Ч. 17.

Львів, четвер дня 22. січня (4 . лютого) 1900.

Виходить у Ль-;зі що дня
крім неділь і рус :: сьвят
о о‘|, год. пополуд.і
Редаиция, адмінїстр^я і
експедиция »Руслана< прз ул.

Передплата
на «РУС ЛАН А* виносить:
в Австриї:

на
на
на
на

Оссолїньсних ч. 11. (партер)
(Фронт від ул. Тихої). Експе

цїлив рік . . . 20 кор.
пів року . . . 10 кор.
чверть року . о кор.
місяць . . Г70 кор.
За границею:

иа цілий рік . 16 рублів
або 36 франків
на пів року . 8 рублів
або 18 франків
Поодиноке число по 10 сот.

Річний XIII.

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

Парламентарне положене.

пранительство мав обминути нскравійші
заходи. На жаль однак не проявляв ся
нігде намір якогось спільного дїланя, а
з дальшого хаотичного стану треба би
дійти до вислїду, що парлямент втратив
довіре у власні свої сили і сим має тайне бажане, щоби лад був заведений позапарляментарним способом. Але найнебезпечнїйше було би, колиб роблено
заходи окупити ческу обструкцию уступками, бо такого поступованя Нїмцї не
стерпіли би супроти ніякої предлоги нія
ким способом*.

диция 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 стоі
ки. а в «Надісланім* 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по ЗО сот.
від стрічки.

появу, закоріненв божевільности, котра
думав, що тим політичним самоубийством
можна щонебудь реального зробити для
власного народу. Що се має значити,
коли на однім боцї напирав велика біль
шість палати, щоби заздалегідь полаго
джено удержавлене зелїзниць, для котро
го назначений речинець 1. цьвітня, а з
другого боку ті самі люди роблять все
можливе, щоби власне домаганв всякими
способами ударемнити! Але також прави
т е л ь к о обовязане хватити ся рішучих
способів, бо небавом опинить ся оно пе
ред питанем, чи не треба буде у-.сити §.
14-го. Така плавба без керманича, а по
кладане всіх надій лише на Бога, по
винна устати. Конференция предсїдателїв
клюбів, котра стілько разів добродійний
вплив зробила на дальше парламентарне
ведене справ, повинна тепер зібрати ся,
щоби ухвалити, чи, як і яким способом
мають бути поведені справи і яким спо
собом можна даяьше запобігти вмнловленю парламенту".

( ') В парляментарних і к полїтачних
круга оцїчюють сучасне положене вель
ми поважно. Цеиіяеііпаї;. Согг. з визнач
ної сторона нїмецкої подає ось яку оцін
ку: »Сучасне парламентарне положене
вважають зовсім справедливо з ріжних
сторін яко вельми невідрадне, бо оно
більше запутане як колинебудь перед тим
і змагав очивиднс до §. 14-го. Сподївають ся вправдї, що внесене язикових за
Посол С и л ь н е с т е р висловив ся
конів доведе до проясненя положена а
передовсім до рішучого дїлавя сторон- про п о л і т и ч н е п о л о ж е н е , що
ниців. Чи сї сподїваня справдять ся, оно тепер находить ся на вістрю. Полі
можна сумнївати ся. Але се вже при го- тичний крик заглушує всякі накликуваня
лосованю над розпорядимим фондом, ко розумних людий. котрі звертають бач
тре має відбути ся в четвер, виявить ся, ність на небезпеки, які насталиб з усучи парлямент з внесенем язикови^ зако ненбм парламентарної трибуни. Хоч пар
нів вступить на дорогу розмотана,, котру ламент в останних десятилїтях не здобув
вважає можливою, чи ні. ІІоаиция »роз- собі особливого поважаня, то після усу
лорядимий ф онд, сама про сеСцГнезнач нена иарлнмен!у^Ьооачалио небавом усі
на, одначе сим разом лравительстьо вва люди, яка шкода виходить для народного
З дневникарских вістий можна впев
жає її питанем довіря; наколи найде ся житя з того, наколиб не можна було
більшість для правительства, то можна се многих домагань,, жалоб, потреб і бажань нити ся, що парляментови грозить ческа
вважати проявою, що та більшість піде боронити з парламентарної трибуни. Коли обструкция. Наглих внесень ческих е
за правительством дорогою предложеного сегодня після досьвіду останних років, стілько на складі, що може се вистарним управильненя национального питаня. після довгого ще й до нині не усуненого чити на цілі тижні для спинена всякої
Се голосоване виявить, чи урядниче пра- панованя §. 14-го, висувають ся в самім роботи. Наслідком того правительстненні
вительство в своїм урядованю найде під парламенті сили, що змагають до похо предлоги не могли би бути полагоджені
пору в сторонництвах. На всякий спосіб ронена парламентаризму і тим самим до на час і тоді требаб ужити § 14-го. Щ о
повинна би державна рада сама з себе пускають ся політичного самоубийства, би дійти до скорого рішена питаня про
довести до пронсненя відносин, наколи то що треба в тім добачати хоробливу днепний порядок, треба би спитати, хто

Матерія» ж історії б ую п й оі Русі.
V.
Важнїйші праці Із. Воробкевича

в роках 1876— 1897.
(Дальше).
Ч. 23.
Із. В-ич про свої музик, занятя.

(Оригінал нїмецкий, мабуть з якогось ноданя).
Вже питомцем гр. ор, семинариї прова
див я семинарскии хор і як самоук (бо я вчив
ся науки гармонії з книжок, н. гір. Д-ра Ґустава Шіллїнґа і ин.) гармонізував старі цер
ковні мельодиї та заводив тим способом лад
у хоральних мельодиях, сьпіваних, як хто
хотів. З того часу походить кілька єольопісень і хорів сьвітского змісту.
Коли я був парохом у Рускій Молдавицї,
передав я консисториї одну литургію на 5 го
лосів, :отру потім і надрукував. Через те
звернув на мене увагу митрополит Евген Гакман і покликав мене до Черновець, щоб я
обняв науку сьпіву в духовній семинариї, ре
альній школі і гімназиї. Але щоби стати с та 
лим учителем, мусів я їхати до Відня і там
слухати викладів проф. Франца Крєнна про
гармонію і науку композициї. По іспиті, який
я зложив із знамевитим успіхом, став я 1868
дефінітивним, а що я був сьвящеником і по

кинув дуже добру парохію, то дали мені ранґу
і характер, плату і права до авансу такі, як
мали професори тодїшного богословского за
кладу.
Тепер настав для мене час дуже тяжкої
праці. Що сьпівати? Крім уривків одної литурґі.ї Дмитра Бортняньского, котру автор
скомпонував на мішаний хор. а еї, не пере
клавши на мужеский хор, сьшвав як раз та
кий хор, — се виходило дуже сьмішно, бо
низші голоси сьпівали нераз висше, як висші,
— крім цілком примітивних хорів одної румуньекої літургії, складеної з пестрих терце
тів, — крім кількох пісень, сьпіваних без нот
— а кождий сьпівак сьпівав так, як ему на
думку впало, — крім тяжких друкованих кон
цертів Бортняньского, Давидова і и., котрих
ніколи не сьпівано, — иньших підручників до
науки не було. Тут треба було скоро зарадити.
Що було добре, я упорядкував після всіх
правил науки гармонії; що було нездале, я
викинув і сам компонував, чого недоставало.
Так повстали з часом мішані, для мужеского
хору призначені літургії, разом 20 то в церковно-славяньскій то в румуньскій мові —
з них доси 8 вийшло друком. Про мої безчисленні имни, псалми, пісні при похоронах і т. п.
не хочу й говорити.
З а короткий час підніс ся хоральний
сьнів церковний не лише тут у Чернівцях, але
і в краю, бо і народні школи: дістали легкі
лїтургічні пісні. Таким способом мої компо

зициї причинили ся не лише до того, що Бога,
се жерело всяких ласк, величають добірними
піснями, але в цілім краю через те релігійний
змисл виблагороднїв і зросло уподобане до
красного. Я нераз чув на селі у церкві, як
школярі і нарід сьшвав мої лїтургічні пісні —
се мені нагорода за мою 25-лїтну працю, я був
щасливий і переконав ся, що мій засів приніс
уже богаті жнива. Мої румуньскі церковні
пісні сьнівають радо у Семигородї, Банатї, в
Румунії, а церковнс-славяньскі у Галичині
і Сербії, — на се доказ ріжні подяки, похвали
та замовлена композиций.
Наші народні школи не мали для науки
сьпіву жадних сьпіванників, тому я видав для
школи збірники пісень (1868) по руски і румуньски, а в р. 1569 по нїмецки — а сі книж
ки можуть сьміло стати побіч иньших книжок
шкільних. Щоби шк'льна молодїж мала звідки
вчити ся сьпіву, видав я легко зрозумілу
книжку „А ІІ^етеіпе МиеікІеЬге", що вийшла
вже двома накладами, а моя „Е іетепіаг-Н агтопіеІеЬ ге" вже давно розійшла ся.
А що я маю казати про мої сьвітскі
композициї? З руских появило ся кілька
в «Кобзарі* (Львів, 1885), у «Боянї* Віктора
Матюка (1885), у львівскій «Музикальній біблїотецї«. Надрукованих, але загально знаних
кантат, пісень, хорів, сольо-сьпівів і сольоквартетів є у мене сотками. На всіх концер
тах, роковинах, комерсах і т. п. можна поЧути
мої композициї. Сьнівають їх і над Дунаєм
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мав уступати, чи правительство чи держ.
рада? Після всякої імовірности питане се
рішилоб ся на шкоду держ. ради. На
тих отже, котрі спинять законодатму ро
боту держ. ради, спала би одвічальність
за розбите першого парламенту опертого
на загальних виборах.
Якнебудь одначе нїмецкі дневники
такі наміри приписують Чехам, треба ще
виждати, чи справді они думають дово
дити до крайности. Можливо, щ о . Чехи
не бажають війни, а лише змагають до
часткової мобілїзациї для залякана Нім
ців і правительства. Вже сама пора предложеня наглих внесень вказує, що Чехи
мають на думці близшу ціль, бо для
спинена правительственлих предлог ще й
за два тижні булаб пора на наглі внесе
на, щоби погрозити правительству, котре
в середу внесло предлоги язикового закона і поділу краю на округи.
Я к з телеграфічних вістий можна
впевнити ся, відбула ся на мінїстерскій
раді в суботу і в неділю при розправі
над згаданими предлогами завзята бо
ротьба між мінїстрами-земляками Ж а чк о м і Ш р а й н е р о м , а для під
держки свого міністра в сій боротьбі ви
сунули Чехи наглі внесена.
З другого боку знов бачать Чехи,
що всі Німці згуртували ся проти них,
щоби поборювати їх змаганя, щоби скрі
пити становище нїмецкого м’нїстра-земляка на раді міністрів. Німці хотяїь також
стати рішучо проти правительства, наколиб оно бажало робити які устуї ки в
користь Чехів.
В хвилі’ коли се пишемо, зложить
правительство предлоги язикового закона і окружного поділу на столах по
слів і зазначить своє становище. Послам
буде дана спромога кількадневною пе
рервою роздивити ся в тих предлогах, а
коли палата приступить опісля до даль
ших обрад, тоді виявить ся, чи Чехи
дійсно мали на думці обструкцию, тоді
рішить ся дальша доля держ. ради.

і над Днїпром, у Сербії, в Галичині і иньшими
сторонами.
Я Русин, але притім правдивий Букови
нець; знаю румуньску мову і компоную також
румуньскі пісні. І в Румунів займаю я, як му
зик, зовсім поважне місце, — а навіть зачи
сляють они мене до своїх перших музиків.
Кілька моїх румуньских пісень друкувала часопись товариства »8осіеіаїе репіга сиііига
ні 1іїегаіига«, иньші друкували ся окремо у
Кбйег-а в Липску коштом товариства „А гтопіа“. На румуньских концертах сьпівають мої
пісні дуже радо; їх ножна почути у Відни,
в Букарештї, Чернівцях, Ясах, Кронштадті і и.
Також уложив я богато німецьких пісень
(друкували ся у часописах >ВисЬи,а1<1< і и.);
сьпівають їх дуже радо; н. пр. ІЬг Ьіаиеп Аи£ЄЇ1 і и.
Про музику театральну не хочу й гово
рити, бо прийшло би ся писати зо два дні,
як би хотіти докладнїйше що сказати. До
всіх моїх мельодрам і опереток написав я
сам музику, котру у руских часописах дуже
хвалили. І до чужих праць, яких з 15, напи
сав я музику.
До якої народної школи вступлю, всюди
почую мої лїтурґічні і сьвітскі пісні. Се мені
нагорода, що я дїточі серця музикою ублагороднив, — не надармо я та не без цїли жив
на сім сьвітї.
1890.
(Дальше буде).

ляка тілько для того, бо він сином Єронїма Аноніма; за почином о. Гмитрика
постягано в члени „Ризници" обох Мар
Від часу до часу в часописах на кових, Владимира Дудихевича, Лисковацших москалюшків появляють ся плакси кого, Мончаловского і много-много инчих
ві дописи з наріканями на >українцоф«- москалюшків, які в товаристві для виробу
сьвящеників, що через них упадав >06- і продажі церковних риз не мали жадного
щество Рьізница* в Самборі, бо они яко діла За тоє довго мірковано в дирекциї
глухі і сліпі на.„стони і вопль" вдовиць над тим, чи приняти в члени товариства
не хотять своїми грішми підпирати „об- сьвященика-народовця, скоро добре була
щества". При тій случайности нападав ся, відома его мапкз, ба навіть відмовлювано
на ріжних сьвящеників народовців, де- такому вступу в товариство, про що най
нунциюючи їх за несповнені провини пе ліпше засьвідчать о. Онуфрій Гадзевич та
ред властями духовними і сьвітскими. о. Моссора. Чи годить ся нині нарікати
Таку погану допись „письмо отч» Самбо- на народовців на стовпцях »Галичанина«,
р а“ мали ми случайність читати в ч. 5. що они без серцн, без чувства, запеки„Ґалїчанїна“ с. р. Будучи докладно обі козарлюги в реверендах не мають зглязнаним з основанєм і розвитком »Ризни ду на стони і плач вдів і сиріт, скоро
ця*, я позволю собі -забрати голос на »Рьізница« проганяв з свого порога на
картках Вашої цінної часописи, щоби родовців ? Ми знаємо, що ресипіа поп оіеі,
прояснити се, про що ріжні люди всяко але народовці навіть сьвященики не д а
говорять та пишуть.
дуть свого гроша но тое, щоби маститий
Думка основаня товариства для тор- батюшка гуляв собі по „русски" та висговлї і виробу церковних риз зродила ся магував народовецкого духа московским
в р. 1882 між питомцями духовної семі кнутом.
нариї в Перемишлі. Случай схотів, що
До якої скаженини Дійшла загони
двох товаришів з семінариї знайшло ся стість в »Рьізници«, можна пізнати з то
в Самборі яко еотрудники при парохі- го, що на останних зборах сам столп та
яльній церкві і они своєю постійною пра і батько по плоти московщини в »Ризни
цею при підмозі молодих, сьвідомих ци* луснув книгами о стіл та загрозив
своєї цїли сьвященикіз-народовцїв осну резиґнациею, коли, збори не згодили ся
вали намірене товариство. Кілько працї і на вибір до надзираючої ради Впр. о.
здоровля а навіть днів житя поклав на Зубрицкого, крилошанина з Перемишля.
жертвеник того товариства бл. п. Теодор Однак се не перешкодило стягнути пе
Ріпецкий, перший вго директор і душа ред загальними зборами >мноґонадейную
товариства, знає тілько той, хто з ним маладьож* на коритар >Рьізници«, уста
жив, стикав са, та бачив вго муравельну вити її по заулках з величезними дручроботу. Однак чоловікова тому в вго зма- ками, щоби в разі потреби на коменду
ганях і праці справді провідником була напала на народовців, наколи би они
думка, помочи не тілько вдовам і сиро взяли верх, та порахувати їм добре ребра.
там по руских сьвящениках, але кождій Правда, нема що казати, добра, мудра і
рускій людині Прото покійний довгі лї солідна аґітация, щоби народовці підпи
та в товаристві трудив ся за дармо, не рали своїм грошем »Рьізницу»!
побираючи жадної платні, сам їздив з
(Конець буде).
виробленими церковними річами до Пацлавскої калььариї на відпусти, щоби їх
добре продати, сам сидів до півночи в
робітни, складав річи, материї, опанову
вав їх та висилав по провінциї. Така
праця підорвала вго здоровлв і він під
її тягаром зійшов у могилу.
Австро-Угорщина.
Згадати належить, що бл. п. о. Тео
дор Ріпецкий сам зачисляв ся до москво
Недільна рада міністрів полагодила
філів, однак не робив ріжницї ніколи чи вкінци язикові предлоги так, що внесене
то при принятю в члени, чи при приня- закона в палаті в день 3. лютого не під
тю робітниць товариства; про его же то лягає сумнївови. Бар. Бінерт був в по
лерантність та безсторонність найліпше неділок на специяльнім I і/, годиннім позасьвідчаа се, що діти его е хорошими слуханю у цісаря в справі одержана
народовцями.
вступної санкциї язикових предлог. Дне
Тим часом до Самбора переніс ся вники подають, що на послїдній ряді мі
на ґімназияльного катехита о. Ілярий ністрів відбула ся дуже оживлена розпра
Гмитрик з Сянока і сей нетерпимий, за ва а мінїстри-земляки др. Ш р а й н е р
горілий фанатик-москаль став ся лихим і др. Ж а ч е к поставили ряд засторог
духом товариства. За его дирекциї та за і протестів. Др. Ш райнер запротестував
его намовою иеремінено назву товариства особливо против тих постанов, після ко
на кацапску »Рьізница«. А коли до то трих ческий язик одержує у внутрішнім
вариства поволи, але постійно зачало при урядованю частину щ а в предвиджених
бувати більше
членів-народовцїв, сей в розпорядках Штремаера; дальший про
маститий батюшка" постягав одного разу тест відносить ся до поділу Чех на язи
від своїх знакомих і незнакомих членів кові округи і до того, що урядники, ко
до 90 повновластий перед ваг. зборами, трі володіють обома язиками, мають одер
які давали ему 90 голосів, стягнув на жати специяльні додатки, позаяк та п о 
загальні збори всі робітниці, яким нака станова виходить в хосен виключно уря
зав вписати ся в члени товариства та іти дників Чехів. Протести д-ра Ж ачка є ще
сліпо за его проводом при голосонаню. острійші. Мінїстер запротестував проти
А заволодівши тим способом загальними поділу на округи, позаяк такий поділ на
зборами, викинув від разу невигідних лежить виключно до компетенциї ческого
народовців з надзираючої ради, відсудив сойму, против уділена певних прав нї
їх від впливу на діла і розвиток товари мецкого протоколованя ческих подань
ства та став сам „царствующим" та „го- нїмецкими урядниками, а також зробив
сподарствующим" божищем. Від сего ча деякі застороги що до национального по
су почало ся варити в товаристві як в ділу урядників.
кітлї; однак >царствующий« не позабув
N. Кг. Ргезве стверджує, що ческі
на свою маститість, постаравши ся о у- круги рішили ся внести в середу ряд
хвалу для себе прехорошої платні пере- дальших наглих внесень і розпочати об
висшаючої 3000 К, на рік за три годин струкцию. Після донесень Піе 2еіІ, не
ки дневного барашкованя в „Ризници". застановляло ся ще правительство над
За его почином постановлено третим ди дальшим своїм поступованем і хоче ви
ректором „Ризници" цілковитого інваліду ждати становища, яке займуть сторонтак тілесного і душевного о. Гіполіта Хи- ництва.

Допись з Самбірщини.

Політичний огляд.

з
В міністерстві війни зачали ся в по
неділок наради з представниками міні
стерства краєвоі оборони і ИНШИХ, від
носячі ся до нового війскового закона.
Напади на нїмецких студентів на Перекопах в Празі поновляють ся, як лиш
котрий з них там зявить ся. Кілька осіб
арештовано за нанастованв студентів і за
ставлене опору поліциї.

довготревалими оплесками. До Ексц. Митро
полита промовив на естраді др. Евг. О з а р 
к е в и ч , витаючи бго сердечно і дякуючи за
прияву на конгресі. У своїй промові бесідник
зазначив, що Ексц. Митрополит відносив ся
завсїгди прихильно до тов-а «Просьвіта» і
в агалї до просьвіти нашого народу. Доказом
сеї гірихильности е також загощене на кон
ґрес. Просимо о благославеньство Ваше, Ексцеленцие, для учасників сего конгресу- — кін
Заграниця.
чив бесідник — і просимо на дальше заховати
В е л и к и й в е з и р повідомив де наше товариство у вселаскавійшій своїй ояких дипльоматів, що остаточне полаго піцї.

джене справи австро-угорско-турепкої угоди не стріне ся в Царгороді з ніякими
перепонами. КогсМеиійсЬе А11§етеіпе
підносить, що чим скорше сн угода на
ступить, тим більше буде се пожаданим
в інтересі проясненя політичної ситуациї
на Сході. Противно, сербска часопись
„Правда" подає вість, що боснїйскі емі
гранти в Царгороді заложили протест
проти сеї угоди і вручили парляментови
відповідні резолюциї. В сих резолюциях
протестують они рівнож проти нонеденя
инших держав, які згодили ся на такий
„торг" між Айстро Угорщиною а Туреч
чиною.
Відносини між Б о л г а р и е ю і
Т у р е ч ч и н о ю доси не змінили сн в
нічім. К і я м і л ь -б а ш а висловив внрандї надію, що удасть ся справу повести
мирною дорогою, одначе орґан Молодо
турків, ЗсЬигаі Ц т т е і заявляє, що або
Болгарин згодить ся на домаганя Туреч
чини, або буде мусїло наступити урегу
льоване границь. ІІриняти таке відшко
доване, яке жертвув Болгарин, булоб пониженвм народного достоїньства. Також
в парляментї панував на останнім засїданю настрій ворожий Б.лгариї. З сеї
нагоди замічає ВеісЬврозі, що се високопарне манїфестоване народної самосьвідомости зі сторони Мо одотурків відби
вав ся дуже сумно на невідрадних внутрішних відносинах, які запанували в Т у 
реччині.
Б м о н а с т и р с к і м і с к у т а рс к і м в і л я е т ї проявив ся протидер
жавний рух. Також в середущій Арабії
панує ворохобня, хоч після останних до
несень шейк І б н - Р е н ш у побив по
двомісячній боротьбі претендента І б н С у а н а.
•
Цікаво, що Молодотурки добачуючи
марево реакциї в ухваленій радою міні
стрів титулятурі „Цїсарска армія і фльота“, замість „осьманьска", виступають
остро против неї, заявляючи, що ся „европейска“ назва не відповідає зовсім
турецкому народови.

Ирвсьвітвв-ековмічив коїїрес.
Замкнене конґресу.

Вчера о год. 4.30 по полудня зібрали ся
учасники конґресу в салях „Рускої Бесіди" на
загальне засїданв. Явило ся поверх 300 осіб,
яких льокаль »Бесіди» не міг помістити. З
тої причини збори перенесли ся до »Сокола»
в домі «Дністра», де заповнили салю битком
по береги.
Засїдане отворив містоголова «Просьвіти»
др. Евген Озаркевич і зарядив голосоване над
резолюциями референтів, принятими на засїданях секций. Секретарі секций відчитували
резолюциї, які принимано гуртом по черзі з
кождої секциї. Відчитуване резолюций трива
ло близько дві години. Обнимають они проект
дальшої праці на всіх областях праці для руского народу в Галичині. Короткий перегляд
резолюций подамо в найблизших днях, вирочім будуть они печатані в пропамятній книзі
зі всіма рефератами і звітом з конґресу.
Підчас відчитуваня резолюций прибув на
конґрес Ексц. Митрополит Ш е п т и ц к и й .
Достойного гостя приняли зібрані грімкими і

На се иривитане, висказане зворушеним
голосом, відповів Ексц. М и т р о п о л и т , що
цілим серцем солїдаризує ся з тою акциєю і
тішить ся, що конґрес заняв ся культурними
справами в хосен руского:народу. Культура се
сила, а тим кріпкійша, вели оперта на еконо
мічній підставі, якою заняв ся сей конґрес.
Можна радіти, що руска інтелїґенция сходить
ся на раду для добра селяньства. Богу дяку
вати, що «Просьвіта» взяла ся до сего вели
кого діла. Для духовеньства ся акция піднята
около подвигненя селяньства, є симпатична і
духовеньство уділить сій праці своєї помочи.
З сим конгресом починає ся нова доба, ко
тра рускій справі принесе великий хосен.
Отеє зміст промови Ексц. Митрополита,
яку зібрані приняли одушевленими оплесками.
Потім наступило відчитуване дальших
резолюций; предеїдатель уділив ще голосу го
стева з України, д. Миколі Левитскому, який
пращаючи іменем гостин з України конґрес,
заявив з одушевленєм, що радіє культурною
працею галицких Українців, які далеко посту
пили на всіх царинах народного розвитку.
По відчиташо привітних письм і телеграм,
які наспіли на конґрес крім відчитаних при
отвореню конґресу, забрав слово др. М. Коцю
ба, Генеральний секретар конґресу, пращаючи
зібраних. Бесідник з видимим зворушенвм
перепросив зібраних за недогоду з причини
браку відповідного місця на приняте всіх учасників. зазначуючи, що може при найблизшім конгресі буде вже своя хата. Перепросив
референтів, що задля браку часу не всі мо
гли відчитати свої реферати.
Сей конґрес, говорив бесідник, научив
нас много і показав, .що в нашім народі
е заступлені всі галузи знаня, що є специялїсти в кождім напрямі праці наукової і ф а
хової. Дальше звернув ся бесідник з словами
пращаня до мужиків, вкавуючи, що всі праці
конґресу стреміли для їх добра. Подякував за
участь в конгресі інтелїґенциї з Галичини і
щирими словами зложив подяку гостям з України за приїзд до Львова та висказав надію,
що на будучий зїзд прибуде їх ще більше.
Дальше зазначив бесідник, що на жаль, не
можемо попращати наших братів з угорскої
України, не прибувших з політичних зглядів.
Потім подякував Ексц. Митрополиті Шептицкому за участь, за дотеперішну поміч „Просьвітї" і закінчив висловленем надії, що при
дальшій просьвітній'і економічній праці, дасть
Бог, доведемо до щастя вільної, єдиної РусиУкраїни.
По промові зібрані відспівали народний
гимн „Ще не вмерла Україна", почім предеї
датель др. Евг. Озаркевич оголосив, що кон
ґрес замикає.

Просимо

« ін ш ії

передплату.

Н о ви н к и .
— Календар. В ч е т в е р : руско-кат.: Тимотея ап.; римо-кат.: Вероніки. — В п я т н и ц ю : руско-кат.: Климентия сьвщм.; римокат.: Агафії м.
— Москвофільский зїзд відбув ся вчера у
Львові дуже бурливо. Дудикевич і пос. Марков, щоби обезпечити собі більшість, видали
„истинно-русскимт. юношамть" карти вступу
до салі „Народного Дому" зі своїми підписа

ми. „Юноша" Мохнацкий виступив з обидною
промовою не лише против «старих», але й
против еписко:ату та духовеньства взагалі.
Вислїд буч, у< гроюваних „юношами" під по
кровом Дуди евича і Маркова є такий, що
«старі» задумали викинути зі всіх позиций
Дудикевича, про якого мали вже в соймі на
году пересьвідчити ся, що він до становиска
голови клюбу москвофільских послів не доріс.
Збори були ведені в такім тоні, що заносило
ся хвилями на „истинно-русскоє мордобитіе"
і коли сим разом „юноші" не довели до него
то не лише тому, що деякі „старі" прибули
на збори з револьверами, але й тому, що ці
лий ряд поліциї кружив біля „Народного До
му" і по коритарях. Поліцая мала велику утїху. Про збори подав „Галичанина." вістку,
яку на сім місци репродукуємо: „Изт. собранія мужей д о вір я. К акь извістно, сегодня,
2. н. ст. февраля, должно било состоять ся
собраніе мужей дов'Ьря руеско-народной пар
тій. Не смотря на то, что по закону на того
рода собраніяхт» могуть участвовать только
люди, нриглашенньїе „Народньїм'ь Сов'Ьтом'ь"
и внесенньїе вт» СІІИСОК’Ь приглашенньїх'ь, нЬкоторне гг. привели с ь собой масу неприглашенньїхт. лиці. сгь ц ілью поддержанія своихт.
личньїхт» замислові, и майоризаціи пригла
шенньїх'ь мужей дов'Ьрія. Зто обстоятельство
визвало огорченіе бреди приглашенньїх'ь нашедшее вираженіе вт. заявленіях предсЬдателя парламентскаго „Русско-народнаго Клу
ба", о. сов. Давидяка, и сеймоваго „Русскаго
Клуба", о. маршала Колпачкевича, заявивших!»
рЬшительньїй протесті, противі» такого противозаконнаго дій ствія. Вт. виду такого по
ложеній дЬлт. отчетн о діятельности парламентарекаго и сеймоваго клубові, будутт. напечатавн и разосланьї всЬмть мужамі. довЬрія. П ослі заявленаго протеста члени парла
ментскаго „Русско-народнаго Клуба" и сеймо
ваго „Русскаго Клуба" а именно депутати:
оо. Давидякт. и Колпачкевич-ь, гг. дрт,. Ко
роль, Куриловпчт», д -ри Глібовицкий, Ганчаковский, Криницкій и Трачт. виш ли изт. собравія. Послові, гг. Крьісоватого и МиронюкаЗаяч укан а собраніи не било".
— Торгованє виборчими голосами. «Канад.
фармер» дорікає канадийским Русинам, що
они при останних виборах президента Канади
продавали свої голоси консервативній партиї.
З а се не вянуе він Русинів, які не отрясли ся
ще з виборчих звичаїв галицких, але звалює
вину на Анґлїйцїв за те, що купували голоси
у наших переселенців.
— Жнива в Австриї. Австрийске' міністер
ство рільництва оголосило вислїд жнив голо
вних збіж’ в Австриї, зібрані на підставі уря
дових статистичних дат в 1908 р. Після того
звіту з цілої управної поверхні в Австриї т.
8н. 10,624.852 гектарів припадав 61% т. зн.
5,567.945 гектарів під управу пшениці, ячме
ню, жита, вівса і кукурузи. Той обшар дав
такі висліди в жвиві: Пересічно від 1898 до
1907 р. видаток пшениці виносить 13-5, жита
212, ячменю 153, вівса 191, кукурузи 4 міл.
метричних сотнарів.
— Темні хмари над Полтавою. Про конституцийний рай в Росиї пишуть до київскої
„Ради": Залягли над Полтавою темні хмари
і що далі то все темнїйшають, все більше при
гнічують полтавского „обивателя", а Україн
цям зовсім не дають дихати. Полтавска адмінїстрация очевидно поставила своїм завданєм
знищити в Полтаві все, що тільки має на со
бі ознаку україньства. У нас в ґазетї недавно
була звістка про те, як в Полтаві з наказу
поліциї знято в книгарні плякат з оповісткою
про україньску граматику, а отеє прийшла
звістка, яка виразно сьвідчить, що Полтава
опинила ся в такому становищі, якого она не
знала і за гірких доконституцийних часів. М.
Лисенко хотів уладити в Полтаві україньский
концерт і почав робити відповідні заходи.
Складено було програму і піблано до полтавскої адмінїстрациї з проханєм про дозвіл.
Проґраму і афішу як звичайно, написано україньскою мовою. Але те, що в инших місцях
є річ звичайна, для Полтави може бути на
стільки незвичайним, що тамошня адмінїстра.

4
Чуєш сину, каже задавлений в чорну
даль моря, що страшило бовванами, там ... там
далеко за тим морем була моя вітчина, рід
ний край, своя хата, ...на скандинавських островах гуляв я хлопцем... вмерла мати най
перше, розпив ся потім батько, оженив ся
другий раз і вмер а мачоха із хати прогнала,
казала йти хоч би і на кінець сьвіта, та й
літ тому багато назад поїхав я аж тут і хвала
Богу добре мені, є хата своя, діти добрі, тут
двох ще синів і двох зятів, а сей унука, та й
у хаті осталось кількоро, бо то знаєш, в нас
цілий добуток се здоротенні руки до праці...
Як раз кінчив старий своє оповідане, ко
ли озвала ся тримбіта, гуртуюча бовти у три
кутник. Наш бовт заияв місце на передї. За
сяли сьвітла від нових смоляків, залунала
сильна пісня по морю і начали рибалки спу
скати сїти. З якою се відбуло ся зручностню
—годі мені змалювати. — І повільно норушаємо ся трикутником в перід. Дивлю ся на
годинник —• впів до першої з півночи. Три
кутник що раз повільнїйше посуваєть ся, вкінци стає. Як на ґенеральске командо витя
гають рибалки у гору сїти, наповнені ріжнородною рибою. Риба на дно бовтів, сїти у гору
і знова на діл у море. І так повтаряєть ся се
кільканайцять разів. Трета година з вчасного
рана. Риба плаває, Оєть ся, граєть ся, пробу
джена зі сну біла моїх ніг, а є її багато, ду
же. Старий обнимає керму усіх бовтів з пово
ротом, Орайт!... повертаєм...
Ну! знаєш, сину, з тебе сщасливець, бо
зі собою щастя людям приносиш, каже, вже
давно так вчасно не вертали ми з повними
бовтами, хай і тобі на твоїй дорозї так ща
сно завсїгди буде, як нині нам вертаєть ся до
дому... і знова стиснули ми наші долоні Дай
Біг і тобі, докинув я.
Відізвало ся море гуком до раня встаю
чих з просоня филь. Рибалки співають весе
ло до білявого сходу, а весла лишень тріщуть
у їх руках і розплюскують каплями воду по
одежи.
(Дальше буде).

ция заявила, що „в-ь П олтаві такого язьіка(!)
не знають и не разберут-ь". Переклали афіш
на росийску мову і понесли. Прочитало на
чальство і заявило: „надо представить текстть
упомянутьіх'ь стихотпорепій з-ь разріш еиіем'ь
драматической цензурні". Пробували було до
вести начальству, що на вірші драматична
цензура не дає свого дозволу, бо се до неї
не відносить ся, але оно й слухати не хоче
— або давай цензуровані вірші, або вичеркни
літературний відділі Що маєш робити! Помір
кували, поміркували та й викинули літера
турний відділ. Най уже що буде, то й буде,
аби хоч не даремно турбували ся. Понесли
афіш з самою музикально вокальною части
ною. Від упорядчика концерту знову потребувано ноти „ра ріш енньія драматической цензурой". Сі неможливі вимоги примусили вда
ти ся до висшої інстанциї, але й там не по
щастило — потребувапо всі тексти з нотами
на розгляд. І се зроблено — зіставало
ся тільки, щоби підписати афіш, бо наближав
ся вже день концерту, а про нього ніхто й не
знав. І от в останній день перед концертом
полїцмайстер відмовив підписати афіш. І з
якоїб ви думали причини? А причина досить
проста: — У меня н-Ьт-ь времени подиисать
афишу — заявив полїцмайстер Іванов, пере
ведений з Кременчука в Полтаву після того,
як в Кременчуці відбув ся жидівский погром.
Концерт відложено (я не кажу, вже „україньский“ концерт, бо се страшне слово було вичеркнено на афіші) і не відомо, чи доведеть
ся таки Полтавцям витати в себе славного
україньского композитора М. Лисенка. Тяжким
сумом обгортає душу, коли бачиш, що се ро
бить ся саме там, де так велично вшановано
память творця україньскої літератури Івана
Котляревского, де заложено міцний ґрунт в
україньскій архітектурі збудованєм величнього україньского будинку ґубернского земства.
Люди з чужих країв приїздять до Полтави
нодивити ся на велику творчість україньско
го люду, а для полтавскої адмінїстрациї не
«ствує нї україньский люд, нї україньска мова.

Тижневим звіт

Торговельної і промислової палати
про ціни збіжа і продуктів у Львові
від 24. січня 1909 до З і. січня 1909:
за 50 клґ.
Пшениця . . . .
• 11 20—11-50 К
Ж ито
. . . .
• 9-70— 10 00 К
Ячмінь броварнянин • 755 — 8-75 К
Ячмінь на пашу •
• 7-30— 7-60 К
• 7-60— 8 00 К
О в е с ..................................
• 0 -0 0 - 0-00 К
Кукурудза
Просо
. . . .
. 0 00— 0 00 К
• 10 00—11-50 К
Горох до вареня •
. 0-00— 000 к
Горох на пашу
Бобик
. . . .
• 7 1 5 — 7-45 К
. 70-00—78 00 К
Конюшина червона
. 4000—52 00 К
Конюшина біла
• 7000—80 00 К
Конюшина шведска
. 30 00—35 00 К
Тимотка . . . .
Ріпак зимовий
• 14-00— 14 25 К
Насїнє конопл.
• 8 -5 0 - 8 75 К
Хміль
. . . .
• 22-50—3200 К
Насїнє льняне
• 10-25-10-50 К
Льнянка
• 10 00-10-50 К

С оїоззеит
в паеажи 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 представлена о 4. год. по
пол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідН-ЬНе
представлене. Білети вчаснїйше можна на
бути в конторі Пльона при ул
Кароля
Людвика ч. 5

Образи Шевченна,
Лисенка від 6 - 2 0 0 К. Фіґурки з ґінсу 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. —
С клади „Сокільского Базару" у Львові і Стрию.

— Я. Гетьманчук.

*) Осип.
— Підморске землетрясенє. Вегі. Та^еЬіаП
доносить з Риму, що онодї заскочило землетрясенє пароплав „Ґалїлєї" в дорозі з Палермо
до Неаполя. Пароплав почав нагло крутити ся
в колісце і трясти ся так. що подорожні не
могли встояти на місци. По чверти години
з д н я 3. лютого.
море успокоїло ся. ' З подорожних ніхто не
Відень 3 огляду на намірену обструк
потерпів нещастя. Здає ся, що се був вибух
цию Чехів в парламенті мінїстер-земляк Ж а
підморского вулькана в глубинї кілька сот ме чек хоче подати ся до димісиї.
трів. Бож землетрясенє на мори не дало би
Відень. На нинішнім засїданю палати по
ся так відчути.
слів мін.-през. бар. Бінерт промовляв за вне

Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1908.

Телеграми

Д о Л ь в ов а

(Дальше).
Послухав ся старого, і не жалію, бо в дїйстности розлило ся теило по моїм тілі, устунили дрожаня завдяки опіці старого, котрий
почув до мене сердешню симпатию, як би ми
знали с-5 Бог вість, як здавна.
З а хвилину каже знова: моє імя Дзяв ’),
а твоє... питаеть ся... Моє, відповідаю, таке...
Гм... гм... бурмотів старий під носом... і
твоя мова не така, як в нас, ...і ...імя твоє не
чуване в наших сторонах ., але то все одно
усї ми там із гори, та рівні тут на'землї... дай
руку хлопче, а не гнівай ся сину, що тебе так
кличу... бо... я... бачиш, вже нпд гробом, а ти...
ти... єще міць віку можеш прожить...
І сплели ся наші руки зі собою, його
стара поморщена, почорніла із праці і з'житя,
а моя. білява, що вміє лишень пиеати те, що
прийде на гадку, але в тім тисненю рук я
відчував щось більше, як хвилеву симпатию,
се було моє глибоке пошановане для його
старости і благородного серця, а у него щире
батьківське чуття для чужого сина, якого у не
волі плекала мати.

В обструкциї брали участь всі ческі сторонництва.
Білгород. Міністерство війни замовило в
нїмецких і фравцуских фабриках 200 м ат и
нових карабінів під уеловиною як найскоршої
достави. Сербія закуплює в Росиї велике чи
сло коний.
Каїро На вчерашнім засїданю єгипетско
го зібраня народного зажадало утвореня пчлати послів по думці предлоги законодатної ра
ди з грудня 1908 року,

З доходу сеї фабрики йде 35% на бу
дову церкви в Сеняві, 10% на школи і бурси
тов. педаґоґічного, а 5% на сироти і вдови
по сьвящениках.
Держім ся поклику:
Свій до свого!

І

Видає і відповідав за редакцию Семен Ґорук.

Кутки
можна набувати в „Со, }
_ кільскім Базарі" у Львові
1 паперцї і у всіх торговлях в краю.

ПО
пол.

5-50
725
—
7.20
8-07
—
5-40
—
7-29
7-29
800
800
7-Ю
826
7-10
8-15
5-50

8 55
9-50
—
1200
—
—
—
10.20
11-43
11-43
10-30
10 30
1240
115
—
—
7-25

130
—
1-ю
245
205
—

701
701
—
7-51

11-40
—
—
Т-

відходять до

р ан о

К ракова
К ракова
Р яш ева
П ідвол очи ск
Ч ерновець
Ч ерн овец ь
С ган и сл ав о ва
К олом иї
С трия
П устом и т
С ам бора
Л ю біня
Рави рускої
Янова
В рухови ч
В р ухов и ч
Зи м н о ї води

350
—

веч ер

В
но чи

__
350
3 50
2-00
200
4-50
500
12-40
—
1-10

5-45
8-40
__
5-40
5-57
—
__
__
—
__
__
9-Ю
__
9-25
4'50
—
5-45

__
11-00
11-ос
9-Ю
__
__
10-101
8-20
—
9-50

2 00
200
12.54
12-54

515
5’15
—
3-44

10 12
10-12
8-31
8-34

п еред
по
веч ер
пол. полуд

В
ночи

8-25
8.40
__
10-40
9-35
—
__
__
—
—
9 05
905
1105
915
11-05
—
8-40

11.15
1245

9-50
2 30
10 30
9-30
12 20

На Підзамче:
3
„
„
„

П ід в ол очи ск
Б р о д ів
К урович
В ин ник
З і Л ьвова

і

Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках
торговлях і крамницях лише туток і паперцїв
з першої галицко-рускої Фабрики Евгека Бідїньского в Збаражи.

п еред
пол.

К ракова
К ракова
Ряш ева
П ідволочи ск
Ч ервовец ь
Ч ер н о в ец ь
С тан и сл ав о ва
К олом иї,
Стри я
П устом и т
С ам бора
Л ю біня
Рави рускої
Я нсва
В рухович
В р ухови ч
З и м н о ї води

Бость К урилло.

Письмо з Америки.

рано

приходять 3

620
640
—
—
—
7-30
7-30
6-00
600
614
6-58
7.21
6-14
3-50

2*45
612
з-зо
2 16
223

—
1-35-)—
3-35
з-зо

700
7-35
__
745
__•
—
2-40
6-03
642
6-42
__
4-00
710
3-35
_
7-Ю
735

11-25
11-25
10-45
10-45
11-351
6-30
__
11-351
1115

231
2 31
—
2-01

808
8-08
4-41
4-41

11-32
—
—
—

—
2-25
2-25
4-00

11 10
10-38
250

3 Підзамча:
До
„
„
„

П ідволочи ск
Б родів
К урович
В инник

6 3 5 11-02
6 3 5 11-02
8-53
—
5-47 1 8-53

ЗАМІТКА: П оспіш н і п оїзд и п е ч а та н і т о в с т и м д р у 
ком . — П оїади їдучі ди ш е в неділі' о зн ач ен і ) .

З друкарні В. А. Ш ийковского.

