Ч, 16.

/М ів , середа дня 21. січня (3. лютого ) 1909.

Передплата
на >РУ СЛАНА» виносить:

в Австриї:
цілий рік . . . 20 кор.
пів року . ' . 10 кор.
чверть року
а кор.
місяць
. . Г70 кор.

За границею:
на ці'льй рік

.

16

рублів

або 36 франків
на пів року . 8 рублів
або 18 франків
Поодиноке число по 10 сот.

>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 псальміві М. Шашкевича.

Перший просьбішко-економічний зїзд
у /ьбобі.
(4-) На перший просьвітно-економічний зїзд, котрий вчора розпочав ся, а
сегодня кінчить свої наради, явило ся,
як ми вже вчера зазначили, незвичайно
поважне число учасників з усїх сторін
України-Руси. Найчисленїйше, як се зо 
всім природно, заступлена тут Галичина,
від Кракова аж по Черемош, а вислала
своїх представників також Буковина. Найвідраднїйшою подією є приява значнїйшого, як доси бувало, числа представни
ків росийскої України, від Збруча аж по
Дон, від Петербурга аж до Чорноморскі
степи, представників тамошних просьвітних посестер. Та дрібочка конституцийної
пільги, яка при всіх напастях росийского
чиновництва, дала троха лекше відотхнути нашим братям на Україні і взяти ся
до перших підвалин просьвітної роботи,
заохотила їх вислати своїх представників
до Львова, щоби они тут розповіли про
свої аросьвітні почини, щоби приглянули
ся тутешній просьвітній роботі, покріпи
ли ся духом, а вернувши до домів, з тим
більшою ревностю взяли ся орати свій
домашній переліг і засівати здоровим
зерном.

Матершів іеториї буковівмжоі Русі.
V.
Важнїйші праці Із Воробкевича

в роках 1876— 1897.

Ч. 22.
Лист Із. В-а до 0л. Барвіньского.

(Дальше).
При случаю моєго юбилея просить мене
славутвий капельмьйстер (руского театру)
Вольфталь для театра для 2«п8сЬепак1тизік
щось написати. Добре, кажу я, лиш прошу
мені партитуру звернути. „За два дни вам
зверну". Отже беру ся я до праці, пишу на
орхестру думку і коломийки, передаю ему,
три рази листовно прошу о звернене мої вла
сносте, їм байдуже, мені і слово не відпові
дають і мої партитури у себе держать і собі
десь думають: Каппьі ипв дегп ЬаЬеп! Тепер
нехай мені хто скаже, чи се не всть еіп т о Дегпев, Ье8опйег8 аиі ^еівіі^ез Е і^епіН ит
аЬ£евеЬепе8 Вгі^апІепіЬиш ? О, гидно дїєсь
в нас!
Я готов присягнути і давно вже закляв
ся, більш нічого для нашої сцени і Газети (не)
писати, (хиба якіїсь дрібниці для календарів
і т. п., щоб не забути рідного слова), — тому
не ворогуйте на мене, ви мої солоденькі дру
же (?), не дам вам більше поводу над мною
і моїми бідними творами буритись, злоститись

Річник X I І.
Виходить у Ль-_ і . що дня
крім неділь і руск.::: сьвят
о о’|а год. пополуд.-і ..
Редакция, адмінїстр
а і
експедиция >Руслана» цг а ул.
Оссолїньских ч. 11. (партер)
(фронт від ул. Тихої). Експе
диция місцева в Аґенциї
Соколовскогов насажіГавсмана.
Рукописи звертав снлише
на попереднє застережене.—
Реклямациї неопечатані в
вільні від порта. — Оголо
шена звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стрі“
ки, а в .Надісланім» 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по ЗО сот.
від стрічки.

Лише Уі'орокій* Руси не довело ся
вислати своїх представників на всеукраїньский просьвітно-економіччий З ЇЗ Д V
Львові задля зовсім і для всіх зрозумі
лих політичних відносин. Мадярский гнет
наляг там невимовно всі. немадярскі народкости, а вжеж найбільш занедбаною,
найбільш упослідженою народностю є там
Русини, до чого чимало причинило ся
проповідувано там нашими обвдинителями москвофільства. Одначе й там уже
щораз кріпшав сила немадярских народ
ностей і ведалекий мабудь уже час, ко
ли скінчить ся самовлада і верховлада
мадярских кошутівцїв, що спиняють і гно
блять всякий свобідний рух просьвітний
і народний поміж немадярскими народ
ностями. І між угорскими Русинами по
чинав уже на сьвіт благословити ся і они
зрозуміли уже, що лише рідною мовою
можна розбудити нарід до житя, можна
вго двигнути до «відом осте і до народ
них відродин. Тимто і нашій Галицкій
„Проеьвітї" припааав також задача, пособляти в їх перших дрібних починах
народної просьвіти, а чей уже на однім
з найблизших зїздів повитавмо також і
наших братів з Угорскої Гуси
Сей перший просьвітно-економічний
зїзд має передовсім незвичайне значінє
д ля поширеня і поглиблена дотеперішної

просьвітно-економічної роботи і орґ&нї&а
циї. Можна вправдї вказати на деякі по
хибки в орґанїзациї сего першого з'їзду,
в превеликім нагромадженю рефератів,
яких неможливо відчитати і переговорити
протягом двох днів, а всеж таки бодай
з тих рефератів, які могли бути прочи
тані і обговорені, винесли учасники а та
кож Головний Виділ багато цінних зам і
ток і помічень, що послужать указками
до дальшої роботи.
Справедливо зазначив представник
Катеринославскої „Просьвіти",. д. Мико
ла Л е в и т с. к и й, що для наших просьвітних змагань розкривають ся дві ме
ти, до яких нам треба простувати, перша
се сама п р о с ь в і т а , а друга се с ам о д ї я л ь н і с т ь, до якої нам треба
наш народ заправляти. Отже тут вказав
речник Катеринославскої „Просьвіти" на
те, щоби ми просьвітою і народо-господарскою роботою заправили наш нарід
до самодіяльносте, щоби він видобув з
себе дрімучі в тих мілїонах сили жизненні, звдинив їх до орґанїчної позитивної
і реальної роботи, а тоді скріпить ся та
кож народно-політична сьвідомість і сила
україньского народа, тоді стане він по
важним і важким чинником політичним і
державним, з яким міродатні круги дер
жавно-політичні будуть приневолені чи
слити ся.________________________________

і може і на, жовтїльницю — хрань Господи —
розболітись, лиш прошу Вас, верніть мені мою
власність! Ж елаю я, щоб мої дїти сироти під
власнов, а не чужов стріхов умерли, мов серце
велике, єще єсть в нїм доволі місця і для них
гріб вирити і могилу висипати.
Отеє, мій милий друже, глїбокі рани мого
серця (но не всі), рани з котрих дни і ночи
крівава сукроватиця тече, рани, котрі хиба
одна могила загоїть. Прошу і молю тебе про
милость Божу, придбай для них цілющий лік;
він не росте ні на Чорногорі, ні на зеленій
еїножати, єго і в аптицї не найти, — скажи
моїм другам в личині, щоб мені мої твори,
дїти-сироти, назад вернули і мої рани на час
загоять ся, скажи їм тверде слово правди,
щоб спокійно „благоденствували" і спокійними
були, моє слово, більш не обурить їх благо
родної крови...
Я, братічку, ослаб і нераз мислю: небаром тебе понесуть і положать біля твого брата
Григорія — і дай Боже, щоб горяче желанє
скоренько сповнилось! На сему гидному сьвітї,
повному злости, ненависти, поганого, мерзкого
еґоізма і обскурантизма і фарисейства тяжко
тому жити, котрий думав: за мій слабий, ма
лозначний труд тебе спімнуть не злим, но
добрим словом. Тфу ! Рїиі! Гу!
Давно я такий довгий лист не писав,
жалем і розчаруванєм розгукані води греблю
урвали і яругами до тебе летіли, шукаючи
улекшеня для дуже скорбного, невдякою пригнетевого серця! Сей лист ципіу для тебе,
може він і по моїй смерти до чогось здасть
ся ? Буде щирою фотографією гнилих обста
вин на галицкій і буковиньскій Руси...

З а твої щирі благожеланя в день моїх
імянин прийми мою щиру подяку. З дорогої,
братньої Тріяс Ти один з жалем і тоскою
в серці остав ся, — праця для народа тебе
потішить, ти, Атласе руский; працюй, друже,
кілько сили стане, но і то знай, що сьвіт
часто за здоровий хліб в чоловіка каменем
кидає. Твоє серце щире, твій характер образцевий, твоя любов до свого народа безмірна
і безпримірна, як хочеш (епсіїов и. Ьеівріеііоз),
— но, знай, братічку, що і круг тебе чванять
ся такі люди, котрих серце не єсть навіть
тальмізолотом, но смердячим гноєм, покритим
пустою позліткою. В такі каміня „претолкновеня" сниняєсь просьвіта і поступ і ми, місто
зову нашого гасла: на перед!, привикаємо по
води до шкідливого КгеЬв£ап£-у!
Моїм псевдоприятелям засьпівав бим какофонну лебедеву ніснь, от і перед очима
система ліній і ключ — — но то не по хри стияньски.
Нехай їм Господь гріхи простить, бо н
з н а ю т ь ------Бувай мені здоров і поклони ся від м ене
всім дорогим твоєму серцю.
Твій давний щирий друг
Ізидор Воробкевич.
19. Іюня 1889.
(Дальше буде).
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. Сей перший просьвітно-економічний
зїзд має також незвичайне значіне для
скріплена україньско-рускої народної ідеї;
він виявив перед сьвітом одноцїлість великого-україньского народа, як не будь
розділеного поміж ріжні держави і ко
ронні краї, виявив одноцїлість змагань
до народно культурного розвитку і посту
пу і се не остане також без значіня для
дальшого політичного розвитку україньско-руского народу.
Наостанку годить сь звернути ще на
одну обставину, яка виявила ся також
з нагоди того першого просьвітно-економічного зїзду. В сім зіздї взяли участь
всі верстви нашої суспільност», обох п о
лів, а передовсім важним і численним
чинником явило ся наше народолюбне
духовеньство. Наші брати з росийекої
України, котрі наслідком тамошних відно
син привикли, з невеликими виїмками,
бачити в своїм духовеньстві гасителів на
уки і просьвіти, могли тут наглядно впе
внити ся, яким важним чиннцком і уча
сником в иросьвітно-економічній і народ
ній поботї є наше духовеньство, котре
в значній части вийшло з народа, з ним
живе, з ним безпосередно стикав ся і
з ним трудить ся. Отже сей зїзд виявив,
що без того чинника ми булиб не ося
гнули тих успіхів, які наглядно предста
вили ся нам в дотеперішних змаганях
„Просьвіти", що ми не можемо і не по
винні і в будучині без него обходити ся
в нашій народній роботі. А треба і се
тямити і з притиском і се тут зазначити,
що здорова просьвіта повинна опирати ся
на підвалинах христаяньского сьвітогляду,
що она не може обійти ся без релігійної
підвалини, як се влучно вказав у своїм
рефераті нроф. др. Копач, як се потвер
джує культурний розвиток народів, бо
християньска релігія не стає в суперечности із справдешним поступом, а навпа
ки єму пособляє, єго скріпляв і ожи
вляв.
Сей перший всеукраїньский просьві
тно-економічний зїзд дав нам огляд дотеперішноі нашої роботи, виявив добутки
єї і успіхи а також хиби, недостачі і недомаганя — він має бути також дорого
вказом, як зазначив д. Микола Левитский
— куди нам в будучині іти, якими до
рогами, якими середниками, якими спо
собами нам змагати до мети всенародної
просьвіти. Кінчаючи поки що сї наші
перші замітки з нагоди сего зїзду, ба
жаємо горячо, щоби робота в тім напря
мі розпочата обгорнула всі области за
селені україньско-руским народом і щоби
в недалекій будучині, коли »Просьвіта*
буде сьвяткувати свій золотий ювілей,
можна було вказати на богаті добутки
сеї роботи.

Тирольцї Сходу!
(Статя надіслана з нагоди незаконного
поступованя судових урядників при спи
сувані» протоколів з рускими сторонами).
(КОнець).
В інтересі Австриї і 'є ї володаря ле
жить, не позволити на доптанє монаршої
волі с. є, закона, се прямо шкодить їх
повазі. Дїлати в обороні поваги і мегучости і держави і цісаря єсть найсьвя-

тїйшим і найкрасшим обовязком кождо-)
Тиждень, що розпочав ся сеї неділі,
го горожанина.
і буде справді тижнем важних політичних
Воля монарха, що проявляє ся в за-;ріш ень. В середу внесе правительство в
коні, мусиїь бути незломно виконана. Хто 'палаті чееко-нїмецку язикову нредлогу а
тій волі противигь ся, той єсть бунтівни-'в четвер має відбути ся голосованє в будком, революционером, ворогом суспіль-' жетовій комісиї над буджетовою позиного ладу і порядку, шкідливим анархі-ріиню »розпорядимий фонд*. Коли при
стом, якого не повинна земля на <о б і<голосованю буджетова позиция перепаде
носити. За бунт, за злочин державної в наслідок невдоволеня сторонництв в язради назначена кара смерти, а колиб •зикових предлог, то правительство устуцїсар в часі бунту находив ся в небез- пить або що найменше відрочить сесию.
пецї, то єсть обовязком кождого доброго Колиж розгіорядимий фонд перейде, то
і вірного .горожанина навіть з оруж иєм . вислїд голосованя покаже, котрі сгоронв руках кинути ся як лев на бунтівника-1ництва готові поперти бар. Бінерта і поворога, і то так відважно і т а к сильно мочи єму в угвореню парламентарного
щобись єго вже за одним ударом розто- кабінету.
рощив і розтер на порох, бо ніхто без
Здає ся, що розвага возьме верх в
карно троти цісаря бунтувати ся не мо палаті, бо сучасне замішане в пос палаті
же і не повинен.
викликує гостка інтриґантів в парламенті і
6 ЗЛОЧИНИ, При котрих вже сама , поза парляментом, котрим не дає спокою
бездїльність і мовчанка є каригідні. Той, се, що в нормально працюючій посольщо дивить ся на доконуванє злочину скій палаті і в иарлнментарнім праві» рівнодушно, стає ся через свою рівно- тельстві зазна.чив би ся вплив хр.-суспіль
душніеть також динним того самого зло ного сторонницгва а ще більший Славян.
чину.
Тоді виявило би сй, що Австрия не є
Виступити отже проти злочинного і державою управлюваною виключно Нїмнехтованя цїсарскої волі с
є. закони, і ними. А позаяк три парламентарні стоприказуючого списувати протоколи в ма-; ронництва хр.-суспільне, соц. демократи
тїрній мові сторін, єсть нашим сьнятимр коло польске видягь в тім свій хосен,
обовязком, а виступити треба з всею р і-’ щоби палата дальше працювала нравильшучостю і силою та з тою повною сьві- но, тому належить надіяти ся, що п> удомостю, що дїлаємо се в першій мірі, в тпхомиреню хвилевої бурі верне палата
інтересі могучости і слави нашої австрий до успішної праці.
скої держави і нашого сїдоглавого м о
Заграниця.
нарха Руский народе! По. цілій твоїй
галицкій землі нехай залунає могутний
П ротокол
а в стр о -у го р звук вічевого дзвона, бо на ній не ш а с к о-т у р е ц к о і у г о д н відійшов до
нує ся закона, нехтує ся волю монарха. Царгорода, позаяк мають там бути по
Сотками і тисячами віч нехай твій силь роблені незначні зміни, дотинаючі ав*
ний голос як грім несе ся з протестом стрийских урядів почтоких і капітуляций.
проти непошанованн цїсарскої волі с. є. Не підлягає найменшому сумнївони, що
закона. Нехай старенький наш монарх, угода б у д е д о в е д е н а д о к і н ц я
окружений авреолею поважана цілого вже ,в найкоротшім часі та що мимо за
сьвіта, почує, що ще жиють Тирольцї бігів зі сторони сербскої і чорногорскої
Сходу, вірні до нині, і як колись своїми більшість ;урецкого парлнменту заявить
грудьми боронили австрийскої держави і ся за нею, бо опозиция числить доси ЗО
династиї Габсбурґів перед численними голосів, а в найлучшім разі дотягне
бунтами та ворохобними, так само й ни до 60.
ні готові кождої хвилі виступити рішучо
До австро-угорского міністерства запроти всякого противника, що нарушуе граничнпх справ надійшли три ноти, які
дотикають напружена між Болгариєю і
закон на єго землі і волю монарха.
Бездїльно і байдужно тепер си Туреччиною; росийска, турецка і болгар
діти не позваляє нам загально-держав ска. Австро-Угорщина станула на стано
ний австрийский патриотизм, бо ходить в и ти Росиї, а іменно, щоби здержати
ту о річ дуже великої ваги, ходить о пе війскові розпорядки обох поріжнених
реведенв в діло волі нашого монарха, держав, не допустити Туреччину до ви
яка безусловно повинна бути виконана.
конана єї плину. Урегулювати турецкоТрадицийно вірний Австриї і ав- болгарску границю та приневолив вї до
стрийскій династиї народе, рішучо і від сего щоби свої домаганя що до відшко
важно дїлай, нехай кождий судин знає, дована зменшила на ІООмілїонів. Франків
що не стерпиш сего байдужно, нехай бу тимчасом відносини між Туреччиною а
де так, щоби з Тобою не списувано инак- Болгариєю значно погіршили ся, бо Бол
ше протоколи, як Твоєю рідною рускою гарин обстав рішучо при 82 міл , які
мовою.
жертвує Туреччині. В противнім разі за
що
го то ва
до
Зроби сю хвилю великою, історич являв Болгарин,
в
і
й
н
и
.
ною, нехай Твої діти ще раз будуть ТиБувший сербский мінїстер-президент
рольцями Сходу, нехай’ ще раз стануть
в рішучій обороні волї монарха с. є. за Н ї к о л а є в и ч, мав, як говорять, уда
кона. З а к о н н е с ь м і є б у т и
на- ти ся з порученя сербского правительр у ш у в а н и й . Покажи всім, що доп ства до міжнародної парламентарної унії
нуть закони, що Ти на зруйноване А в в Берні, щоби поінформувати її про по
стриї, так як колишньої Польщі, непоша ложене, створене анексивю Босни і Гернованєм закони ніколи не позволиш і цоґовини. Після єго проекту Сербія і
упадок Австриї в наслідок нехтованя за Чорногора і овинні застосувати до згада
конів може хиба прийти по Твоїх тру ноі унії меморандум, впевняючи, що найвизначнїйші члени сеї унїї приобіцяли
пах !
єму сповнене справедливих домагань обох держав.
З Б і л г о р о д у звіщ ають, що су
проти поклику, який видав виділ народ
ної самооборони до сербских доброволь
ців, щоби були готові, бо час дїланя вже
недалекий, заявив мінїстер М і л о ф а в Австро-Угорщина.
л і « в и ч , що правительство не допу
Віденьскі днекники з неділі ударили стить до непокоеня боснїйско-герцоґона тревогу по причині вістий про відро- виньскої границі з огляду на наслідки,
ченє, замкнене або розвязанє парламенту. які оно може за собою потягнути.
Заколот між сторонництвами довів поЗ Ц е т и н і і розійшда ся через
сольску палату до безсиля, котре єзапо- бюро Райтера вість
що чорногорску
вітом повороту самоуправи §. 14'.
границю переступили 4 австро угорскі

Політичний огляд.

з

баталїони зі значним числом армат. од
наче дрібне число чорногорского війска
під проводом офіцнра приневолило їх
погрозами до повороту. Вість сю подаємо
не так з огляду на еї важність, як біль
ше тому, що характеризує она наглядно
певну кузню, в якій кують подібні алярмуючі вісти. Очивидно, що ся г ість не
потребує якогось специяльного дементі.
Старорадакальна партия в Білгородї
нараджувала ся дальше над справою реконструкциї кабінету В е л і м і р о в н ч а,
до якоі’о мали би війти П р о т й ч яко
мінїстер фінансів і Й о в а н о в и ч , яко
мінїстер віроісповідий, а дотеяерішний
мінїстер віро'сновідий, Н і к о л и ч, мав
би в тім випадку зіпати послом в Льон
доні.

Пррміти-еиитвіі иііірег.
Реферат д-ра Евт. Олесницксго.

виголошений при отворепю конгресу, закінчив
бесідник отсим гезише:
1) ОрГанїзация просьвітна в Галичині о
„пратись має і дальше на орґанїзациї това
риства „Просьвіти" — єго центральнім виділі
з секциями, філіях і читальнях.
2) ОрГанїзация тая має переводитись і
розвиватись поруч з орґанїзациєю економіч
ною. — сторона просьвітна і економічна єї
признають ся рівноважними і не належить
розвивати одної зі шкодою для другої.
3) Першим і головним услівєм успішности сеї орґанїзациї признавсь повне здемократизованє цілої рускої суспільности, зближене
верств інтелігентних до народа, зрозумінє і
відчуте його потреб і інтересів і дальший ін
тензивний розвиток сеї суспільности під окли
ком „в перед з народом!“
4) Дальшою консеквенциею сего иостуляту признавсь обовязок кождої одиниці бути
самому членом товариства „Просьвіти" і як
найбільше членів ему приєднувати.
5) Видавництва товариства мають нести
правдиву европейску осьвіту, — подавати
правдиву науку сориозну змістом, а в попу
лярній формі, — як також такі твори беле
тристичні, що підносять духа народа і роз
ширяють єго сьвігогляд з особлившим узглядненєм нашої минувшости історичної.
6) Для ширеня осьвіти в містах і для
згуртованя всіх україньских елементів в мі
стах конечним є засноване людового універ
ситету рухомого і участь в его викладах найкрасших наших фахових сил наукових.
7) Філії товариства «Просьвіти» мають
стати осередком гуртуючим весь україньский
загал даної териториї, — мають на постійних
тижневих засїданях обговорювати всі нросьвітно-госнодарскі справи і потреби місцеві, —
вишукувати дороги економічної роботи, а в
особенности господаревої і промислової продукциі, для котрих є в даній окресностн услівя і при помочи центрального виділу давати
почин інституциям і заведеням господарскопромисловим.
8) Кожда філія товариства повинна удер
жувати постійно платного люстратора, маю
чого обовязок при помочи членів філії закла
дати і безнастанно люструвати читальні »Про
сьвіти», як також в постійних — означитись
маючих днях давати інформациї членам чи
талень, зглядно вислухувати їх постуляти і
передавати їх видїлови філіальному до пола
годженя в власнім обсязі діланя зглядно нри
номочи видіду центрального.
9) В кождім селі і місточку має бути чи
тальня «Просьвіти», до котрої належати по
винні всі інтелігентні Русини даної місцевости
з обовязком служеня їй фаховим знанем і помочию, при чім однак там, де селянство е
більше сьвідоме. лишати належить ііо можно
сти управу читальні в его руках.
10) Задачею філій і люстраторів буде не
лиш держати в оживленю рух просьвітний по
читальнях і піддержувати разом з зарядом

читальні інтерес членів інтересними виклада
ми, забавами, а.маторскими виставами зглядно
музикальними і декляматорскими нродукциями, — але звертати також увагу на господар
ем потреби кождого села і зараджувати їм
викликуючи почин до акциї господаревої про
мислової або торговельної, — а в міру роз
витку і потреби в формі окремах'корпораций.
11) Читальні «Просьвіти» по містах ма
ють лучити всю україньску людність без згляду на стан в одно тіло маючи на цїли мані
фестувати на кождім кроці єї спільність і од
нодушність иациональну.
11) Читальні «Просьвіти» мають стояти
в безнастанній стичности з філіями, — а ті
з виділом центральним і єго секциями і тво
рити разом одну нерозривну звязь орга
нічну.
Тії основи орґанїзациї просьвітної суть по
моїй думці в силі витворити дійсно у нас од
но велике могуче тіло просьвітне, котрого ж и 
вими членами відчують ся всі члени нашої
суспільності!, — котре зможе ясностію ідеалу
народної служби внести в ряди наші дві го
ловні річа конечні в розвитку народів: кар
ність *і працю.
А се дасть народови нашому спромогу
своєю внутрішною силою перебути внїіпне
лихолїтє і стати їіаном на своїй прадїдній
земли.
Вечір в міскім театрі.

Саля міского театру заповнила ся по
береги публикою львівскою та провінциональною; було й чимало гостин з росийскої Укра
їни тай з за океану. Коли піднесла ся занавіса, вступив на естраду посол К. Левицкий
та в короткій з вервою і силою виголошеній
промові зазначив вагу тої торжеетвенної хви
лі, що з уеїх сторін звела синів України у
город Льва на велику спільну раду. Після про
мови К. Левицкого станув мішаний хор „Бо
нна". щоби відспівати Лиеенкову кантату.
І поплила пісня, та могуча пісня, що
вязала в свої мельодиї і мірове бите порогів
і жалібне киготїне чайки — і насувала перед
очи якусь велитеньску візию тих днів, що
йшли над Україною мов громова туча, а по
котрих не остало нїчо крім великих споминів.
І плила та пісня, а в ній відзивались
півдикі мельодиї степових вітрів, що колись
перелітали понад похилені жита, понад дніпро
ві очерети і губила ся в тихому риданю там
— на згарищах зруйнованої Січи. А з акомпанїяменту орхестри несло ся повне болісної
задуми грізне: не вернете ся...
А була справді велика хвиля, коли після
відспівана пісні западала занавіса серед бурі
оплесків — а в тій одній душі зібраного на
рода тремтів сильний мужеский рефрен про
ту минулу Славу, що має говорити всьому
сьвітови:
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти!...
Опісля відіграла дружина руского театру
Грінченкову 5-актову драму „Серед бурі".
Не нора і не сила вдавати ся нині в оцїнку самої драми та гри акторів. Простора
сцена, ціле багацтво оптичних ефектів і декорациї — усе те скріпляло вражінє. Публика
нагороджувала наших артистів горячими опле
сками.
Вечір закінчив ся величавим живим об
разом, який представляв всю область і веї
доби відродженя нашого народа під крилами
«Просьвіти». Оплескам не було кінця, а образ
відслонювано нри рази.
Після вистави відбув ся в Народній Гостинницї при битком заповнених салях комерс,
що протягнув ся у нізку ніч. Промовляло богато бесідників; незвичайно сердечно витали
україньских гостий, що н своїх промовах на
значували ту єдність і спільність ідей, гадок
і стремлїнь, що сковує душі, ломить кордони і
віщує яснїйші дні...
Того самого вечера відіграла дружина
аматорів «Сокола» в салі «Яд харузім» Грінчен
кову драму «Арсен Яворенко».
Праця в секциях.

“тьох салях філїї рускої

ґімназиї
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„Нар. Домі" читають від вчера реферати. Дискусия над рефератами не довга, бо слухачі
числять ся з коротким часом. Участь слухатів на засїданях величезна так, що в салях
дуже гнітно.

| й рШ И -В ІН О П П передплату.
Н о в и н ки
— Календар. В с е р е д у : руско-кат.: Ма
ксима ісп.; римо-кат.: Власїя. — В ч е т в е р :
руско-кат.: Тимотея ап.; римо-кат.: Вероніки.
— Перші доктори ветеринарні'. Дня 6. с. м.
відбуде ся у віденьскій академії ветеринарні'
з великим торжеством промоция вісьмох кан
дидатів на докторів ветеринарні. При тім се
нат академії наділить також кілька осіб з а 
служених на области ветеринари'! дипльомами
почесних докторів ветеринари'!.
— З'їзд народних учителів. В Кракові відбув
ся вчера зїзд делегатів краєвого союза нар.
учителів під проводом голови, Стан. Новака.
Між ишними ухвалами зїзд запротестував
проти двотиповости учит. семінарий, а заявив
ся за заведеиєм дволїтних педагогічних уні
верситетів. Ухвалено бойкотувати теперішні
кількадневі рільничі курси. Домагаио ся удержавленя народної школи, а вкінци з'їзд за я 
вив ся за знесенєм маєвих богослужень для
учеників.
-- КлясиФікация питомцїв Інституту св. Николая у Львові дала отсей вислїд: На 23 уче
ників одержало -5 поступ дуже добрий, 14 до
брий, 1 достаточний, а 3 недостаточний. З по
ведена дістало 12 учеників дуже добру ноту,
а прочі добру. Нриегім подає ся до відома ін Л ресованих, що в інституциі ще є місце на 10
питомцїв. Зголошуватп ся треба до заряду ін 
ституту на адресу П. В. Гарасвмчука, проф.
гімн. ул. Театиньска ч. 19.
— Київска живописна виставка творів Му
рашка, Дядченка й инших була зовсім україньскою; малюнки були переважно з нрироди
й житя україиьского. Мурашко, опріч своїх
картин олійними барвами, відомий яко вида
вець свого мистецкого альбому україньских
краєвидів і типів; одночасно зробив він і ду
же вдатні ілюстрацаї до казок Андерсена, в
перекладі М. Старицкого.
— Морд в читальня. Останної неділі в чи
тальні ім. Качковского в Полянці коло Плин
ної Навариї убили парубки якогось парубка зі
Ставчан. Стало ся се підчас забави з музикою,
на яку прийшов убитий. Від него жадали поляиецкі парубки „почастунку" і оплати за
музику, а коли він сему опер ся, звалено єго
на землю і убито колами на смерть. Очиви
дно, що убийники були няні. Ж андармерия
арештували убийників.
— Землетрясенє в Галичині'. Одна з часописий доносить з Ланьцута, що в Опаленисках
почуто дня 27. січня с. р. сильне зем летря
сенє. В деяких місцях аж земля норозпукала ся.
— Мебель на україньских мотивах. Майстер
Яків Єщенко, з м. Гадяча, готовить на київску промислову виставку стільці на українь
ских мотивах. Єщенко—тямущий столяр і ра
зом різьбар: колись на гадяцкій господарскій
виставі одержав нагороду за ПІевченкове ногрудє, вирізане з дерева.
— Дитяча оперета. В Полтаві д. В. Пархомович Вікторов видав свою оперету, переро
блену з московского „Хлопчик мизинчик і
Людоїд". Дія веде ся жваво, україньска мова
хороша, склад віршів легкий. При великій по
требі дитячих україньских драм годить ся щи
ро иовитати працю д. Пархомовича.
— Сибірска пшениця. З Миколаєва пишуть
„Т. Пр. Ґазетї": „Через ріжницю між місцеви
ми й закордонними цінами експортери почали
цікавитись сибірскою пшеницею, яка купува
лась на 2—5 кон. дешевше місцевої. Незаба
ром одначе, довелось припинити купно, бо
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пшениця дуже вогка й непридатна для мор
еної перевозки.
— Сензацийний двобій. Князь Александер
Катаргі, син румуньекого посла в Льондонї,
сидів в льожі нариского .театру новостий».
В сусідній льожі сидів князь Григорій Стурдза. Катаргі зробив увагу о єго родині, чим
Стурдза обидив ся та вислав до Катаргого
сьвідків. Відбув ся двобій на пістолети, в ко
трім Катаргі одержав рану в живіт. Кулю вправдї виняли, але раненому грозить поважна
небезпека.
— Виділ Тов а ім. св. Ап. Петра в Переми
шли оголошуй отсим конкурс на запомоги для

церков. Потребуючі церкви вносять прошеня
написані місцевим сьвяіцеником а затвердже
ні відпоручником деканальним, носредством
Всч. Урядів деканальних до Виділу Тов-а ім.
св. св. Ап. Петра в Перемишлі найпізнїйше
до 15. марця 1909 р. Замічає ся, що сума
призначена в сім році до розділу на запомо
ги виносить 3229 К 71 с. — З а Виділ Това
риства. О, Мриц, нредеїдатель, о. Василькевич,
секретар.
— Заг. збори тов-а кред. „Надія*1 в

Поро

жнину відбудуть ся в суботу дня 13. лютого
1909 о год. перед йол. у власній хаті з отсим
порядком: 1) Відправить ся в місцевій церкві
служба Божа на інтенцию розвою товариства.
2) Відчитане протоколу з останних загальних
зборів. 3) Відчитане звіту люстратора Союза
ревізийного. 4) Звіт дирекциї за рік 1908. 5)
Розділ чистого зиску за р. 1908. 6) Вибір ревізийної комісиї. 7) Внесеня членів. На случай
браку означеного статутом числа членів від
будуть ся загальні збори того дня о год. 11.
з тим. самим порядком. — Рада Надзираюча.
— Зміни в староствах Намісник покликав
до служби в намісництві старостів: Владисл.
Скалковского з Ж идачева, Юст. Шведзїцкого
з Бохнї, Едм. Юристовского і Ж . Ж елеского;
поручив управу старосте: в Підгайцях секретареви Теод. Торосевичови, в Ж идачеві се
крет. Алекс. Де Льожови і в Цїшанові ст. коміс. Йос. Рібенбаверови; переніс, ст. комісарів
повітових: Викт. Маковецкого з Рудок до
Ж овкви, Брон. Виснєвского з Цїшанова до
Бродів; повіт, комісарів: Каз. Мілїньского зі
Львова до Бережан, Мел. Вайґля зі Львова до
Стрия; концепістів наміси.: д ра Альф. Галуш
ку зі Стрия до Мислинич і Фльор. Кемпіньского з Яворова д о ,Цїшанова.

Посмертні ‘ оповістки.
— Марин Шараневичівна, донька бл. п. про
фесора університету д-ра Ізидора Шараневича, упокоїла ся у Львові 2. лютого в 25. році
житя. Похорон відбуде ся в четвер 4. лютого
о 3 год. на личаківске кладовище. В. їй п.!

Втішив ся старий тим наймилїйшим
йому словом, поклепав єще сильнїйше мене
в друге рамено, пробурмотів медвежим го
лосом зірваним від вітру филь укохану рибацку нісоньку, кілька хвилин пошатав ся ще
довкола бовту, посадив рядом шістьох струн
ких молодих юнаків, мене біля себе... Орайті...
і помчались ми чайкою по морі. Що се за
гарне море було у тій хвилі. На зеркалї филь
горіли ще останні проміні совїчні, а в море
дивило ся ціле синєє небо, і бачило там ві
дай цікаві речи. На хвилю втихло усе довко
ла, лишень плюскаяя від весел несли ся 110
рожево-золотому зеркалї.
Ідем здовж берегів. Біліє небо на закоті
і поволи, непомітно темніє. Із сусїдної оселі
пливе під небесним простором звучний, празничний гомін вечірного дзвону на А ує Магіа.
Хрестить ся старий біля мене, та оба моли
мо ся кождий із нас у своїй рідній мові, а
він, як старозавітний патриярх благословить
свій човеь на щасливу дорогу і труд.
Вечеріє на правду. Із бовта на беріг ще
видно, як ярко палають огнища рибацких
хат, як снують ся якісь тїни біля полуміня,
жінки смажать рибу або сушать її у димі,
що огненними стовбами клубить ся понад
хати, та кидає іскорками на вітрі, та потім
розпливаєть ся по просторі, а іскорки вянуть
десь вище над ним.
На морі бере прохолода. Студеним ві
тром метані филї кидають ся попід човен,
що раз йде у гору, а другий раз у низшу якусь темну пропасть. Довкола ніч, чорна ніч.
Здовж берега темніють сьвітла огнищ, мовк
нуть стуки біля обійсть, гасне житє гамірне у
сні, лиш наші смоляки тріщуть і хитають ся
нерівним пяним сьвітлом, як конаючого глипаня
Мчимо ся тепер дуже скоро на повне
море, бо вітер жене нас, та не рука, лишень
парус працює. Бовванить ся вода, краяна дзюбом бовту, та пожирає страждуча вічно гаря
чі відпадкн смоляків. Мене переймає дрожанєм студінь і чую холод води на моїй одежи.
Черевики мої цілі у воді, що влила ся із мор
ених филь до бовта, та зрівнала його нефоремне дно. Старий задивлений в чорну даль
мовчить і пе випускає із уст своєї файочки.
З а хвилину завертає на мене свої дивні, ве
ликі, добрі очи, та нічого не кажучи, витягає
з під себе свій грубий тужурок і подає мені
його, щоби ним накрити ся, а другою рукою
прикладає мені до уст флящину з румом.
Пий сину, каже, се на морі бальзам, нектар,
бо инакше буде лихорадка. Не бій ся, каже,
се тобі тут не пошкодить...

*) Добре, готов, А11 гі^Ьі.
*) весло.
(Дальше буде).

В ость Курилло.

Письмо з Америки,
(Дальше).
Поглянув на мене старий протягло, недовірчиво, кинув очима від стіп моїх до голо
ви, покрутив білявим розчіхраним лобом; а я
тимчасом видістав лискучого пів-доляра із
мошонки і подаючи хотів говорити: се тобі
на тютюн, но старий в ту мить перебив мені:
Орайті1) і без того, сховай собі те для
тебе, а як хочеш, то їдь з нами, я тобі ‘не бо
роню, — як не боїш ся мене, бовта і веслованя, то сідай побіч мене, друк2) до руки і на
море; але пожди, каже, твої рученята за ніж
ні, відай при столику і при пері, но ліпше
дай спокій, сиди і некрути ся, бо гроздями
прибю до сидженя... тай зареготав ся мій
старий сердешньо, поклепавши мене сильно
по рамени.
— Не бій ся батьку, я вмію тихо сидіти,
побачиш.

Телеграми

С о їо ззеи т
в пасажи Германів
при ул. Соняшній у Львові.

Нова сензацийна програма
від І. до 15. лютого 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 НідН-ІЛе
представлене. Білети вчаснїйше можна на
бути в конторі ПльОна при ул
Кароля
Людвика ч. 5

ЗС. ^ІеЙахдобский
Дьбіб, пл. Халицка 7. (хад Централь,
кабархею).
Витягане, пльомбозанє, вставлюванє зубів
без болю.

Образи Шевченка, ко“

ско™:

Лисенка від 6 - 200 К. Фіґурки з гіпсу а 80 с
і 1-20 К. Краватки, ґердани, сорочки, фартуш
ки, шапки сокільскі-і козацкі, альбоми, перфуми, спинки, брошки і шпильки з гербом,
тутки і паперцї ріжного рода поручають. —
Склади „Сокільского Базару" у Львові і Стрию.

Товариство взаїмних обезпечонь

Дністер

9?

у Львові, при улицї Рускій ч. 20. (дім власний).
приймав обезпеченя будинків, всяних річий доманінпх і господарских, збіжа і паші против
шкід від пожару.
Шкоди лїквідув і виплачує .Дністер»
в найбільшою скоростию. Оцінка шкід відбу
вав ся в присутности 2 господарів членів.
Дотепер виплатив .Дністер» 15.885 відшкодовань в сумі вісім і пів мілїона корон.
Зиск по скінченім році звертав ся чле
нам. Звороти за р. 1906 і 1907 впноснаи п>
10 при.
Банк красвий у Львові і в Чернівцях, Ка
са ощадности у Львові, Руска ІЦадниця в
Перемишли приймають поліси „Дністра" при
удїлюваню позички.
На житє можна обезпечати ся через
„Дністер1* в Кранівскім Товаристві.
Аїенциї .Дністра» находять ся в кождім
місті і в многих селах; там. де вщ? не ро
бить инший аґент .Дністра», можуть пись
менні селяни старати ся о уділене аґенциї.
До тепер заробили аґенти 1,142.108 корон
провізні.
Фонди Товариства 31/12 1907:
К 1,003.364—
Фонд резервовий
613.720 —
„ резерви премій
50.939 —
„ спец, на звороти
3.437—
„ на ріжницю курсів
35.000—
„ резерви снецияльної
218.364- „ емерит. урядників
40.000—
иніні фонди заосмотреня

я д н я 2. лютого.
Вашингтон. Палата послів признала війСеляне! асекуруйте ся від шкід огневих!
сковому зарядови пів мілїона доларів кредиту
на проби з области воздухоплавства.
Відень. Угорский президент кабінету др.
ХТО
Векерлє буде нині на послуханю у цісаря. Се
себе
або
свої діти від
послухане має на меті представлене цїсареви
теперішного стану політичного на Угорщині
. | / _ 1|ІП1Л хрипки, катару, флєґми, закатаБілгород- Рада міністрів порішила заж а ІШ Ш ЛН ,, реня устної ями, коклюшу і гордати від скупштини 29 мілїонів денарів кре ляного кашлю хоче увільнити, най купує
лїкарско випробовані і поручені
диту на будову нових золїзничих шляхів.
КАЙЗЕРА
Царгород. ІІорозуміпє Туреччини з Ав
стро-Угорщиною зближає ся до доброго кінця.
Туреччина згодила ся вже, аби признане їй
відшкодоване виплачено в двох ратах.
з трема яличками.

Видає і відповідав за р едакц ию Семен Ґорук.

Згн5І-СагашеІІеп "*•

5.500

нотарияльно

потверджених
на то.

сьвідоцтв

Пачка 20 і 40 сотиків. Доза 80 сотиків. Можна

Зйугаки
і паперцї

можна набувати в „Сокільскім Базарі11 у Львові
і у всіх торговлях в краю.

дістати у всіх аптиках і дооґуериях.

З друкарні В. А. Шийковского.

