурдній обструкциї

Із. В. спитав ся при нагоді Мартиновича, чи мали себе за провідників буков. Руси. Він
він годить ся на поправки в мові. „Я зійшов сам прилюдно у Газеті величав себе так 1887
О. М.
ся з ним — писав Із. В. 22. 11. 1876 — і ска року...
зав ему мою гадку про єго твір. Він, дума
ючи, що (є) ипіеЬІЬаг, відповів мені ще перед
IV.
людьми, що він не туди прямує, куди ми, що
„Русская
Бесіда"
в
роках 1876—1884. — Ді
він не україн філ, з ними не згажаєть ся, що
яльність
Г.
Онишкевича.
не може поняти, як може бути єго стиль не
Перший професор україньскої літератур'^
чистий і т. д. Що тепер робити? Поправити
др.
К.
Г., котрий еучив всего один курс, тілько
не мож, бо его дозволу нема, так напечатати
сором
приніс бук. Руси і собі. Тут не місце
ганьба, а як не напечатаеть ся, то має він
про
се
говорити. В літнім курсі 1876 став він
протів нас ворогувати, протів нас широкий
секретарем
університету, а літератури учив
рот роздирати... Казавем, що напасть тай
проф.
Ем.
Калужияцкий
цілий рік, поки кагоді! Двацять раз єго просив, ледви що той
славний твір вижебрав, а тепер, дивись, як тедру обняв Онишкевич в мартї 1877. (Проф.
він наїжив ся і кожу перевернув. Хоч, правду Калужияцкий обняв катедру славістики). Ониш
сказавши, він ніякої віри, честилюбивий чо кевич вписав ся небавом до „Рускої Бесіди",
ловік, більш нічого .. З него лїтерата годі злі але до двох місяців виступив і тілько на дру
пити. Він другі книжки читає, а про свої гий рік (1878) знову вписав ся, коли зреорґанїзовано нотроха товариство. Але й тогди він
і байдуже".
Отже так і напечатали „Храм“ Мартино там мабуть не втримав ся, а працював на
власну руку.
вича, як він написав...
7877, 17. марта'. Був я на першім від
Під кілька слів для характеристики сего
колись голосного буковиньского матадора. питі п. Онишкевича. Опріч порядочних слуха
„Вчера — пише Із. В. 17. л. марта 1877 — чів, яких зо 35 буде, зібралось нас ще з кіль
спитав ся (мого) брата ҐреГора славний чоло- кох: Я, Михаляк, Шанковский, Ганкевич і Шарвяга І. Мартинович межи множеством людий, маркевич. Читав він нашу устну словесність,
ци він ще українофілом? На що єму Гриць зачавши від самих початків, числив всі маловідповів: „Ще, але ти раз москвофілом, раз рускі зборники і т. п. Мова єго чиста наша,
українофілом, а третий раз і Ромуном"... І лиш читає дуже скоро і з всего мож заклюзайшло то у глїбоке... Він лиш цвікер на но- чити?'що він у струни нашої ліри ударив. Ци
сиско закладав, червоним поясом величав ся ошибаюсь, то будучність покаже. Взагалі ска
і на шлюрку, де єго крестик висить, єеІЬвІ- зати мушу, що не єсть він таким противни
Ьемшаві, наче, зпід хмар сизокрилий орел, ком нашої мови і словесности, як єго непосредствевний попередник. Таке вражене Онишдивив ся“...
Ікевич
на мене зробив, но я з ним ще не гоБув час, що такі люди, як Мартинович,

—
і тим способом обезпечити законодатну
роботу парламенту і охоронити єго пе
ред розвязанем, до чого правительство
було би приневолене, наколиб посольска
палата лише марнувала час на безхосенних галабурдах або иустомельних роз
правах.

Допись з Старосамбірщини.
Бід трох літ товче ся справа пере
міни обряду русго-кат. на обряд латин,
більшої части громади Недільної, повіту
старосамбірского, нетілько в Старосам •
бірщинї, по ріжного рода зборах, ві
чах та товариских сходинах, але також
і по наших часописях. Однак не було і
одної такої статиї в наших часописях,
яка би докладно і всесторонно обгово
рила тоту справу та її причини, проте
впов. Редакция »Руслана< зводить уділи
ти місця нашому голосови.
Недільна се Богом і добрими лю дь
ми забута гірска оселя, положена яких
ЗО кільометрів на південний схід від Ста
рого Самбора в глухім, неприступнім гірскім куті. Від найдавнїйших часів село
тото належало до рускої парохії в Топільници, заселеній в більшій части ходачковою шляхтою, з якої колись вихо
дили рускі архієреї : Винницкі, Копистиньскі та др. Трошка заможнїйша ш лях
та з Топільницї і з сусїдного села Туре
змінила свій прадїдний обряд руский на
обряд латиньский, а з обрядом змінила
і свою народність на польску. Звідси
пійшдо, що маленькі гірскі дворики: Рудницких, Дверницких, Ступницких, Копистяньских, які колись в борбах унїятских
архієреїв з православними, ставали по
стороні православних, нині стали ся
гніздами шовіністичної аГітациї всепольскої дурійки. І сї панки не знаючи иншої
ПОЗИіа в г іі’і д л з ї та х о с о і і і і ї й ш о ї р о б о т и м іж
народом, а при тім всім будучи людьми
мало осьвіченими та нетолєрантними, уважають своїм сьвятим обовязком >до
брого Подяка* ширити між народом на
шим польонїзм і лятинїзацию, а при тім
використовувати в поганий спосіб який
будь заколот в парохії в хосен своєї
роботи.
При тім всім нещасте хотіло, що
більша часть парохіяльного поля і лїса
положена на териториї Недільної, а при
маленькій та бідненькій церковци стоїть
ще домок „плєбанїя" разом з стайнею.
Недїльняни при кождій переміні пароха
в Топільници ніколи не забували упомиворив і не знаю его з близька. Єго фізіоґномія гей дивна. Казав Шанковский, що він
з Татар походить. Красно, гладко зачесаний,
має і цилїндер і якесь футро з соболя ци
з якоїсь примхи. Вчера в касинї казав мені
Ганкевич, як я его спитав, як друга прелекция
випала, що „ет так, і т ^апгеп ізїк е іп е гесЬіе
УегЬіпйипд"... І то може бути, бо пан секре
тар як що до купи раз звяже, то треба дру
гого Александра В., щоб той ґуз розмотав...
(З листу Із. В-а до Ол. Б ).
1877,17. марта: У нас, братчику, тяжко жи
ти ! Така нелюбов, така ненависть, що сохрань
Боже! Всі благоденьствують; так твердо за
снули, що і ті ерихоньскі труби не збудилиб
їх. Бреше один на другого, як собака, крити
кує, кілько влїзесь, а щоб сам до праці взяв
ся, щоб сам показав, яким ладаном пахне ци
воняе, то не его діло.
(З листу Із. В. до Ол. Б.).
(Дальше буде).
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нати ся о окремішного для себе сьвященика. Гіротоє коли в р. 1905 упоко
їв ся бл. п. о. Левицкий, они знов під
несли свої жалоби і домаганя. Т а хто
знає, чи їхні домаганя були би не пере
шуміли, бо теперішний парох Топільницї
о. Філярет Ортиньский був їм добре зна
йомий яко сотрудник і зять покійного
пароха, коби до села був не вернув колишний дяк і писар Василь Яник з станїславівскої вязницї. Той несовісний чо
ловік станув на чолі незадоволених.
взяв в руки провід і з війтом зачав то
вчи ся по архієреях, намісництві, цісар
скім бурґу у Відни, по міністерствах, а
вкінци заїхав аж до Черновець до пра
вославного владики, а всюди шукаючи
сьвященика для Недільної. Кілько крайцарів наскладали ся Недїльняни для тих
двох вампирів на дорогу та на »право*,
можна зміркувати з того, що є кільканайцять господарів таких, як> на тоту
ціль давали одноразово по 200 корон.
Вкінци в р. 1906 Василь Яник і ще щось
двох очайдухів зголосили в тутешнім
старостві свій перехід на православіє.
Епископска консистория в II ремишлї
дізнавши ся про тое, вислала комісию з
трех сьвящеників до Недільної.
Оден з комісуючих сьвящеників в
своїй осібній релнциї уже тогди ііредкладав конснсториї дати для Недільної окремішного сьвященика. Однак некорисна
реляция декана і упір парохової з Топіль
ницї перешкодили тому. За се в тото ді
ло вмішав ся тогочасний староста Річні,
який зачислив сам себе до найбільших
в Галичині русофобів. За кілька неділь
Василь Яник зміняє своє православіє на
латиньство та з собою тягне кількадесять темних бойківских родин. Зачинає
ся їзда до лат. ординарияту в Перемишли,
а в Недільній лунає клич: „відбити цер
кву і ерекциональні ґрунти від руского
иароха“ , щоби они стали ся ерекциєю латиньскої парохії. Протоє Василь Яник
разом з війском замикають церкву, не пу
екають до неї через 2 л і т а руСКОГО ПДроха, самі з процесиєю ховають мерців,
ба навіть урядовою печаткою опечатовують церковні двері, прибивають на них
оголошене підписане урядом громадским,
щоби ніхто не важив ся ходити до цер
кви, ставляють варту коло церкви, щоби
навертала людий хотячих помолити ся в
неділі, а всі жалоби вношені парохом до
староства, до суду та до всяких властий
остають голосом вопіючого в пустині, В
селі вражда, бійка, несупокій: „Поляки"
нападають на тих, іцо не зголосили сво
го переходу на латиньство, ломлять ребра
та калічать, проганяють з поля плуги
пароха та не позваляють завіяти поля, в
косовицю косять парохіяньні луки, заби
рають еїно та гуляють по свому. Самбірский суд розтягає справу асі іпйпііит та
їздить по >лаґодзонцих околїчносцчх*.
При тім згадати належить, що не
тілько сусідні панки-Полячки підсувають
„лацїннїкам" по 10 та 20 кор. з упімненєм: „тржимайцє се остро“ , але навіть
»урженднїци сондові* в Самборі між со
бою збирають складки на героїв з Не
дільної. А герої тоті пустили ся на ши
року воду плавати; від Річного дістали 20
метричних сотнарів жита в осени підмоги,
хотяй у них не було анї граду анї повени, розбрили ся по сьвітї надувати лег
кодушних людий тав, що наколи прий
дуть до рускої хати, представляють себе
жертвою »лацїннїків«, коли же стрінуть
ся з Поляком, затягають пісонь у про
руских гайдамаків та хапають грош еня
та ніби на капличку, а справді на горівку.
(Конець буде).

Політичний огляд.
Австро-Угорщина.

М і н ї с т е р - п р е з и д е н т скли
кав нараду в справі наміреної нїмецкоческої анкети. На тій нараді в прияві
усіх міністрів обговорювано програму
анкети і уложено спис осіб, які мають
бути запрошені на анкету. — Становище
міністра Ш р а й н е р а має бути захи
тане наслідком спору на почтах в Че
хах.
Др. В е к е р л є був на довшім по
слухана) в цісаря, а після того бар. Еренталя. В Пеіитї споглядають з великою
зневірою на сю подорож д ра Векерлього і вважають положене кабінету кри
тичним. Намаганє независимцїв до утво
рена самостійного банку викликало пересилене, котре може прибрати широкі
розміри. Послухане у цісаря не проясни
ло положена, а Векерле мав одержати
певні новновласти від монарха, імовірно
можливого розвязаня сойму, о чім була
мова також на раді міністрів. Положене
міністерства і коалїциї стало так трудним,
як ще не було доси від часу ествованя
коалїциї.
Заграниця.

П о р о з у м і н е м іж А в с т р и єю і Т у р е ч ч и н о ю
витворює що
раз приязнїйиіі взаємини між обома дер
жавами і можна сподївати ся, що й бой
кот проти австр. торговлї зовсім устане.
Але зате відносини між Туреччиною
а Грециєю щораз більше заострюють ся
як ми вже недавно звіщали. Висока Пор
та зовсім не думає Крету відступити
Грециї, а проти того проявляють ся рі
шучі протест і на вічах. Недавно відбуло
ся віче, на котрім мало явити ся до
15.000 учасників, між иншими і вел. везир, котрий велів зложити заяву, що Ту
реччина н і к о л и не згодить ся на при
луку Крети в Грециї. Порушено на вічу
також справу б о й к о т у п р о т и Г р е ц и ї,
одначе сего н е у х в а л е н о .
Причиною відроджена бойкоту є неперечно боязнь перед поважними ворохоб
ними Греків поселених в Туреччині (в
самім Царгородї живе їх около 600 000).
Окрім того трудно було би бойкот сей
перепровадити в пристанях, бо там самі
Греки обняли би виладовуванє і наладовуванє
товарів. Впрочім також
з
доброго жерзла звіщають, що Туреччина
бажає надати Кретї подібну с а м о у 
п р а в у , як на острові С а м о с . Неко
рисно для Кретенцїв уложили ся відно
сини в останних часах наслідком поло
жена в Македонії, де п р о т и е л и н ь ский комітет веде завзяту пропаганду
проти Грециї.
Щ о до в з а є м и н Т у р е ч ч и 
н и д о Б о л г а р и ї, то болгарский мі,нїстер загр. справ Л я п ч е в мав ви
брати ся до Царгорода, щоби за приклад м Австриї там заявити уступки на турецкі домаганя. В порівнаню з першою
предлогою 82 мілїонів франків, має він
подавати значне підвисшенє, а іменно
120 мілїонів, коли тимчасом Туреччина
домагає ся 572 мілїони, бо Туреччина
вимагає не лише винагороди за болгарску данину, але й сплати значної части
держ. довгу. Болгарин думає поважно
про порозуміне з Туреччиною,; а на се
вказує недавний побут болгарского міні
стра загр. справ у Відні і єго переговори
з одним віденьским фінансистом. Всеж
таки, наколи має прийти до порозуміня,
то Туреччина буде приневолена значно
обнижити стої вимаганя.
У В і д н і рознесли ся сими днями
вісти про намір сербского короля Петра,
зречи ся престола. Якнебудь сї вісти не
справдили ся, всеж таки вказують они

з

на внутрішній заколот в Сербії, а осо
бливо в Білгородї, звідки такі вісти роз
ходять ся по сьвітї. Часопись »3а Отлчбину«. противна заговорникам пише у
вступній статі ось що: .,Сербія втратила
Босну й Герцоґовину, щоби визволити
ся зпід власти Караджорджевичів, бо пі
сля сеї соромної події почислені дні сеї
— Календар. В ч е т в е р : руско-кат.: Георгія
династиї“. Часопись сю сконфісковано а пр., Еміл.; римо-кат.: Аґнешка. — В п я т н и еї редактора увязнено.
ц ю : руско-кат.: Полїєвкта; римо-кат.: ВінВ Б і л г о р о д і настрій вельми при кентия.
гноблений. В конаку (корол. палаті) по — Вчерашнв Йорданьске сьвято опроведено
воювали ся на балю перед новим роком у Львові з традицвйною величавостию, а вий
до останньої хвилі немилої пригоди між шло оно тим сьвітлїйше, що сего року сам
австр. послом Ф о р ґ а ч о м а короле- Ексц. Митрополит ґр. Шептицкий брав в нїм
вичом Ю р і є м . Всі заходи Мильовано- участь. По богослуженю в Преображеньскїй
вича і короля, щоби втихомирити коро церкві вийшов ироцесиональний похід з Ексц.
левича, котрий е особистим ворогом ґр. Митрополитом в окружепю капітульного і
Форґача, показали ся зразу без спішними парохіяльного духовеньства на Ринок, де при
і здавало ся, що днірский баль не від керницї від ул. Ґродзїцких довершив ся чин
буде ся. Ґр. Форґач знак про всі ті по водосьвятия. З представителїв властий явили
дії, а коли явив ся перед балем у міні ся в заступстві намісника віцепрезиденти на
стра Мильовановича, сей запевнив єго, місництва ґр. Лось і др. Клеберґ, а в заступ
що все відбуде ся без всякої немилої стві кр. маршалка член кр. виділу Кивелюк,
пригоди. На бали явив ся отже ґр. Фор кр. шефи инших властий, ґенералїция, акад.
ґач, але весь час був настрій вельми нер сенат і ин. Вірних були непроглядні маси, які
вовий. Одначе королевич здержав ся .від залягли цілий Ринок і сусідні улицї. Асисту
вав баталїон ЗО п. п. з музикою і віддав при
усякої зачіпки на посла.

Просімо щ ш ш пропиту.
Н о в и л к и.

Н а н о в и й р і к удав ся к о р о 
л е в и ч до касарнї свого полку з това
ристві адютанта, велів виступити на иодвірю всему полкови, котрий, як і в с я
з а л о г а білгородска т е п е р є на п о г о т о в і і виголосив вельми р і з к у
п р о м о в у п р о т и А в с т р и і і Т ур е ч ч и н я. „Нинішнє трудне положене,
говорив він між иншими, маємо завд я
чити
б Є З І' о л о в і й
п о л іт и ц і
п р а в и т е л ь с т в а , особливо н е з 
д а р н о м у м ін їс т р о в и М ильов а н о н и ч о в и , котрий обманув весь
край і мого вітця. Колиб ми були перед
двома м сяцями здали ся на наші ба
гнети чи то проти .Австриї, чи Туреч
чини, булиб ми не дожили тепер сего со
рому".
В С е р б і ї хотіли також викликати
бойкот проти австр. товарів, одначе правительство виступило рішучо проти того,
бо в інтересі Сербії є, щоби удержати
торгові взаємини з Австро-Угорщиною.
М ін іс т е р с т в о В ел и м и р о в и ч а мабуть не удержить ся при кер
мі правительства. З нагоди нової сесиї
скупштини переведено переговори з сторонництвами, а кабінет Велимироьича уже
вніс поновну просьбу о відставку.
В и д іл н а р о д н о ї о б о р о н и
скликав численні збори, котрі ухвалили
в о є н н и й н а с т р і й піддержуваний
доси проти Австриї?. з в е р н у т и т е 
п е р п р о т и Т у р е ч ч и н и . Збори
обжалорували молодотурків о зраду і ухвалили зараз вислати війско на границю
новобазарского Ранджаку. Задлятого жан
дарми стережуть турецкого посольства в
Білгородї а залога є на поготові. До Біл1оро.Ду покликано телєґрафічно сербского
посла Н е н а д о в и ч а з Царгороду.
Порозумінє між Австриєю і Туреч
чиною викликало велике пригноблене між
радикальними Сербами в Боснї. Оден
Серб висловив ся перед кореспондентом
КеісЬврозІ, що Серби тепер видані в невблю швабів, котрим їх продав султан
по 27 корон за голову. „Сербска РЬч“
в сконфіскованім числі різко виступав
проти норозуміня, а наводить там розмо
ву чорногорского князя з кореспонден
том загребеного „ОЬяог у “, котрий мав
висловити ся, що „обставини тепер так
зложили ся, що приневолюють Сербію
до війни, чи она хоче, чи ні".

писані сальви. Погода була гарна, що також
причинило ся до величавости Йорданьского
сьвята.
— Концерт в честь Ексцелєчциї Митрополита.
Учениці, що виховують ся в Інституті Сестер
Василиянок у Львові, устроїли дня 19. лат.
січня вечером у своїй салі при ул. Длуґоша
ч. 17. концерт в честь свого Достойного По
кровителя з нагоди недавних Іменин і Нового
Року. На концерт прибули крім Ексц. Митро
полита, о. мітрат Туркевич, крил. др. Мільницкий і Крижановский, голова „Народного Дому",
о. Костецкий, шамб. о. др. Дольницкий і о.
др. Юрик, о. ігумен Лончина, о. Михняк, о.
Ґурґула, о. сов. Паньківский і другі. З сьвітских гостин бачили ма през. ради шкільної
краєвої, д-ра Дембовского, ради. Барвіньского,
д-ра К. Студиньского, д-ра Ярослава Кулачковского, д-ра Вол. Охримовича з женою, нроф.
Ром. Цеглиньского і других. Крім сего явив
ся учительский збір рускої жіночої ґімназиї
під проводом запопадливого директора, о.
Кархута. Ексцеленцию Митрополита привитав
хор учениць кантатою Біликовского, почім про
мовила сьміло і сердечно панна Стернюківна,
яка вручила Ексцелєнциї цьвіти і гарну, цьвітами умаену адресу. Дальше почав ся кон
церт. Хор учениць відспівав складво Біликов
ского „Ой дивна, дивна руека родина*, Енґельсберґа »В зористу ніч», Калиняка »Вечер«
і дві тяжкі композициї Бортняньского «Благо
есть< і «Воскикнїте Господеви». Дириґував
хором ко.мп. Біликовский, якому належить ся
признане за успішну працю. Дві панночки
(недбалий репортер забув спитатись про їх
прізвища) відограли зі зрозумінем на фортепянї Мевдельзона «Пісню без слів« і Чайковского «Баркаролю», а маленька панночка Алі
цин Левицка і семинаристка п. Мария Мисевнч віддеклямували зі зрозумінем Щ урата
«Чернець з Київа» і Лепкого «Сповідь землі».
На закінчене концерту відспівано нове »Многая літа» Біликовского. Концерт виказав, що
учениці, крім шкільних занять, культивують
музику. Може злишним було би згадувати,
з яким пієтизмом виведено всі точки проґрами. І не дивно, бо концерт устроєно в честь
одного з найбільших Приятелів нашої шкіль
ної молодїжи. Після концерту Сестри-Василиянки гостили усіх учасників концерту вечерою,
— Буковиньский СОЙм признав укр.-руским
товариствам на Буковині 91.960 К запомоги
з краевих фондів. Таку саму запомогу діста
ли румуньскі товариства.
— Україньсие слово в ярмі. З Полтави доно
сять до київскої „Ради", що там відновлено
старий курс переслїдуваня україньского слова.
Микола Лисенко хотів урядити в Полтаві укр.
концерт. Начальство не позволило друкувати
оповістки в укр. мові, а навіть наказало нредложити тексти укр. пісень одобрені драмати

чною (?!) цензурою. Через ті перепони треба
було концерт відложити. Полтава е чисто
українским містом крім властий, які рядять
ся немов в Москві.
— В Живци в домі архікнязя Короля Стефана відбуло ся в суботу в полуднє вінчане
архікнягинї Ренати, доньки аркікн. Кароля
Стефана, з князем Єронїмом Радзївіллом, потомком одного із найвисших і найстарших
польских родів шляхотских, споріднених з па
нуючими нїмецкими дворами. Цісаря репре
зентував на весільнім торжестві архікн. Леопольд Сальвадор а молоду пару вінчав в за
ступстві кард. Пузини єн. Новак з Кракова
З нагоди вінчаня наспіло дуже богато депеш
ґратуляцийних, між ипшими від наслїдвика
престола архікн. Франца Фердинанда, від кн.
кард. Пузини, маршалка краев. Стан. Б аде
йного іменем краю і від многих инших осіб.
— Землетрясенє в Італії. В понеділок о 4.
год. 4. год. по пол. дало ся чути коло Месини
і в півн. Італії доволі сильне землетрясенє.
Сі безнастанні землетрясеня вказують, що їх
характер е вульканїчний. Без сумніву діяльні
е якісь незнані підморскі вулькани коло Апенїньского півострова, бо з трех видимих вульканів більшу діяльність проявив лише вулькан Стромболї на Лїпарийских островах, під
час коли Везувій і Етна тепер лише дрімаю
чи курять. На Сицилїї і в Калябриї настала
тепер полуднева зима, себто падають зимні
дощі, віють вітри а хвилями заносить снігом.
Така непогода тяжко доскулюе бездомному
населеню. Предвидїли се в Зєдин. Державах
півн. Америки і вислали звідтам 8-ма паро
плавами будівельний материял на доми для
3.000 родин. Вартість материялу виносить пів
мілїона долярів. Тими пароплавами прибудуть
також американьскі теслі зі всіма потрібними
знарядами і за кілька днів приступлять до
праці в Месинї і на північнім побережу Ка
лябриї, де землетрясенє накоїло найбільше
лиха. Сей дарунок Американців буде для без
домних неоцїненої вартости, бо будуть мати
дах над головою. Ж ертви на харч і одіж пли
вуть дальше з цілого сьвіта. На руки Папи
наспіло доси півтора мілїона корон.
— Нова пошестна недуга у дїтий появила
ся в м. ПІтайр в Горішній Австрій. Лікарі наз
вали еї „пораженем стрижіня" (Роїуотусііііз
асиїа апіегіог). Ся недуга загостила вже й до
Відня та до инших міст і щирить ся між
дітьми до 14. року житя. Проявляє ся она в
той спосіб, що у зовсім здорової дитини на
ступає горячка до 40 стеиенїв, біль голови,
нудота а часом біль жолудка. Наслідком не
дуги є поражене частини або цілого тіла, яке
нераз лишає ся через ціле житє без полїпшеня. Пораженє стрижіня може появвти ся і
в Галичині, Шкільні власти розіслали в тій
справі окружник, до всіх зарядів шкіл з жаданєм, донести безпроволочно кр. раді шкільцій, єсли би замічено появу сеї недуги.
— Нові зелїзницї. Краєва рада зелїзнича
розглядала на онодїшнім заеїданю справу бу
дови нових зелїзничих шляхів в Галичині.
Між иншим стверджено на тім заеїданю, що
в сім році рознічне ся будова зелїзниць з Му
шина до Криниці і з Дрогобича до Трускавця.
З проектованих зел. шляхів стоять на передї:
Величка-Мислиничі-Мшана долїшна, дальше
Н. Санч-Щавниця-Н. Торг, Перемишль-ДинівБерезів-Риманів, а вкіяци Коломия-Косів-Кути- '
Устєріки. Побудовані мають ще бути шляхи
з Низька через Кольбушеву до Ряшева, з
Дембицї до Ясла і з Закопаного на Свиницю.
— Управа бавовни на Україні-, В літі сего
року засіють на рос. Україні для проби бага
то бавовняника. Проби робитимуть ся з американьским і азиятским наеїнем, щоби знати,
котре з них більше придатне для україньско
го підсоня й ґрунту. Ті проби, що робили ся
досі, дають право вважати Україну придатною
для управи бавовняника. Досить того, що кождий кущ бавовняника був заввишки більше
З стіп і давав велике число стиглих пуделочок з бавовною. Само собою розуміємся, що
коли культура бавовняника прищенить ся на
Україні, то сучасне становище’ мануфактурної
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промисловости зовсім змінить ся: Україна ста
не її новим районом і зникне гегемонія московских мануфактуристів. Тільки сим і мож
на пояснити той факт, що проби завести на
Україні культуру бавовняника не зустрічають
з боку мануфактуристів московского району
ніякої допомоги.
— Єсьмо уповажнені міродатними властями
подати до відома загалу, що личність назива
юча себе Йохим Давид, сьвященик чи диякон
з Сириї, не має ніякого уповажненя від тутешного Митроп. Ординарията до збираня я
ких небудь складок на цїли наміреної будони
рускої церкви в Вифлеємі. Остерігаючи про
те духовеньство і вірних перед того рода
можливо несовісними людьми Митроп. Орди
нарият повідомляє, що лише ті заслугували
би при збираню складок на узгляднене, котрі
будуть виказували ся належито спорядженим
письменним уповажненєм від Митрополичого
Ординарияту. Заразом для заспокоєня інтере
сованих додає ся, що всі гроші, які в своїм
часі зібрав парох Вифлеему о. Петро Курій з
братом монастиря Студитів на церков і мо
настир в Вифлеємі, находять ся під зарядом
Митропол. Одниварияту і що Митропол. Орди
нарият докладав всіх заходів, щоби всі гроші
жертвовані на тую ціль були в самім ділі
с. є. н а ’ побудоване монастиря і церкви
для руских монахів Студитів в Вифлеємі у
житі. Вкінци повідомляє ся, що Стефан Брин
дас, про котрого арештоване за крадіж часо
писи донесли, не є екстернїстом-слухачем богословія.
— Часописи в Австриї. Після урядових ста
систвчних записок, виходить в Австриї 487
часописи# політичних і 1804 не політичних
нїмецкій мові. Я чрскій мові: 320 політичних,
530 неполїтичних
нольскій мові: 95 полі
тичних а 202 нздКіїтичних; в рускій мові:
22 політичних і 26 неяолїтичних; в словіньскій мові: 27 полїтитичних і 50 неполїтичних;
в хорватскій: 16 політичних і 19 неполїт.;
румуньскій: 6 політ, і 2 неполїт.; в італїйскій
мові: 46 політичних і 64- неполїт. Одна часо
писи політична припадав на 18.882 Німців, на
18.610 Чехів, на 44.762 Поляків, на 153.706
Русинів, на 44.177 Словінців, на 44.461 Хор
ватів, на 16.157 Італійців і 38.494 Румунів.
— Дрібні вісти. О Мих. Куневич, емер, війск
парох, зложив в „Нар. Домі" у Львові 8.000
К на стипендиї в першій мірі для своїх кре
вних, а при недостачі таких для инших учеників. — В неділю вискочив із шин в Хибі
на Ш лезку п&зд, який їхав з Кракова до
Відня. N. XV. Та^ЬІаМ пише, що се був замах
на весільних гостий повертаючих з Ж ивця,
між якими буй архікн. Лєопольд Сальватор.—
До Львова мають бути перенесені два баталїони босвїйского полку. Ж овніри задержать
своє умундуроване з виїмком фезу, замість
якого дістануть звичайні війскові шапки.
Оповістки.
— Дальший репертуар руского театру в Пе
ремишлі (Саля Народного дому. Початок 7%

ючої, І, II. і III. за І піврік сего шк. р. відбу
дуть ся в прив. женьекій гімназиї з рускою
викладовою мовою СС. Василиянок у Львові
при ул. Длуґоша ч. 17. в четвер дня 28. січ
ня. Початок іспитів о год. 8. рано. Зголошеня
до тих іспитів приймає дирекция найдальше
до дня 26. січня включно. Прочі наші часо
писи просить ся перепечатати сю оповістку.—
о. Спиридон Кархут, директор.
— Ювілей 40-лїтного єствованя

Білгород. Кружляв чутка, що вчерашну
воєнну раду, якій проводив мінїстер Ж івконич, скликано тому, що нові гармати показали
ся не до ужитку і вибухають перед вистрілом.
Так само нездатна є амунїция.
Льондон. З Танґеру доносять, що поло
жене в Фезї починає бути знова поважне з
причини виступу претендента Бухамари, якому
піддало ся кілька мароканьских племен.

„Просьвіти"

устроює виділ читальні „Просьвіта" в Тлустім
ві второк дня 26. с. м. з отсею програмою:
І) О 9. год. рано відправить ся богослуженє
Н А Д ІС Л А Н Е .
з проповідию в місцевій, церкві. II) По богослуженю в салі Тов-а „Ґвязда" відбуде ся
Ем. радник суду краввого
ювілейне нросьвітно економічне віче з таким
порядком дневним: 1) отворене віча, вибір
президиї і вступне, слово; 2) привіти „Просьвітї“ ; 3) реферат ювілейний; 4) реферат шкіль
отворив
ний, дискусия над ним і резолюциї; 5) рефе
адвокатску канцелярию в ДЕЛЯТИНЇ.
рат економічний; 6) реферат читальнянии; 7)
розльосовуванє знарядів господаревих між
Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках
членів „Просьвіти*. По вічу слідують декля
мацийно-вокальні вечерницї. В часі віча і ве- торговлях і крамницях лише туток і паперцїв
з першої галицко-рускої Фабрики Евгена Білїньчерниць буде ся збирати добровільні датки ского в Збаражи.
на ювілейний дар „Просьвітї".
З доходу сеї фабрики йде 35°/0 на бу
—- Заг. збори „Сокола" в Коломиї відбудуть дову церкви в Сенящ, 10% на школи і бурси
тов. педагогічного, а 5°/0 на сироти і вдови
ся для 23. с. м. о 8. год. в „Нар. Домі".
по сьвящениках.
— Зі Станиславова. Заходом укр. руских то
Держім ся поклику:
вариств відбудуть ся ві второк дня 2. лютого
Свій до свого!
великі вечерницї з танцями в салі театр, ім.
Мовюшка в Станиславові. Стрій для нань вечерковий, для панів балевий. Музика війскова
58. п. ,п. Вступ на салю від особи З К, для
родин з 3 осіб 7 К, з 4 осіб 9 К, білет акад.
1 К. Чистий дохід на добродійні цїли. Поча
ток о год. 8. вечером. — Комітет.
— В Винниках к. Львова уряджує „Кружок
Українок" вечерницї з танцями і деклямация
при ул. Соняшній у Львові.
ми дня 24. с. м. в салі „Нїмецкогб Касина"
Початок о 6. год.

Емануіл Ярослав

Якубічка

Со1о88еиш

в пасажи Германів

— Від Виділу Руского Тов-а педагогічного
у Львові. З причини зміни редакциї і непед

виджених причин технічних ч. 1. і 2. «Дзвін
ка* вийде з кінцем сего місяця. Від лютого
почавши »Дзвінок* виходити буде правильно
З а теперішну проволоку перепрашає ся предплатників «Дзвінка*.
— Переписна Редакциї. Вп. п. Б. в Б. Спа
сибі за прислану статю, покористуємось нею
перед настанем весни, бо тоді як раз пора на
те буде. Просимо й на дальше нас запомагати
своїми цінними працями.

Нова сензацийна програма
від 16. до ЗІ. січня 1908.

Щоденно о 8. год. вечер представлене.
В неділі і сьвята 2 представлена о 4. год. по
пол. і о 8. год. вечером. Що пятницї Нідк-Іліе
представлене. Білети вчаснїише можна на
бути в конторі Пльона при ул
Кароля
Люд вика ч. 5

В львівских книгарнях: ім
ч. 10) і Ставропигійскій
ч. 3) можна отримати

(Ринок

Посмертні 1 оповістки.
— Богдан Андрієвич Дїдицкий, предеїдатель
„Галицко-русско-ї Матиц-Ї“ і кустош бібліоте
ки „Народи. Дома", упокоїв ся вчера у Льво
ві в 82 р. житя. В покійнім тратять галицкі
москвичі одного з найстарших піонїрів обєдинительних змагань з Москалями. Був се чо
ловік талановитий і міг багато добра зробити
свому народови. Однак сталось як раз проти
вно. Яко редактор «Слова* пок. Дїдицкий в
1866 р, по битві під Садовою проголосив „єдиньстяо" галицких Русинів з Москалями. В
останних літах покійний усунув ся на домашний еупочинрк, хоч і тоді яко голова політ,
тов-а „Русская Д)дда* мав яе малий вплив на
житє галицких москвичів. В. є. н.!

вечером).
В четвер дня 21. с. м. «Надія* в рибацка
драма в 4 діях Г. Гаєрманса.
В суботу дня 23. с. м. .Галька* опера в
4 діях Ст. Монюпіка.
В неділю дня 24. с. м. „Маруся Богуславка" історична драма зі співами в 5 діях
М. Старицкого.
— Васил іватів, нар. учители в Тростяний,
— З львівскої архіепархії. іспит на катехи
тів видїлових і народних шкіл зложили оо.: упокоїв ся в 38 р. житя. В. є. п.!
Андр. Галандюк, Адр. Зофієвский, Теод. Кудрик, Мих. Лада, Мих. Олексів, Сем. Биленький, Волод. Галайчук, Ник. Кулицкий, Дион.
Майковский і Іван Потерейко. — Завідательство парохії в Щирці дістав о. Яросл. Янкеа дня 20. січня.
вич, тамошний сотрудник. — Сотрудником в
Щирці назначений о. Алекс Гвоздецкий. —
Царгород. Іксіат доносить, що Болгарин
Канонічну інституцйю в дорозі заміни одер хоче заплатити Туреччині 100 мілїонів фран
жали оо.: Волод. Престановский на Креховичі ків відчепного, або відступить области заселе
ні виключно магометанами.
і Ігн. Глїбовицкий на Опорець.
— З приват. рускої жін. Гімназиї у Львові.
Солунь. Прибуло ту шість воєнних турецПриватні і вступні іспити до кляс приготовля-' ких кораблів з 50 гарматами.

Телеграми

Видає і відповідав за редакцию Семен Ґорук.

Ш евченка
(ул. РусКа

ПРОПОВІДИ
Д-ра Івана Бартошевского,
а то: Недільні (4 К), Празничні І.часть (4 К),
Празничні II часть (З К), Похоронні (4 К),
Страстні (1 К 40 с), .Варте» мо місяць май (З
К). — всі ті проповіди можна отримати також
у автора (Львів ул. Домса 5) при всяких улекшенях.
Примічав ся, що згадані обі части Проповідий Празничних творять два окремі, змі
стом від себе зовсім ріжнячі ся діла. Науки
же на місяць Май (числом 31) могуть служи
ти також яко підручники до проповідий на
Зогородичні празники. Всіх же проповідий По
хоронних єсть 120, на похорони осіб ріжного
віку і стану, і подають поучаючі гадки також
для звичайних проповідий на недїлї и празники.
(4—6)

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

З друкарні В. А. Шийковского.

